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Belo Horizonte, quarta-feira, lQ de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado Côssimo Freitas

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

- As 201h15min, comparecem os Deputados;
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Célio de Oliveira
- Cóssimo Freitas - Geraldo Santanna - rbrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - Jorge Hannas - José Braga - Maria
Elvira - Maria Olivia - Reinaldo Lima - Sebastião Costa -
Tarcísio Henriques - Wellington de Castro.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Cóssimo Freitas) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados para a especial de
amanhã, dia 30, às 20 horas, destinada a homenagear a
Policia Militar do Estado de Minas Gerais e para a
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia; (Nota do redator; a ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.)

ATA DA 2,36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMARIO: ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições; Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei n
1.607/93; discursos dos Deputados Milton Salles, Bonifácio
Mourão e José Bonifácio; apresentação da Emenda nQ 5;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto á
Comissão de Administração Pública - Discussão, no 2g turno,
do Projeto de Lei ng 1.501/93; aprovação, na forma do
vencido no 1Q turno - Discussão, no 2g turno, do Projeto de
Lei nQ 1.579/93; aprovação, na forma do vencido no lg turno
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h44min, comparecem os Deputados;
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - 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
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa



Pereira - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Sonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - Marcelo Cecá - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton Salies - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcelios - 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
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

1 PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e 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
1.280/93, em virtude de sua aprovação na reunião ordinária
realizada hoje á tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 1 Q turno, do Projeto de
Lei nQ 1.607/93, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos padrões de vencimento e
dos proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto, com as Emendas ngs
1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, com as Emendas nos 1 e 2.
da Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nos 3
e 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra.
para discuti-lo, o Deputado Mílton SalIes.
O Deputado Milton Sanes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

desde o dia 15/3/91, quando houve intervenção na MinasCaixa,
criou-se uma série de anomalias que, vagarosamente, vêm-se
resolvendo, sem criar, diga-se de passagem, nenhuma despesa
para  Estado de Minas Gerais.
Temos, agora, a emenda do Deputado Bonifácio Mourão, cuja
aprovação é considerada certa. A emenda vem, praticamente,
solucionar o problema dos funcionários da MinasCaixa que
estão lotados no Tribunal de Justiça desde dezembro de 1992.
Estarão todos colocados nos respectivos cargos e,



posteriormente, caso o funcionário se aposente, ou peça
demissão, ou seja demitido, o cargo será automaticamente
extinto. Portanto, visa a emenda do Deputado Bonifácio
Mourão regularizar .a situação daqueles que hoje estão no
Tribunal de Justiça, a exemplo do que já foi feito com uma
parcela preponderante dos que estão prestando serviço no
Tribunal de Contas.
Saibam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o quadro de
funcionários da MinasCaixa, altamente especializado e
competente, certamente prestará relevantes serviços á
Justiça de nosso Estado. Portanto, tenho plena convicção de
que esse projeto será aprovado com a emenda do nobre
Deputado Bonifácio Mourão.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto.

o Deputado Bonifácio Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, como multo bem acentuou o ilustre Deputado Milton
SaIles, a emenda faz justiça a todos os funcionários da
MinasCaixa que servem ao Poder Judiciário, em Minas Gerais,
tanto no Tribunal de Justiça quanto nas secretarias
judiciais, nas diversas comarcas do interior mineiro.
Quando apresentamos essa emenda, tivemos o cuidado de
dialogar com S. Exa. o Desembargador José Norberto Vaz de
Melo, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e
recebemos dele pleno assentimento para apresentação dessa
emenda. S. Exa. reconheceu que, na realidade, os mais de
400 funcionários da MinasCaixa prestam ao Judiciário um
serviço da melhor qualidade, sendo, em regra, funcionários
eficientes, mas que ganham muito aquém do necessário.
Recebem muitos deles vencimentos pouco superiores ou mesmo
iguais a um salário mínimo. Por isso, precisávamos procurar
uma saída para esses funcionários, e nada mais oportuno do
que uma emenda neste projeto que será votado ainda nesta
noite. Essa emenda, como já acentuamos, além de ter a
aprovação unânime da Comissão de Fiscalização Financeira,
tem, também, no processo competente q ue aqui está, um oficio
do Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
aceitando, acatando e aplaudindo a emenda, em nome da
comissão permanente designada pelo Tribunal.
Portanto, nobres colegas, é um ato de justiça a

apresentação dessa emenda. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto,

o Deputado José Bonifácio.
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, quero apenas
cumprimentar o meu colega, Deputado Bonifácio Mourão.
Realmente, a emenda é oportuna e foi solicitada por um homem
respeitável e ligado á Justiça de Minas.
Havia eu, também, sem saber que o Deputado Bonifácio Mourão
já o havia feito, apresentado emenda semelhante, que não
deverá ser recebida.
Quero, assim, ressaltar a nossa solidariedade e o fato de
um homem ligado á Justiça, ainda que afastado de suas
atividades, ter solicitado não só o meu apoio, mas ainda



ter pedido que eu o manifestasse de público. Muito obrigado
a V. Exa.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 5 AO PROJETO DE LEI Ng 1.607/93
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art ....- Os servidores da extinta Caixa Econômica do

Estado de Minas Gerais - MinasCaixa - ora prestando serviço
em órgãos do Poder Judiciário, inclusive em cartórios
eleitorais, que tiverem sido requisitados até 31 de dezembro
de 1992, ficam enquadrados em Quadro Suplementar do Tribunal
de Justiça, a ser extinto com vacância.".
Sala das Reuniões. 5 de novembro de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: Os servidores da MinasCaixa, categoria de
funcionários altamente qualificados, foram requisitados,
aproveitados e designados para outros órgãos, inclusive para
os Poderes Legislativo e Judiciário.
No Poder Judiciário, estão prestando serviços junto aos
Tribunais de Minas e inestimável colaboração em cartórios
eleitorais do interior. O aproveitamento desses servidores,
no âmbito do Poder Judiciário, é mais do que justo e
oportuno, porque a medida não só lhes dará tranqüilidade e
segurança, como também possibilitará que continuem
contribuindo para a agilização do atendimento a quantos
procuram o amparo e a proteção da Justiça. Não ocuparão
vagas no Quadro Permanente do Poder Judiciário, pois que,
pela proposta, ficarão em quadro suplementar, que se
extinguirá à medida que forem vagando os cargos.
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi
apresentada ao projeto a Emenda nQ 5, do Deputado Tarcisio
Henriques. Nos termos do 20 do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência devolve o projeto á Comissão de
Administração Pública para que emita seu parecer sobre a
emenda.
- A seguir, são submetidos a discussão e a votação, nos
termos regimentais, e aprovados, cada um por sua vez, sem
debates, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno, o
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 da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado,
inclusive inativos, e dos integrantes do Quadro Especial e
dá outras providências, e o 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.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados 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



a ser publicada; e para a especial, na mesma data, ás 18
horas, destinada ao encerramento do Debate Assistência
Social e Verbas Públicas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2479 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Atas (2) - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Resolução
ng 1.806/93; discurso do Deputado Marcos Helênio;
apresentação do Substitutivo flQ 1; encerramento da discussão
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Alolse - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber
Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José
Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias
- Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
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 das
atas das duas reuniões anteriores Na sua ausência, solicito
ao Deputado Sebastião Helvécio que proceda à leitura das
atas.

lg PARTE
Atas

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4g-Secretário, nas funções
de 2Q-Secretário, procede à leitura das atas das duas
reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
O Sr. Presidente - Em discussão, as atas. Não havendo quem

sobre elas se manifeste, dou-as por aprovadas.
2g 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



A Presidência faz retirar da pauta o projeto, por ele não
se encontrar em condições de ser apreciado pelo Plenário,
uma vez que os pressupostos regimentais para sua apreciação
ainda não foram atendidos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lo turno, 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 discussão, o projeto. Para
discuti-]o, o Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o Projeto de Resolução no 1.085/93, 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.
Compete privativamente á Assembléia elaborar e alterar o
seu Regimento Interno, como estabelece o art. 62, inciso II,
da Constituição do Estado. Trata-se de prever, em relação ao
procedimento previsto no inciso II, do art. 57 do Regimento,
a mesma possibilidade existente no processo legislativo
ordinário.
Temos uma consideração a ser feita com relação ao prazo
previsto. Gostaríamos de fazer uma discussão maior. Vamos
apresentar uma emenda, e ao projeto de resolução fica
acrescido o seguinte parágrafo; ( Lê;) " l - Aprovada
pelo Plenário solicitação de urgência de iniciativa do
Corregedor para o procedimento previsto no 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. O prazo a que
se refere a alínea "c" será de 5 (cinco) dias, ficando
suprimida a nomeação de defensor dativo prevista.".
Tendo algumas considerações a serem feitas sobre esse
projeto de resolução, o ideal é que sua discussão fosse
transferida para a parte da tarde. Não sendo possível, vamos
apresentar as emendas pertinentes.
Aproveito o momento para fazer pequenos comentários sobre o
projeto de subvenções e verbas públicas. E uma discussão que
está se aprofundando em todo o Estado. Há uma expectativa
grande em relação á regulamentação e á descoberta de
mecanismos que acompanhem essas subvenções, para que a
responsabilidade não recaia apenas sobre a Assembléia. A
discussão que se iniciou ontem teve uma repercussão muito
boa e contou com uma grande participação popular. Esperamos
que seja marcado um segundo momento de discussão, quando
esperamos que se crie um conselho gestor e mecanismos de
fiscalização para se evitar toda possibilidade de desvio.
Isso seria fundamental para resguardarmos a imagem do Poder
Legislativo e, no ano que vem, enfrentarmos o eleitorado.
Temos que acabar, realmente, com todo tipo de mediador de
verbas, como a ASFAS e outros órgãos. Seria interessante que
essas verbas chegassem diretamente às entidades



7

necessitadas, sem intermediações, num valor compativel com o
projeto apresentado. Foi uma discussão muito interessante, e
entendemos que a Assembléia deve acatar esse tipo de
proposta que ontem começou a ser colocada.
Pretendemos que, no próximo encontro, que ocorrerá daqui a
15 dias, possamos encontrar uma solução definitiva. As
verbas são importantes para as entidades, mas devem chegar a
elas de forma transparente.
Com relação ao Projeto de Resolução ng 1.805/93, queremos

apresentar uma emenda para o seu aperfeiçoamento. Era isso,
Sr. Presidente, o que tinha a dizer.
O Sr. Presidente - Continua em discussão o projeto. Não há

oradores inscritos.
- Vem á Mesa:

SUBSTITUTIVO NQ t AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.805193

Acrescenta parágrafo ao 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. lg - Fica acrescido o seguinte lg ao art. 57 da
Resolução ng 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 ou de Deputado para o procedimento
previsto no inciso II deste artigo, será aplicada a regra
prevista no art. 277 deste Regimento Interno.".
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de novembro de 1993.
Roberto Carvalho
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentado substitutivo pelo Deputado
Roberto Carvalho, o qual recebeu o ng 1. Nos termos do que
dispõe o 2g do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência vai devolver o projeto com o substitutivo á Mesa
da Assembléia para q ue sobre ele esta emita parecer.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados paraa
ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária de hoje, ás 201h30min, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA Uê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia dezessete de novembro de nU novecentos
e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 1 os Deputados
Bonifácio Mourão, Antônio Fuzatto, José Renato, Ermano
Batista, Sebastião Costa e Tarcisio Henriques (substituindo
este ao Deputado Dilzon Melo, por indicação do BRD), membros
da comissão supracitada. Havendo número regimental, o



Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Dilzon Melo que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião tem por finalidade apreciar a matéria constante
na pauta e registra a presença dos Desembargadores Paulo
Medina e Reinaldo Ximenes, representando a AMAGIS e o
Tribunal de Alçada, respectivamente. Passa-se á 2a fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. O
Presidente informa que todas as matérias foram distribuídas
anteriormente. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista
requer a inversão da pauta, conforme o disposto no lg do
art. 131 do Regimento Interno. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Sebastião Costa, Relator
dos Projetos de Lei ngs 1.307 e 1.313/93, por motivo de foro
íntimo, solicita que essas matérias sejam redistribuidas. A
Presidência redistribui as matérias em referência ao
Deputado Ermano Batista, que solicita prazo regimental,
deferido pela Presidência. Na ausência do Deputado Bernardo
Rubinger, Relator do Projeto de Lei ng 1.323/93, a
Presidência redistribui tal proposição ao Deputado Sebastião
Costa. Este emite parecer pela aprovação da matéria em
referência. Na fase de discussão, o Deputado Antônio Fuzatto
apresenta proposta de substitutivo, que é acolhida pelo
Relator. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer, que conclui pela aprovação da matéria, na forma do
Substitutivo ng 1. Passa-se á 3a fase da Ordem do Dia, com _a
discussão e a votação de proposições sujeitas á deliberação
conclusiva da comissão. Nesta fase, o Relator, Deputado
Dilzon Melo, apresenta parecer favorável à aprovação, no 2g
turno, do Projeto de Lei ng 1.376/93, que dá a denominação
de José Ferraz Caldas á estrada que liga o Município de
Conceição do Rio Verde, passando pelo Distrito de Aguas de
Contendas, á Rodovia BR-267. Posto em discussão e votação, é
aprovado o projeto. Em seguida, o Deputado Antônio Fuzatto,
Relator, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.377/93, que dá
a denominação de Arsérico Rodrigues de Souza - Nenzinho ao
trecho da Rodovia MG-464 que interliga os Municípios de
Sacramento e Conquista. Posto em discussão e votação, é
aprovado o projeto. O Deputado Ermano Batista, Relator, no
ló turno, do Projeto de Lei Complementar ng 22/92, do
Tribunal de Justiça, o qual contém a organização e a divisão
judiciária do Estado de Minas Gerais, estando em condições
de proferir seu parecer, passa a fazê-lo, concluindo pela
aprovação das Emendas ngs 101, 102, 110, 115, 120, 132, 133,
137, 155, 157, 160, 161, 189, 191, 220, 238, 239 e 243;
pela aprovação das Emendas ngs 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
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; e pela prejudicial idade das
Emendas flQ5 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. O parlamentar apresenta,
ainda, as Emendas do ng 244 ao 249. Neste momento, o
Deputado José Renato deixa o recinto, e os Deputados Dilzon
Meio e Tarcísio Henriques passam a participar da reunião. Na
fase de discussão, o Deputado Tarcisio Henriques solicita
alguns esclarecimentos ao Relator. O Deputado Ermano Batista
requer a suspensão da reunião por 3 minutos. Reabertos os
trabalhos, o Deputado Ermano Batista esclarece as indagações
feitas pelo Deputado Tarcisio Henriques. O Deputado Dilzon
Meio apresenta propostas de emenda. O Relator informa que,
com relação à sugestão do Deputado Milton Salles de se criar
a Comarca de Carmôpolis de Minas, a comissão, em parecer
emitido anteriormente, manifestou-se, por meio da Emenda ng
50, pela transferência do Município de Carmõpolis de Minas
para a Comarca de Itaguara. O Relator informa que as
sugestões apresentadas pelo Deputado Dilzon Meio foram
acolhidas pelo Relator, por meio das Emendas ngs 251, 252 e
253. O Relator faz retificação de parte de seu parecer, no
tocante às emendas por ele apresentadas, que passam a ser as
do nç 244 ao 253. Posto em discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Costa - Dilzon

Melo - Ambrôsio Pinto - Marcelo Cecé.
ATA DA 59a 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 dezessete de
novembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Bernardo Rubinger
(substituindo o Deputado Geraldo Rezende, por indicação da
Liderança do PMDB), Maria José Haueisen, Ermano Batista e
Célio de Oliveira, membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Bonifácio Mourão, José Renato, Ermano Batista,
Alvaro Antõnio e Sebastião Costa, membros da Comissão de
Administração Pública; Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Homero Duarte (substituindo este ao Deputado Baldonedo
Napoleão, por indicação da Liderança do BRD) e José Renato,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Bonifácio Mourão, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Alvaro Antônio que proceda à leitura da
ata da reunião anterior que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. A Presidência esclarece que a
reunião se destina a apreciar os pareceres para o lg turno
do Projeto de Lei ng 1.768/93. do Governador do Estado, que



- lo

contém a sistemática de classes e tabela de vencimentos dos
servidores do Quadro de Pessoal da Fundação Helena Antipoff.
Prosseguindo, o Presidente, devido à ausência dos relatores
anteriormente designados, redistribui o projeto aos
Deputados Sebastião Costa, Alvaro Antônio e Célio de
Oliveira, representantes, respectivamente, das Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com  a palavra, o
Deputado Sebastião Costa emite seu parecer, mediante o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Neste momento, comparece o Deputado
Dilzon Melo, O Presidente coloca em , discussão e votação o
parecer, que é aprovado. O Deputado Alvaro Antônio, relator
da Comissão de Administração Pública, emite seu parecer,
mediante o qual opina pela aprovação do projeto. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Célio
de Oliveira, relator da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, emite parecer, por meio do qual conclui pela
aprovação do projeto. Posto em discussão e votação, é
aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Ajalmar Silva - Bernardo
Rubinger - João Marques - Saldonedo Napoleão - Maria José
Haueisen - Ibrahini Jacob - Pêricles Ferreira.
ATA DA 48g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e três de
novembro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo,
Baldonedo Napoleão, Antônio Júlio (substituindo este ao
Deputado José Laviola, por indicação da Liderança do PMDB) e
Alvaro Antônio, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Simão Pedro
Toledo, declara abertos os trabalhos, esclarece que a
reunião tem a finalidade de discutir e votar proposições da
comissão e apreciar a matéria constante na pauta e, em
seguida, solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, ê
subscrita pelos membros presentes. A Presidência dá ciência
aos parlamentares presentes do recebimento do Oficio n
06/93. do Prefeito Municipal de Bertôpolis, Sr. Marcolino
Alves Martins, que encaminha cópia da Lei Municipal n
390/91, de 2/12/91, que altera o topônimo do Distrito de
Balbinópolis para Santa Helena de Minas. A seguir, o
Presidente passa à discussão e à votação de proposições da
comissão e apresenta requerimento do Deputado Baldonedo
Napoleão, em que solicita seja convidado o Dr. Dlimpio Pires
Guerra, Prefeito de Itabira e Presidente da Associação dos
Municipios Mineradores de Minas Gerais - AMMIG -, para
discorrer sobre a situação dos municipios mineradores do
Estado. Colocado em votação, o requerimento é aprovado. Na
seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à discussão e à



votação de proposições sujeitas à deliberação conclusiva da
comissão e anuncia a votação dos Requerimentos ngs 4.700 e
4.701/93, do Deputado Bené Guedes, em que solicita,
respectivamente, a implantação de distritos industriais nos
Municípios de São Gonçalo do Sapucai e Além Paraíba. Os
Relatores, Deputados Bernardo Rubinger e Raul Messias,
respectivamente, opinam pela aprovação das matérias.
Colocados em votação, cada um por sua vez, os requerimentos
são aprovados. Em seguida, a Presidência coloca em votação,
nos termos da Deliberação da Mesa ng 487. de 1990. o
Requerimento nQ 4.797/93, do Deputado Jaime Martins, em que
solicita a inserção nos anais da Casa de voto de
congratulações com o Município de Dores do Indaiá pelo
transcurso de seu aniversário de emancipação político-
administrativa; e os Requerimentos ns 4.829 e 4.849/93, do
Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita a inserção nos
anais da Casa de votos de congratulações com os Municípios
de São Gotardo e Paracatu, respectivamente, pelo transcurso
de seu aniversário de emancipação político-administrativa.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Faz uso da palavra o Deputado Antônio Júlio,
que tece considerações acerca das proposições apreciadas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da
comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no
dia 25 do corrente, quinta-feira, às 15h30min, com a
finalidade de se apreciar o Projeto de Lei ng 1.613/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Urbano - FUNDEURB - e dá outras providências, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - José Laviola - Baldonedo
Napoleão - Raul Messias - Jorge Hannas.
ATA DA glê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas do dia vinte e três de novembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral, João Marques,
Ambrôsio Pinto, José Militão, (substituindo estes depois
últimos aos Deputados Célio de Oliveira e Baldonedo
Napoleão, por indicação das Lideranças do PRS e do PSDB,
respectivamente), Marcelo Cecé e José Bonifácio
(substituindo estes aos Deputados José Renato e Jaime
Martins, respectivamente, por indicação da Liderança do
BMRD), membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente em exercício, Deputado Roberto
Amaral, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Marcelo Cecé que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Logo após, o Deputado Roberto Amaral informa ter
a reunião a finalidade de apreciar o Projeto de Lei n
1.579/93, do Deputado José Militão, no 2g turno, e avoca a
si a relatoria dessa matéria. Encerrada a 1a parte dos
trabalhos, passa-se à 2ü fase da Ordem do Dia. 0 Deputado
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Roberto Amaral emite parecer sobre o projeto supracitado,
concluindo pela aprovação da matéria na forma do vencido no
lg turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - João Marques - Gilmar Machado

- Bernardo Rubin9er - Sebastião Costa.
ATA DA 68a REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de
novembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem no
Plenarinho 1 os Deputados Péricles Ferreira, Ronaldo
Vasconcellos, Jorge Hannas e Hely Tarquinio (substituindo os
três últimos, respectivamente, aos Deputados José Braga,
José Maria Pinto e Geraldo Santanna, por indicação da
Liderança do BRD), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Péricles
Ferreira, assume a direção dos trabalhos, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Jorge Hannas 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 Ronaldo Vasconcellos os Projetos de
Lei ngs 1.279 e 1.461/93 e avoca para si a Relatoria dos
Projetos de Lei ngs 1.480, 1.562 e 1.704/93. Passa-se,
então, à 2,3 parte da reunião, em que sãodiscutidos e
votados pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia, O Deputado Péricles Ferreira emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos
Projetos de Lei ngs 1.562 e 1.704/93. Submetidos a discussão
e a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres. Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos
apresenta pareceres mediante os quais conclui pela aprovação
dos Projetos de Lei ngs 1.279 e 1.461/93. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Em seguida, o Deputado Pêricles Ferreira emite
parecer por meio do qual conclui pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.480/93, matéria de deliberação conclusiva das
comissões. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. 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, 25 de novembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Ibrahim Jacob - Bonifácio

Mourão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.484/93

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
Á proposição em apreço, do Deputado Romeu Queiroz, objetiva
seja declarado de utilidade pública o Centro Comunitário
Infantil Caminhando com Jesus do Bairro Camargos, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 25/6/93, foi o projeto distribuído, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbices á sua normal tramitação.
Vem agora a proposição a esta comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, cumprindo as normas regimentais.

Fundamentação
O Centro Comunitário Infantil Caminhando com Jesus do
Bairro Camargos é uma entidade civil sem fins lucrativos,
voltada à proteção e ao atendimento às crianças carentes
daquela comunidade.
Pelas atividades de eminente caráter assistencial e
filantrópico que vem realizando, a instituição é merecedora
do titulo declaratório de utilidade pública ora proposto.

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

no 1484/93 no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.729/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Renato,
propõe declarar de utilidade pública a GÁS - Guaraciaba
Assistência Social -, com sede no Município de Guaraciaba.
O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices à sua normal tramitação.
Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o lg
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Á entidade em exame é pessoa jurídica e presta serviços de

assistência social às pessoas carentes na comunidade local
Assim, quanto ao mérito, julgamos oportuna a declaração de
sua utilidade pública.

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

ng 1.729/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993
Jorge Eduardo, relator

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.548/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Sociedade
Beneficente São João da Escócia, com sede no Município de
Carmo do Rio Claro.
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Aprovado no lg turno em 21/9/93, vem o projeto a esta
comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
ternos regimentais.

Fundamentação
Tendo como meta dirigir sua ação a segmentos mais carentes
da população e, assim, contribuir para solucionar ou
amenizar seus problemas, a entidade em questão merece o
reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.548/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.553193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em causa, do Deputado Bonifácio Mourão,
pretende declarar de utilidade pública a Associação
Metodista dos Amigos do Planalto - AMAP -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lg turno, compete-nos emitir
parecer sobre a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A mencionada entidade objetiva prestar serviços de
assistência social á comunidade planaltina, beneficiando
pessoas necessitadas, sem nenhum tipo de discriminação.
Pelos serviços prestados, torna-se a AMAP merecedora da

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.553/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
José Leandro, Relator.

PARECER PARA O 29 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 Municiplo
de Ibirité.
Aprovada a proposição no lQ turno, compete-nos emitir
parecer sobre a matéria para o 2Q turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A Associação Comunitária Novo Horizonte busca obter junto
aos órgãos competentes a execução de serviços de infra-
estrutura no bairro em que está situada, além de promover
atividades para ajudar as pessoas carentes.
Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão
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Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei OQ 1.653/93 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993-
Adelmo Carneiro Leão, relator,
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Belo Horizonte, quinta-feira. 2 de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA 4729 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 1.811 a
1.817/93 - Requerimentos flQS 4.938 a 4.941/93 -
Requerimentos dos Deputados Clêuber Carneiro (2), Agostinho
Patrus, José Militão, Roberto Carvalho e Romeu Queiroz (2) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação (2) e
de Direitos e Garantias Fundamentais e dos Deputados Roberto
Amaral (2), Wanderley Ávila (3), Jaime Martins (3), Maria
Elvira e Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Antônio Pinheiro, Geraldo Rezende, Agostinho
Patrus, Roberto Carvalho e Raul Messias; questão de ordem;
discurso do Deputado Marcos Helênio - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): ia Fase: Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Clêuber Carneiro (retirada de tramitação do Projeto
de Lei n 1.690/93); encaminhamento à Gerência-Geral de
Apoio às Comissões - Requerimentos dos Deputados Clêuber
Carneiro, Romeu Queiroz (2), Agostinho Patrus e José
Militão; aprovação - Requerimento nQ 4.835/93; aprovação -
2a Fase: Questão de ordem - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
1.798/93; requerimento do Deputado Hely Tarquinio;
deferimento - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
1.781/93; aprovação - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei nQ 1.783/93; aprovação, com a Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO
- ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antõnio - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Rely Tarquinio - Homero
Duarte - tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton
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Salies - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias
- Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los
- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques
- Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura das
atas das três reuniões anteriores.

lii PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede à
leitura das atas das três reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições-
0 Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.811/93

Dá a denominação de Felicissino Martins Quintão à Escola
Estadual Fazenda do Jambeiro, localizada no povoado de
Barraca, no Município de Ferros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A Escola Estadual Fazenda do Jambeiro, localizada
no povoado de Barraca, no Município de Ferros, passa a se
denominar Escola Estadual Felicíssimo Martins Quintão.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão
Justificação: A referida escola pretende receber
denominação há muitos anos. Considerando-se o descaso da
área governamental em providenciar nome próprio para aquela
unidade, a comunidade escolar acionou a Câmara Municipal de
Ferros, que, em 31/5/90, em reunião extraordinária, resolveu
eleger um patrono para a escola. Apresentadas duas
biografias - a de Felicíssimo Martins Quintão e a de D.
Maria Izidora Drumond Lage -, foram elas analisadas, e, após
discussão, procedeu-se á eleição. Ao primeiro nome foram
dados seis votos, e ao segundo, cinco. Com efeito, escolheu-
se o nome de Felicíssimo Martins Quintão, em virtude do seu
caráter de benemérito daquela comunidade.
Nascido aos 15/11/1879, em Marliéria, era filho do Sr.
Antônio Martins Quintão e de D. Josefa Andrade. Fez o curso
primário e viveu a infância e a juventude em sua terra
natal. Transferiu sua residência para Ferros em 1904, quando
se casou com a filha do Coronel Moreira. Criativo e
progressista, trouxe muitos benefícios a sua nova terra: foi
cidadão autêntico e fazendeiro dedicado, dotado de elevado
espirito público: colaborou com os políticos de sua época e
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foi o primeiro Presidente da Câmara Municipal de Ferros. Foi
em uma das salas de sua propriedade, cedida gratuitamente,
que se instalou o primeiro lar-escola naquele municipio,
hoje conhecido como Escola Estadual Fazenda do Jambeiro.
Posteriormente, seu filho. José Maria Quintão, doou o
terreno para a construção do novo prédio da escola, com a
condição de que esta recebesse o nome de seu pai, numa justa
homenagem a quem tantos beneficios prestou àquela
comunidade. Em face do exposto e considerando que, desde a
data da escolha do nome a ser atribuido à escola, o processo
encontra-se em demorada e burocrática tramitação na
Secretaria da Educação, aguardo a aprovação de meus pares a
este projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso r, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.812/93
Dá a denominação de Escola Estadual Ione Silveira Mendes á
Escola Estadual de 2g grau do Municipio de Mato Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual lone Silveira
Mendes a Escola Estadual de 2g grau do Município de Mato
Verde,
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1993.
José Braga
Justificação: Pretendemos, com esse projeto, fazer coro com

o pleito do Municipio de Mato Verde, que já se posicionou
favoravelmente ao ato de homenagem à ilustre professora.
Ione Silveira Mendes nasceu em 5/11/26, em Montes Claros,

onde se preparou para o magistério, terminando os estudos em
Belo Horizonte. No ano seguinte, iniciou carreira exemplar
na Escola Estadual Eduardo Frieiro, em Mato Verde, chegando
a ser nomeada auxiliar de diretoria da mesma escola.
Aposentou-se em 1947, vindo a falecer em 30/5/91.
Destacou-se a professora pela seriedade do trabalho

educacional, tendo contribuído para a melhoria do ensino do
município a que dedicou sua vida de brilhante profissional.
Consideramos, portanto, muito justa a homenagem que se
pretende prestar à memória da educadora lone Silveira
Mendes.
- 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 1.813/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Amigos de Vila Nova - VtLAJAX -, com sede no Município de
Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos de Vila Nova - VILAJAX -, com sede
no Município de Manhuaçu.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1993.
Sebastião Costa
Justificação: Fundada com o objetivo, entre outros, de
promover o desenvolvimento comunitário e a assistência
social, a Associação Comunitária dos Amigos de Vila Nova -
VILAJAX-, entidade sem fins lucrativos, vem prestando
relevantes serviços à população de Manhuaçu, principalmente
aos mais necessitados.
Sala das Reuniões, 29 de novembro de 1993.
- 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 1.814/93
Declara de utilidade pública a Associação Sanjoanense dos

Portadores de Deficiência - ASPD -, com sede no Município de
São João de]-Rei.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. To - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Sanjoanense dos Portadores de Deficiência - ASPD -, com sede
no Município de São João de]-Rei-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1993.
Sal donedo Napoleão
Justificação: A Associação Sanjoanense dos Portadores de

Deficiência - ASPD - é uma entidade que se destina à
promoção e à defesa dos direitos dos portadores de
deficiência. A entidade preenche todos os requisitos da Lei
ng 5.830, de 5/12/71, que regulamenta a matéria.
Tendo em vista o caráter de utilidade pública da

associação, nada mais justo do que declará-lo em lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.815193
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Condutores

Autônomos de Veículos Rodoviários de Sarbacena, com sede no
Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
dos Condutores de Veículos Rodoviários de Barbacena, com
sede no Município de Barbacena.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1993.
José Bonifácio
Justificação: Destinado ao atendimento da classe e ao
desenvolvimento amplo de seus membros, o Sindicato dos
Condutores de Veículos Rodoviários de Barbacena merece o
reconhecimento de sua utilidade pública. Em anexo, os
documentos exigidos para instrução do projeto de lei, para o
qual solicito a aprovação de meus pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.816/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados
Terno Branco, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Congados Terno Branco, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 30 de novembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação dos Congados Terno Branco é uma
entidade civil sem fins lucrativos e de caráter
assistencial. Funciona há três anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele
município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio
de nossos ilustres pares à sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.817/93
Declara de utilidade pública o Movimento de Participação
Popular da Comunidade Negra Montealegrense, com sede no
Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Movimento

de Participação Popular da Comunidade Negra Montealegrense,
com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: O Movimento de Participação Popular da

Comunidade Negra Montealegrense é uma entidade civil sem
fins lucrativos, criada com a finalidade de dar assistência
social á comunidade.
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A entidade funciona há cinco anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele

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

REQUERIMENTOS
NQ 4.938/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
povo e as autoridades de Perdigão pelo 40Q aniversário de
emancipação político-administrativa do município (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)
NQ 4.939/93. do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas à realização de concurso público para
serviçal da rede pública de ensino. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 4.940/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da EMATER com vistas à liberação de recursos
para manutenção e reforma dos Centros de Treinamento das
unidades de Bambui e de Santo Antônio do Monte. (- A
Comissão de Agropecuária.)
NQ 4.941/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da C.D.I. com vistas à elaboração de projetos
para o Distrito Industrial de Divinôpolis (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)
Do Deputado Clêuber Carneiro (2), solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei ng 1.690/93, de sua autoria, e
que se atribua regime de urgência ao Projeto de Lei n
1.782/93, do Governador do Estado.
Do Deputado Romeu Queiroz (2), solicitando sejam os

Projetos de Lei ns 1.782 e 1.744/93 apreciados em reunião
conjunta das comissões a que foram distribuídos.
Do Deputado Agostinho Patrus, solicitando seja designada

comissão com a finalidade de elaborar um código de ética e
princípios norteadores do decoro parlamentar.
Do Deputado José Militão, solicitando seja reaberto o

processo de 'impeachment" do ex-Governador Newton Cardoso,
já que a Comissão de Constituição e Justiça não se
pronunciou a respeito até a presente data.
Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja constituída

Comissão Especial para proceder a levantamentos, análises e
propostas acerca da participação do Governo Estadual no
projeto de implantação de trôlebus na Capital.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões

de Educação (2) e de Direitos e Garantias Fundamentais e dos



22

Deputados Roberto Amaral (2), Wanderley Ávila (3), Jaime
Martins (3). Maria Elvira e Mauri Torres.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Antônio Pinheiro, Geraldo Rezende, Agostinho

Patrus, Roberto Carvalho e Raul Messias proferem discursos,
que serão publicados em outra edição.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, gostaria de
formular uma questão de ordem. Peço a V. Exa. que nos
esclareça qual vai ser o processo de tramitação da votação
das nossas sugestões, das 24 emendas que foram apresentadas
por diversos Deputados Estaduais, ou seja, como serão
votadas, se vai haver relatório, se o relator vai se reunir
com a Comissão Especial para elaborar o relatório, enfim,
qual vai ser o ritual para a aprovação ou rejeição das
nossas propostas. E esclareço a V. Exa. e aos demais
Deputados que já enviamos cópias das nossas emendas a cinco
Assembléias: de Brasilia, do Amapá, de Pernambuco, do Rio de
Janeiro e do Rio Grande do Sul, onde temos bravos
combatentes do P58, e estamos providenciando a sua aprovação
nas respectivas Casas-
0 Sr. Presidente - A questão de ordem do Deputado será
respondida oportunamente. Com a palavra, o Deputado Marcos
Helênio.
- O Deputado Marcos Fielênio profere discurso, que será
publicado 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 1a fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência informa ao Plenário que foram encaminhadas

ao Grupo Parlamentar para Acompanhamento dos Trabalhos da
Revisão Constitucional 24 sugestões de propostas
revisionais, que foram publicadas no "Diário do Legislativo"
de hoje, dia 30/11/93. Tão logo seja atendido o disposto no
inciso III do art. l Q da Deliberação da Mesa nQ 1.000, de
1993, esta Presidência, nos termos do 2Q do art. lQ da
mesma deliberação, fará incluir, de imediato, as propostas
em ordem do dia para discussão e votação em turno único. A
Presidência lembra, ainda, ao Plenário que o prazo máximo
para o envio ao Congresso das propostas aprovadas é o dia
7/12/93.

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

Comunicações apresentadas na presente reunião pela Comissão
de Educação (2) - aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de
Lei ngs 1.506/93, do Deputado Reinaldo Lima; 1.528/93, do
Deputado Anderson Adauto; 1.321/93, do Deputado Ailton
Vilela; 1.635/93. do Deputado Amilcar Padovani ; 1.256/93, do
Deputado Antônio Fuzatto; 1.550, 1.552 e 1.637/93. do
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Deputado Célio de Oliveira; 1.541 e 1.542/93, do Deputado
Cóssimo Freitas; 1.621/93, do Deputado Mauri Torres;
1.599/93, do Deputado Ronaldo Vasconcelios, e 1.269/93, do
Deputado Sebastião Costa; e aprovação do Requerimento no
4.853/93, do Deputado Bonifácio Mourão; pela Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais - aprovação dos Projetos
de Lei nos 1.543/93, do Deputado Roberto Luiz Soares, e
1.544/93, do Deputado Jorge Hannas; pelos Deputados Roberto
Amaral (2) - posse da nova diretoria da FAEMG (Ciente.
Publique-se.) e falecimento do Sr. Max Lafetá Vasconcellos,
em Coração de Jesus; Wanderley Ávila (3) - falecimento do
Sr. José Mariano Guimarães, em Várzea da Palma; da Sra.
Maria Soié, em Capelinha e da Sra. Maria Mercês Martins, em
Pirapora; Jaime Martins (3) - falecimento do Sr. Alexandro
Bicalho Coelho, do Sr. Geraldo Xavier Capanema e da Sra.
Zeli Marlene 6. de Alcino, em Divinópolis; Maria Elvira -
falecimento da Sra. Terezinha Nogueira Viana, nesta Capital;
e Mauri Torres - falecimento da Sra. Anunciata dos Santos de
Oliveira, em João Monlevade (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Clêuber
Carneiro, em que solicita a retirada de tramitação do
Projeto de , Lei no 1.690/93, de sua autoria. Ciente.
Publique-se. A Gerência-Geral de Comissões.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Clêuber Carneiro - regime de
urgência para a tramitação do Projeto de Lei ng 1.782/93. do
Governador do Estado; Romeu Queiroz (2) - reunião conjunta
das comissões a que foram distribuídos os Projetos de Lei
nos 1.782/93 e 1.744/93.
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Agostinho
Patrus, em que solicita designação de uma comissão de
parlamentares, de preferência com formação jurídica, para
elaborar um código de ética e de princípios norteadores do
decoro parlamentar. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em virtude da aprovação do requerimento, a
Presidência solicita às Lideranças que façam a indicação
regimental.
Requerimento do Deputado José Militão, em que solicita seja
apreciado pelo Plenário da Casa o requerimento em que o
Deputado Roberto Carvalho solicita seja reaberto o processo
de "impeachment' do ex-Governador Newton Cardoso, já que a
Comissão de Justiça, instada a manifestar-se, não se
pronunciou até a presente data. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Requerimento no 4.835/93, do Deputado Marcos Helênio, em
que solicita seja encaminhado pedido de informações aos
Secretários da Fazenda e da Habitação sobre as obras
realizadas pelo Poder Executivo no período compreendido
entre janeiro de 1992 e outubro de 1993, com as
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
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sua aprovação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovado.

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

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, apenas para
esclarecer a questão de ordem levantada pelo Deputado
Roberto Carvalho, com relação ao pagamento dos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais. A informação que nos foi
passada pela Secretaria da Fazenda é a de que o pagamento
será efetuado a partir do dia 3 de dezembro, e as razões do
pequeno atraso são de ordem técnica.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 1.798/93, do Deputado Hely Tarquinio, que altera a
Lei ng 7.855, de 17/11/80, acrescentando parágrafo ao seu
art. 8Q. Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento do Deputado Hely Tarquinio,
solicitando a retirada de tramitação de projeto de lei de
sua autoria. A Presidência defere o requerimento, nos termos
do inciso VIII, art. 144. do Regimento Interno. Arquive-se.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.781/93, do
Governador do Estado, que cria o Centro de Integração do
Adolescente na Estrutura da Secretaria de Estado da Justiça
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela aprovação da matéria.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei no 1.783/93, do

Governador do Estado, que dispõe sobre os vencimentos dos
servidores da autarquia Transportes Metropolitanos -
TRANSMETRO - e dá outras providências. A Comissão de Justiça
opina pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto, coma
Emenda ng 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, com a Emenda n
1, da Comissão de Administração Pública. 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. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei no 1.783/93, com a
Emenda ng 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
especial de logo mais, às 20 horas, destinada a homenagear a
Policia Militar do Estado de Minas Gerais, para as
extraordinárias de amanhã, dia lg de dezembro. às 9h30min e
às 201h30mln, nos termos dos editais de convocação, bem como
para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.)
Levanta-se a reunião.

ATA DA 248a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei ng 1,607/93;
aprovação, com as Emendas ngs 1 e 2 - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Resolução ng 1.805/93; encerramento da
discussão; discursos dos Deputados Cõssimo Freitas e Maria
Elvira; aprovação, na forma do Substitutivo ng 1 - Suspensão
e reabertura da reunião - Discussão e votação de pareceres
de redação final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei ngs 1.447 e 1.607/93 e do Projeto de Resolução ng
1.805/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h44m1n, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Edward
Abreu - Francisco Ramalho - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Ivo José - Jaime Martins - João Marques - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa
- Paulo Pettersen - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Luiz Soares - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

la PARTE
Ata

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4Q-Secretário, nas funções
de 2p-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

211 PARTE (ORDEM DO DIA)
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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.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.607/93. do
Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a recomposição e o
reajustamento dos padrões de vencimento e dos proventos dos
servidores do Poder Judiciário e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto, com as Emendas ngs 1 e 2 ao vencido no lg turno, as
quais 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 2o turno, o Projeto de Lei ng 1.607/93, com as
Emendas ngs 1 e 2. A Comissão de Redação.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Resolução no
1.806/93, 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 opina pela aprovação do
projeto, na forma do Substitutivo ng 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Em votação.
Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Côssimo
Freitas.
O Deputado Cóssimo Freitas - Sr, Presidente, Srs.
Deputados, faço uso da palavra para dizer que estou de
acordo com o projeto que vamos votar. Mas gostaria, neste
momento, de registrar a minha alegria de ter participado,
ontem, em Brasília, da solenidade do Prêmio Criança e Paz.
Educação. Mas devo confessar que hoje, com estranheza, ao
ler os jornais do dia, pude constatar que a "Folha de S.
Paulo", embora tenha sido agraciada através de Gilberto
Dimenstein, na página 12 aparece a fotografia de Gilberto
Dimenstein dizendo que tinha sido um dos contemplados com o
Prêmio Criança e Paz, pelo UNICEF.
A minha estranheza é pelo fato de a "Folha de S. Paulo' não
ter feito nenhuma referência aos outros agraciados. Tivemos
ontem a entrega do Prêmio Criança e Paz ao Governo do Estado
de Minas Gerais, pelo esforço inédito da Secretaria da
Educação em mudar a gestão do sistema de ensino para reduzir
as faixas de repetência e da Secretaria de Esportes, pelo
programa inovador de atendimento á criança no horário
suplementar ao da escola. Também foram entregues o Prêmio
Criança e Paz - Direitos da Criança ao Juiz Titular do
Juizado da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Dr.
Marcel Hoppe, pela aplicação responsável e rigorosa do
Estatuto da Criança e do Adolescente e pela sua atuação no
julgamento das causas que envolvem crianças e adolescentes
em conflito com a lei ou em risco pessoal e social; o Prêmio
Criança e Paz - Promoção dos Direitos da Criança ao Projeto
Axé, pelo programa de atendimento a meninos e meninas de rua
de Salvador, baseado numa pedagogia voltada para a promoção



27

dos direitos da criança e para o retorno á família e á
escola; o Prêmio Criança e Paz - Comunicação ao jornalista
Gilberto Dimenstein, pela sua luta permanente em defesa dos
direitos constitucionais da criança e do adolescente.
Meus parabéns a Gilberto Dimenstein, mas não deixo de
registrar a minha estranheza por um fato tão importante ter
sido limitado pela "Folha de S. Paulo" ao seu jornalista.
Quero também, neste momento, dizer da minha alegria de ver
que o Governo de Minas não está mais preocupado em
diagnósticos. O Governo de Minas tem realmente enfrentado os
problemas que existem, através da Secretaria da Educação,
na preocupação com a qualidade de ensino. Isso é muito
importante. Quando um governo realmente se preocupa com o
sério problema da repetência, nós temos que aplaudir. A
repetência é um dos grandes males da educação. Já passou a
é poca em que uma escola ou um professor eram julgados pelo
número de alunos reprovados. Temos que elogiar e dar valor
á escola e ao professor que se preocupam em aprovar o aluno
de uma maneira responsável e consciente. Era o que tinha a
dizer, Sr. Presidente-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, gostaria de
fazer alguns comentários sobre as palavras do Deputado
Côssimo Freitas, porque essa matéria seria assunto do meu
pronunciamento de amanhã. Mas o Deputado passou-me à frente,
aliás, com muita justiça, porque o evento aconteceu ontem em
Brasilia.
Gostaria de tecer rápidas considerações ,porque o meu
pronunciamento seria por escrito e resultado de uma pesquisa
da minha assessoria em relação a uma análise do Projeto
Curumim em Minas Gerais. Quero dizer que tenho acompanhado,
desde o primeiro momento, esse projeto da SELT, que tem á
frente a figura de João Pinto Ribeiro, Secretário titular
daquela Pasta. E uma pessoa que eu conheço há muitos anos, o
popular João do Poste, e que, anteontem, coincidentemente,
lançou o seu livro no Palácio das Artes, no qual ele conta a
sua vida pessoal. E a vida de um guarda-civil, de um homem
vindo das camadas mais humildes da população e que chegou
onde chegou como um empresário vitorioso da área de turismo.
Foi um político eleito para sucessivos mandatos e hoje
empresta o seu vigor a esse projeto, porque ele é um homem
de muito ímpeto. Quando ouvimos o João Pinto Ribeiro falar,
percebemos que ele fala com a alma, com o coração. O sucesso
do Projeto Curumim em Minas se deve, naturalmente, ao aporte
do Governo por intermédio da CBIA, que é uma entidade com
recursos federais. Mas, se não tivesse o tutano, o pulso,
essa coisa que vem de dentro e que alguns falam que é a alma
de João Pinto Ribeiro à frente do Projeto Curumim, ele não
estaria conseguindo os resultados que tem conseguido.
Eu, particularmente, encaminhei á SELT vários projetos de

cidades do interior onde trabalho politicamente e, portanto,
conheço as bases. Esses municípios - não a minha pessoa -
foram aquinhoados com esse projeto. Percebo o entusiasmo com
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que Prefeitos, Vereadores, lideranças e o povo em geral
estão reagindo a essa nova empreitada.
Participei da inauguração de vários Curumins, entre eles o

de Santa Luzia. Eu digo que o projeto é uma escola fora da
escola. E, justamente, como o Deputado Cóssimo Freitas diz,
a complementação do espaço de tempo que a criança tem,
quando não está na escola cumprindo as tarefas básicas da
educação. Nesse intervalo, a criança está no Curumin,
praticando esporte, lazer, educação informal, contando com a
ajuda de instrutores especialistas que vão complementar o
que ela vivencia em sua escola formal de lQ grau.
Considero muito importante esse troféu Criança e Paz. Estão
de parabéns não SÓ 05 mineiros e mineiras, de norte a sul
do Estado, mas também o Governo e o companheiro João Pinto
Ribeiro.
Tenho certeza de que ontem ele devia estar radiante ao
autografar o seu livro "João do Poste", com o Palácio das
Artes lotado. Havia gente saindo pelo ladrão, e na rua não
havia vagas para tantos automóveis, tamanho foi o sucesso
daquela promoção.
Quero dizer também que o "Estado de Minas" de hoje
apresenta uma matéria na terceira página, em que o
Governador Hélio Garcia recebe das mãos do Ministro mineiro,
de Juiz de Fora. Murilio Hingel, esse troféu. E preciso
registrar nos anais da Casa e em nosso diário oficial essa
grande vitória do trabalho de João Pinto Ribeiro e de todos
nós que atuamos hoje no Governo. Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em
votação, o substitutivo. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidénte - A Presidência vai suspender os trabalhos
por 15 minutos, para que se ultimem os pareceres de redação
final.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em redação final, cada um por
sua vez, os Projetos de Lei ngs 1.447 e 1.607/93 (A sanção.)
e o Projeto de Resolução ng 1.805/93 (A promulgação.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 26, às 9 horas. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 19a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia onze de novembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Antônio Carlos Pereira (substituindo este ao Deputado Gilmar
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Machado, por indicação da Liderança do PT) e Ambrósio Pinto,
membros da comissão supracitada. Encontra-se presente,
também, o Deputado Adelrno Carneiro Leão. O Presidente
esclarece que a reunião tem por finalidade apreciar o
parecer sobre a Emenda nQ 4 ao Projeto de Lei nQ 1.034/92,
que institui o Programa Estadual de Crédito Educativo - PECE
- e dá outras providências, e ouvir a Dra. Ana Luiza Machado
Pinheiro, Secretária Adjunta de Educação; a Sra.rvone
Butaka, Diretora do SIND-UTE, e o Sr.José de Alencar
Mayrink, Vice-Presidente da Câmara Mineira do Livro, os
quais discorrerão sobre o processo de escolha de livros
didáticos para as escolas públicas estaduais. O Presidente
solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A seguir, o
Presidente comunica aos demais Deputados que foi distribuído
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. Ato continuo, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Francisco Ramalho, que emite parecer
favorável à rejeição da Emenda ng 4 ao Projeto de Lei ng
1.034/92. no lg turno. Submetido à discussão e à votação, é
aprovado o parecer: Encerrada esta fase, o Presidente passa
a palavra, ao Deputado Antônio Carlos Pereira, autor do
requerimento que motivou o convite. Após as suas exposições,
fazem uso da palavra os convidados acima mencionados. Também
participam dos debates a Sra. Ana Lúcia Antunes, Diretora da
Superintendência de Desenvolvimento de Ensino da Secretaria
da Educação; Therezinha Andrade, Diretora de Planejamento e
Desenvolvimento Curricular da Secretaria da Educação, e o
Sr. Thieres Silvério Cordeiro, Superintendente de
Modernização e Informática da Secretaria da Educação. Apôs
amplo debate entre parlamentares e autoridades presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas, o Deputado
Francisco Ramalho apresenta requerimento em que solicita à
Câmara Mineira do Livro o envio da relação dos livros
didáticos pré-selecionados para escolha dos professores da
rede pública de Minas Gerais, assinalando aqueles que são
considerados livros consumiveis. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, das
autoridades presentes e dos demais participantes, convoca os
membros desta comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Côssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Gilmar

Machado.
ATA DA 87a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
.JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de novembro
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende,
Antônio Pinheiro, Ermano Batista e Célio de Oliveira,
membros da supracitada comissão. Encontram-se presentes,
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também, os Deputados Roberto Carvalho e Tarcísio Henriques.
Havendo número regimental o Presidente, Deputado Antônio
Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Antônio Pinheiro que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que foram distribuídos os
Projetos de Lei nos 1.765 e 1.766/93 ao Deputado Antônio
Pinheiro e que foram convertidos em diligência ao autor os
Projetos de Lei nos 1.683 e 1.664/93 e á Secretaria de
Recursos Humanos e Administração os Projetos de Lei ns
1.451 e 1.502/93. Passa-se á 2 parte da reunião, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita á
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 nos 1.300 e 1.744/93; e pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 1.524/93. Postos
em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. Com a palavra o Deputado Ermano Batista
procede á leitura dos pareceres do Relator, Deputado Clêuber
Carneiro, concluindo pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei no 1.254/93 e pela constitucional idade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.612/93, este com as Emendas nos 1, 2 e 3. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede
á leitura do parecer do Relator, Deputado Clêuber Carneiro,
concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei no 1.623/93. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o
Deputado Cêlio de Oliveira emite pareceres pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.595/93; pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 1.614/93; e pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
1.639/93, com a Emenda no 1. Postos em discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Com a
palavra, o Deputado Ermano Batista emite parecer sobre
projeto de resolução do Deputado Roberto Carvalho e conclui
pelo não-recebimento do projeto. Na fase de discussão, o
Deputado Geraldo Rezende solicita vista da matéria, o que é
deferido pelo Presidente. Passa-se á discussão e à votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 1.726/93, com a Emenda no
1. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a
palavra, o Deputado Ermano Batista procede à leitura do
parecer do Relator, Deputado Antônio Pinheiro, concluindo
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei no 1.729/93. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o
Deputado Célio de Oliveira emite pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
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Projetos de Lei ngs 1.691 e 1.727/93. Postos em discussão e
votação, cada uni por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede á leitura
do parecer do Relator, Deputado Clêuber Carneiro, concluindo
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 1.718/93. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o
Deputado Ermano Batista emite pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 1.442 e 1.603/93. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra, o Deputado Ermano Batista procede â leitura
dos pareceres da Relatora, Deputada Maria José Haueisen,
concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade, com Emendas que receberam o ng 1, dos
Projetos de Lei ngs 1.498, 1.518 e 1.597/93 e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.629/93- Postos em discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente da Comissão agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão
para a próxima reunião ordinária, a realizar-se em dia e
horário já estabelecidos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Presidente - Célio de Oliveira - Ermano
Batista - Antônio Pinheiro - Antônio Carlos Pereira.
ATA DA 90a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete horas do dia dezoito de novembro Je mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão,
João Marques, Antônio Carlos Pereira, Sebastião Costa e
Bernardo Rubinger (substituindo este ao Deputado José
Renato, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente em exercício, Deputado Roberto Amaral, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião Costa
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Logo após,
o Deputado Roberto Amaral informa ter a reunião a finalidade
de apreciar a matéria da pauta, conforme edital de
convocação, e, na ausência do Deputado José Renato, Relator
do Projeto de Lei no 1.579/93, que autoriza o Poder
Executivo a anistiar faltas ao serviço decorrentes de
movimento grevista, de autoria do Deputado José Militão, no
I Q turno, avoca a si a relatoria dessa matéria. Encerrada
a ia parte dos trabalhos passa-se á la fase da Ordem do Dia.
O Deputado Antõnio Carlos Pereira encaminha à Mesa
requerimento em que pede sejam solicitadas á Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN - informações
referentes á pré-qualificação internacional, com base no
Edital nQ 001/93, de 19/5/93, daquele órgão. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado, apesar do voto contrário
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do Deputado Bernardo Rubinger. Na fase de discussão e
votação de proposições sujeitas á apreciação do Plenário, o
Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer sobre o Projeto de
Lei ng 1.280/93, no 2g turno, opinando pela aprovação da
matéria na forma proposta e o Deputado Roberto Amaral
emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1579/93, no lg
turno, em que opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo flQ 1. Submetidos a discussão e votação, cada
um por vez, são os pareceres aprovados. Em seguida, o
Deputado Sebastião Costa emite parecer sobre o Oficio ng
66/93, do Tribunal de Contas, opinando pela devolução do
processo àquele Órgão. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. A seguir, o Deputado Baldonedo Napoleão,
Relator dos processos referentes a aplicações de recursos
oriundos de subvenções sociais constantes na pauta, solicita
prazo regimental para emitir seu parecer, o que é deferido
pela Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, e nada
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, convoca-os para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques - Marcelo Cecé -

Ambrôsio Pinto - José Militão - José Bonifácio.
ATA DA 31 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de
novembro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Antônio
Pinheiro, Maria José Haueisen, Ermano Batista e Célio de
Oliveira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Pinheiro
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, ê subscrita pelos membros presentes. Passa-se á
2a parte da reunião, com a discussão e a votação de parecer
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Presidente informa que a reunião se destina a
receber do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a
cópia autenticada dos autos da ação penal contra o Deputado
Paulo Pettersen, de acordo com a solicitação desta Comissão.
A Presidência informa, também, que, com o recebimento dos
documentos mencionados e com o fornecimento de cópia do
pedido de licença ao denunciado, tem inicio o prazo previsto
na alinea 'c" do inciso II do art. 57 do Regimento Interno
para apresentação de defesa escrita e indicação de provas. A
Presidência solicita à assessoria que encaminhe oficio ao
Deputado Paulo Pettersen dando ciência da decisão desta
Comissão. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, a ser realizada
em dia e horário já estabelecidos, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões. 30 de novembro de 1993.
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Antõnio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro - Célio de
Oliveira - Antônio Carlos Pereira - Emano Batista.
ATA DA GSa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia vinte e quatro de novembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarino 1 os
Deputados Bonifácio Mourão, DiIzon Melo. Geraldo da Costa
Pereira, Ibrahim Jacob (estes dois últimos substituindo aos
Deputados Ermano Batista e José Renato, respectivamente, por
indicação da Liderança do BRD) e Sebastião Costa, membros
desta comissão. 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 parlamentares presentes. A Presidência informa que a
reunião tem por finalidade apreciar a matéria constante na
pauta e, verificando a ausência do Deputado José Renato,
relator do Projeto de Lei ng 1.509/93, apresenta
requerimento no qual solicita a alteração da ordem do dia,
conforme o disposto no f l do art. 131 do Regimento
Interno. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
ausência do Deputado Ermano Batista, relator, no lg turno,
do Projeto de Lei ng 1.307/93, do Deputado Tarcisio
Henriques, que visa criar linha de transporte coletivo
rodoviário entre Cataguases e Pirapetinga, a Presidência
redistribui a proposição ao Deputado Geraldo da Costa
Pereira, que emite parecer pela aprovação da matéria, com a
Emenda nQ 1. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Em virtude da ausência do relator, Deputado Emano
Batista, a Presidência redistribui o Projeto de Lei no
1.313/93, no lg turno, que visa criar linha de transporte
rodoviário intermunicipal, com • sede no Município de
Cataguases. O relator emite parecer para o IQ turno, por
meio do qual opina pela aprovação da matéria. Posto em
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com  a palavra, o
Deputado Dilzon Melo emite seu parecer sobre o Projeto de
Lei nQ 1.316/93, no lo turno, do Deputado Tarcísio
Henriques, que visa criar linha de transporte rodoviário
intermunicipal com sede no Município de Cataguases. O
relator apresenta parecer pela aprovação do projeto com a
Emenda ng 1. Posto em discussão e votação, é aprovado o
parecer. Estando ainda ausente o relator do Projeto de Lei
nQ 1.509/93, o Presidente suspende a reunião por 10 minutos
para que os membros possam analisar a matéria. Decorridos os
10 minutos e verificando a inexistência de "quorum' para
reabrir os trabalhos, o Presidente encerra a reunião e
convoca os membros da Comissão para a extraordinária do dia
25 do corrente às 11 horas, para apreciarem os Projetos de
Lei ngs 1.509 e 1.607/93. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 25 de novembro de 1993.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Oilzon Meio - Ibrahim Jacob
- Alvaro Antônio - Emano Batista - Sebastião Costa -
Antônio Fuzatto.
ATA DA 93g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de
novembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Saia das Comissões os Deputados Roberto Amaral, João
Marques, Sebastião Costa, Gilmar Machado e Bernardo Rubinger
(substituindo estes dois últimos aos Deputados Raul Messias
e José Renato, por indicação das Lideranças do PT e PMDB,
respectivamente), membros da comissão supracitada.
Encontram-se presentes, também, os Deputados Eimiro
Nascimento, Roberto Carvalho e Jaime Martins. Havendo número
regimental, o Presidente em exercício, Deputado Roberto
Amaral, 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. Logo apôs, a Presidência informa ter a reunião a
finalidade de apreciar as matérias da pauta e lê os Ofícios
flQ5 3.258/93, do Secretário da Fazenda, encaminhando o
Balancete Centralizado do mês de agosto do presente
exercício, relativo á gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da administração direta do Estado de Minas
Gerais; ACL-439/93, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
encaminha moção de apoio à aprovação das Emendas do flQ 2860-
6 ao 2889-4, apresentadas peia Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, ao Orçamento de 1994, expediente
subscrito peias seguintes entidades: Frente de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão de Direitos
Humanos da OAB, Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social de Belo Horizonte, Comissão Pastoral dos Direitos
Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte, Policia Militar
do Estado de Minas Gerais, Coordenadoria de Direitos Humanos
e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte e Comissão dos
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e
nQ 13.928/93 GAB/SEC, do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, que solicita atendimento ao expediente do
Coordenador da Comissão de Acompanhamento da Execução
Orçamentária daquele Órgão, relativo ao pedido de
informações sobre concessão de subvenções sociais com
recursos oriundos do orçamento da Assembléia Legislativa. A
Presidência informa que as referidas correspondências serão
encaminhadas ao setores competentes para despacho. Em
seguida, redistribui ao Deputado João Marques o Projeto de
Lei no 1.494/93, do Deputado Bernardo Rubinger, no 2Q turno.
Encerrada a l parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da
Ordem do Dia. O Deputado João Marques apresenta pareceres
sobre os Projetos de Lei flQ5 954/92, concluindo pela
aprovação da matéria, na forma do vencido no lo turno, e
1.494/93, concluindo pela aprovação do projeto na forma do
vencido no lQ turno, ambos no 2Q turno. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Tendo em vista a apreciação do Projeto de Lei n
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1.029/92, do Deputado Roberto Amara], este passa a
Presidência ao Deputado João Marques. 0 Deputado Sebastião
Costa, Relator da matéria, emite parecer no qual conclui
pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.029/92, no lg turno,
com as Emendas nos 1, 8, 9, 10, 11 e 12, do ng 15 ao 47 e
as Subemendas que receberam o ng 1 às Emendas ngs 6, 13 e
14, ficando prejudicadas as Emendas do ng 2 ao 5 e a Emenda
ng 7. Prosseguindo, este parlamentar, também Relator do
Projeto de Lei ng 1.189/92, do Deputado Roberto Carvalho,
no lQ turno, emite parecer, no qual conclui pela aprovação
da proposição na forma do Substitutivo nQ 1. Colocados em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. O Deputado Roberto Carvalho agradece o apoio dos
membros presentes á aprovação do Projeto de Lei nQ 1.189/92.
e o Deputado Jaime Martins exalta a importância dessa
matéria para a economia mineira. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião extraordinária a se realizar
hoje, dia 25, às lShlSnin, com a finalidade de se apreciar,
no 2g turno, o 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.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Raul Messias - Bonifácio

Mourão - José Laviola - Jorge Hannas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REPRESENTAÇÃO
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais:
O Partido dos Trabalhadores (PT) de Minas Gerais, com sede
nesta Capital, por seu presidente, vem na forma dos lQ e
3g, do artigo 50. do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, oferecer a presente REPRESENTAÇÃO contra a
Deputada Elisa Alves, pelo que passa a expor:
Encerradas as investigações levadas a efeito pelo

Ministério Público estadual, foi encaminhada a competente
denúncia ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o
processo e o julgamento da Deputada, bem como de outras
pessoas envolvidas com os fatos relativos ao repasse e
utilização de verbas públicas, destinadas à subvenção
social
As provas colhidas no curso das investigações autorizam a

afirmação de que a Representada, valendo-se de sua condição
de Deputada Estadual, que lhe permite repassar recursos
públicos para entidades filantrópicas, idealizou e executou,
juntamente com outros, um projeto criminoso, com o intuito
de obter, para si e para outrem, verbas pertencentes ao
erário público estadual.
Segundo o que foi apurado, a Representada é responsável

diretamente, pelo desvio de trinta e seis (36) subvenções
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sociais, destinadas a dezessete (17) entidades filantrópicas
localizadas nos municípios de Araxá, Córrego D Antas e
distrito de Cachoeirinha, dentre outras, as seguintes:
Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores da
Vila Silvéria (ADEVIS), Associação dos Moradores do Bairro
Dona Beija, Associação de Desenvolvimento do Bairro Santa
Terezinha (ASTER), Associação dos Moradores e
Desenvolvimento do Bairro Alvorada (AMDBA), Associação dos
Moradores e Desenvolvimento do Bairro Orosino Teixeira e
Vila Ana Antónia (ANDOR-VILAN), Associação Integrada dos
Moradores e Amigos do Bairro Santa Luzia e Araxá, Associação
dos Amigos Moradores do Bairro Tiradentes, Associação dos
Administradores da Capela Mártir Filomena de Araxá,
Associação Santuário Espiritual Assembléia dos Treze,
Sociedade São Vicente de Paulo de Córrego D Anta e
Associação dos Moradores do Distrito de Cachoeirinha.
Comprovou-se, ainda, que a Representada, mediante
autorização do gerente do Bemge, endossou vários cheques
liberados pela Asfas, para entidades filantrópicas, e, assim
agindo, desviourecursos para suas contas bancárias
particulares. Há prova de que, no dia 18 de novembro de
1992, a Asfas emitiu, em favor da Associação Comunitária dos
Amigos de Araxá. o cheque nQ 426227, contra o Banco do
Estado de Minas Gerais, no valor de Cr$ 19 milhões, que foi
compensado na conta nQ 54050-0, agência 476-2. cujo titular
é a Deputada Elisa Alves.
Ainda na mesma conta foram depositados outros cheques

emitidos pela Asfas, em maio do corrente ano, nos valores de
Cr$231.100.000,00 e Cr$111 milhões-
0 relatório do Ministério Público, enviado a esta Casa,
conclui pela prática, por parte da Deputada, dos crimes de
Peculato, Formação de Bando ou Quadrilha e Falsidade
Ideológica.
Considerando a gravidade dos fatos cuja autoria é atribuída
á Deputada e que se afiguram incompatíveis com o decoro
parlamentar (artigo 58, 3g, incisos II e III, do Regimento
Interno e artigo 58, inciso II e parágrafo primeiro, da
Constituição do Estado), INDEPENDENTEMENTE do processo e do
julgamento criminais, visto que tais práticas configuram
condutas descritas no Código Pena! Brasileiro, requer o
Representante seja esta REPRESENTAÇÃO recebida e processada,
nos termos regimentais, para o fim de aplicação da sanção
prevista no artigo 50, do Regimento Interno (cassação do
mandato).
Requer, ainda, seja anexada á presente cópia dos autos da
investigação conduzida pelo Ministério Público deste Estado,
e que já foram enviados a esta Casa, encontrando-se de posse
do Sr. Corregedor do Legislativo Mineiro.
Belo Horizonte, lg de dezembro de 1993.
Marcus Vinicius Flora, PRESIDENTE ESTADUAL DO PARTIDO DOS

TRABALHADORES (PT)".
- Publicado de acordo com o original.)

- Sem prejuízo da diligência necessária à autenticação da
assinatura e da comprovação da representação do partido,
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encaminho a representação ao Corregedor e á Comissão
Encarregada de Acompanhar as Apurações do Ministério
Público, solicitando seu exame preliminar para posterior
processamento.
José Ferraz, Presidente.

REQUERIMENTO
Belo Horizonte, lg de dezembro de 1993.
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minhas Gerais:
Com fulcro nos arts. 51, inciso III. e 52 do Regimento
Interno, venho informar a V. Exa. que me encontro sob
cuidados médicos, razão pela qual requeiro licença para
tratamento de saúde, pelo prazo assinalado no atestado
médico anexo, ficando a critério de V. Exa. a definição
quanto á necessidade da emissão de laudo por parte dos
médicos integrantes do respectivo serviço da Secretaria da
Assembléia.
Aproveito para renovar meus protestos de estima e elevada

consideração.
Em tempo: Protesto pela juntada do atestado em 24 horas-
Elisa Alves, Deputada Estadual
- Recebo o pedido, determinando que se aguarde, pelo prazo
de 24 horas, para a juntada do atestado mencionado no
requerimento.
Após a juntada do atestado, o pedido deverá ser encaminhado
à Gerência-Geral de Saúde e Assistência para efeito do
cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 52 do
Regimento Interno.
José Ferraz, Presidente. -

PARECER PARA TURNO ÚNICO 00 PROJETO DE LEI
No 1.757/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
aumenta o limite fixado em lei para o Poder Executivo
realizar operações de crédito.
Publicado em 6/11/93, o projeto de lei vem a esta Comissão
para a emissão de parecer para o turno único de tramitação,
nos termos do art. 216, c/c O art. 220. do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a elevar o limite para a
realização de operações de crédito, fixado pelo art. 11 da
Lei ng 11.043. de 15/1/93, de CR$10.972.458.378,00 para
CR$53.300.000.000,00.
o cenário inflacionário que norteou a definição do limite
original estimou para o ano de 1993 uma inflação de 174%.
Sabe-se hoje que a inflação anual de 1993 situar-se-á no
patamar de 2.000%, o que evidencia a insuficiência daquele
limite.
Adicionalmente, deve-se observar que o endividamento
público, em geral, e a realização de operações de crédito
pelos Governos Estaduais, em particular, estão balizados
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pelos rígidos limites estabelecidos pela Resolução flQ 36 do
Senado Federal, de 30/6/92.
Dessa forma, a ampliação do limite para a realização de

operações de crédito visa tão-somente permitir a correta
administração da divida pública mobiliária, sem implicações
sobre o grau de endividamento do Estado.
Aproveitamos a tramitação do projeto em análise para
sugerir emenda que cria dois elementos de despesa no
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas
Gerais - IPLEMG. A abertura dos elementos de despesa
viabilizará a aquisição de linhas telefônicas e a permuta de
imóveis, com torna, ambos financiados com recursos próprios
da autarquia, sem nenhum ônus para o Tesouro Estadual.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 1.767/93, acrescido da Emenda nQ 1, a seguir
transcrita.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

crédito especial de CR$6.849.484,24 (seis milhões oitocentos
e quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro
cruzeiros reais e vinte e quatro centavos) em favor do
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas
Gerais - IPLEMG -, para a realização de despesas com permuta
de imóveis, com torna, e aquisição de linhas telefônicas,
com recursos próprios.
Parágrafo único - As despesas previstas neste artigo serão
classificadas na subcategoria econômica Inversões
Financeiras, nos elementos de despesa abaixo discriminados,
observados os valores a serem incluídos no orçamento do
1 PLEMG:

- no elemento de despesa Aquisição de Imóveis, o valor de
CR$6.647.903,24 (seis milhões seiscentos e quarenta e sete
mil novecentos e três cruzeiros reais e vinte e quatro
centavos);
II - no elemento de despesa Constituição ou Aumento de

Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras, o valor de
CR$201.581,00 (duzentos e um mil quinhentos e oitenta e um
cruzeiros reais).".
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Cêlio de Oliveira, relator
- Bernardo Rubinger - Cóssimo Freitas - Arnaldo Canarinho -
Jorge Hannas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.804/93

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Resolução ng 1.804/93, de autoria da Mesa da
Assembléia, 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.
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Publicado no Diário do Legislativo" de 25/11/93, o projeto
ficou sobre a mesa pelo prazo de três dias para receber
emenda, nos termos do art. 227 do Regimento Interno.
Esgotado o prazo regimental, sem apresentação de emenda,
vem o projeto á Mesa a fim de receber parecer para turno
único.

Fundamentação
Compete privativamente á Assembléia Legislativa fixar, para
cada exercido financeiro, a remuneração do Governador, do
Vice-Governador e do Secretário de Estado, nos termos do
arU 62. VIII, da Constituição do Estado, sendo de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia apresentar
projeto de resolução sobre a matéria, "ex-vi" do disposto no
art. 6€. 1, "c", e f lg, da mesma Constituição, e no art
80, VII, "c". do Regimento Interno.
Trata-se de proposição de natureza periódica, que atende ás

exigências constitucionais e regimentais, especificamente às
normas dos arts. 225, 226 e 227 do diploma interno.

Conclusão
O projeto não encontra óbice de natureza constitucional,
legal ou regimental, razão por que opinamos por sua
aprovação, em turno único.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, lQ de dezembro de
1993
José Ferraz, Presidente - Bené Guedes, relator - José

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

NQ 1.446/93
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o Projeto de Lei ng
1.446/93 dispõe sobre a publicação, no órgão de imprensa
oficial do Estado, dos nomes dos devedores de multas por
poluição e degradação ambiental.
Após publicação, foi o projeto, para exame preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda
ng 1, por ela apresentada
Cabe, agora, a esta comissão emitir parecer quanto ao

mérito da proposiçãrn
Fundament ação

o projeto de lei em tela tem como objetivo a publicação
anual obrigatória, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio
Ambiente, dos nomes de empresas, estabelecimentos comerciais
e industriais que, no periodo de 12 meses anteriores à
referida data, tenham sido multados ou sejam devedores de
multas por poluição ou degradação ambiental.
A proposição mereceu da Comissão de Constituição e Justiça
um pequeno reparo a fim de que não seja ferido o direito
individual do cidadão. Por meio da Emenda no 1, por ela
apresentada, modifica-se o art. lo, considerando-se apenas a
multa aplicada após decisão administrativa definitiva.
O uso da publicidade, no Dia Mundial do Meio Ambiente, visa
a realçar junto á opinião pública o repúdio aos atos de
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degradação ambienta]. A medida tem um caráter complementar _a
outros instrumentos fundamentais da política de proteção
ambiental. Entre eles, citamos a atribuição de fiscalização.
pelos órgãos competentes, de ações e empreendimentos
potencialmente capazes de alterar as condições do meio
ambiente e o Investimento na educação ambiental.
Num processo de conscientização pública, medidas como a

proposta contribuem, também, para a mudança de comportamento
requerida no processo educativo. No mais, concordamos com o
autor da proposição em que ela está em consonância com um
dos princípios básicos da atividade pública: o da
publicidade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.446/93, com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 30 de novembro de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José. relator -

Maria Elvira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.563193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em
epigrafe institui a obrigatoriedade de se fazer o exame
otorrinolaringológico nas crianças das escolas públicas
estaduais e dá outras providências.
Publicada em 13/8/93, a proposição foi distribuída a esta
comissão para exame preliminar de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno-

Fundamentação
A saúde foi contemplada pela Constituição da República de
1988, em seu art. Gg, como sendo um direito fundamental do
homem. E direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, conforme declara o art. 196 da Magna
Carta.
Tais ações e serviços são de relevância pública, cabendo ao
poder estatal regulamentá-los, fiscalizá-los, contratá-los e
executá-los, diretamente ou por terceiros (art. 197 da
Constituição Federal).
Em se tratando de um direito social, cabe, pois, ao Estado
adotar medidas efetivas que assegurem o cumprimento do
preceito expresso na norma. Para tanto, deve aparelhar-se
com todos os recursos materiais e humanos necessários à
prestação dos serviços de saúde, agora considerados como
serviço público essencial.
Ressalte-se que boas condições de saúde são um fator de

grande relevância para se alcançar uma educação eficiente.
Em vista desse fato, a própria Constituição da República
proclama que o Estado deve oferecer atendimento ao educando
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do ensino fundamental, implantando, para tanto, programas
suplementares que garantam, inclusive, a assistência à saúde
(art. 208, VII).
E sabido que o exame otorrinolaringolõgico se presta a

detectar enfermidades que podem levar à deficiência física,
como, por exemplo, a surdez. A Magna Carta conferiu aos
portadores de deficiências vários cuidados especiais,
descritos nos arts. 23. II; 203. XV e V, e 208, III, entre
outros.
A Carta Política mineira, por sua vez, garante aos
portadores de deficiências física, mental e sensorial um
atendimento socioeducativo especial, voltado principalmente
para a infência e a juventude, determinando, ainda, a
prestação, pelo poder público, de ações preventivas contra
tais deficiências (arts. 198, III, 222, 223, parágrafo
Único, e 224, todos da Constituição Estadual).
A presente proposição visa a realizar os imperativos
constitucionais acima mencionados, pois as medidas que
estabelece, postas a terno, serão um passo seguro na
prevenção de enfermidades e deficiências físicas que assolam
a juventude do Pais.
A competência legislativa em matéria dessa natureza foi
atribuída concorrentemente á União, aos Estados e ao
Distrito Federal (art. 24, XXI, da Constituição Federal).
Sendo assim, os Estados membros têm a competência
suplementar para legislar sobre defesa e proteção à saúde.
podendo, então, secundar ou suprir a legislação federal
(art. 24, # 2, da Constituição Federal).
Saliente-se que já existe, em nosso ordenamento jurídico
estadual, a obrigatoriedade de se aplicarem testes
audiovisuais em estudantes da pré-escola e do lg grau das
redes pública e particular de ensino, determinada pela Lei
nQ 10.868, de 25/8/92. Essa lei, porém, não prevê a
assistência do Estado no tratamento das crianças portadoras
das doenças constatadas pelos exames, O projeto sob comento,
nesse sentido, é inovador, pois, além de determinar a
aplicação do exame otorrinolaringológico, prevê a
assistência integral das crianças da rede pública de ensino
que estiverem enfermas.
Em seu art. 4Q, o projeto contém disposição no sentido de

autorizar o Poder Executivo a firmar convénios, acordos e
outros atos, assim como a expedir normas complementares para
a execução da lei.
Ora, o Governador do Estado tem a prerrogativa para exercer
o poder de regulamentar as leis, independentemente de
autorização legislativa. A Constituição Estadual, em seu
art. 90. VII, atribui ao Chefe do Executivo a competência
para expedir decretos e regulamentos, com vistas á fiel
execução das leis.
No que concerne aos convênios, esclarecemos que o Supremo

Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade ng
165-5, concedeu liminar suspendendo o inciso XXV do art. 62
da Constituição Estadual, que condiciona a celebração de
convênios à autorização legislativa.
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Sendo assim, apresentamos as Emendas ngs 1 e 2, na
conclusão deste parecer, visando adequar a proposição em
análise ao ordenamento jurídico vigente.
Sanado o vício acima exposto, a proposição sob comento está

em consonância com as Constituições Federal e Estadual e com
a legislação sobre a matéria, inexist indo óbice de natureza
técnico-formal á normal tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 1.663/93, com as
Emendas ngs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4o - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo

no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua
publicação".

EMENDA NQ 2
Suprima-se o art. SQ.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Antônio Pinheiro - Antônio Carlos Pereira.
PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 1.575/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a livre organização de entidades
estudantis e dá outras providências.
Publicada em 19/8/93, foi a proposição distribuída a esta

Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar, no
que se refere a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame procura, nos seus arts. lg e 2Q,
assegurar a livre associação estudantil tanto em entidades
públicas quanto nas escolas de natureza privada-
0 art. 3g da proposição, por sua vez, pretende garantir aos
representantes das associações algumas prerrogativas no
exercício de suas atribuições, como, por exemplo, a livre
circulação em qualquer local de instituição de ensino.
Por fim, o projeto estabelece sanções administrativas para

o descumprimento de seus preceitos
Em primeiro lugar, lembramos que a liberdade de associação

para fins lícitos é direito individual assegurado no inciso
XVII do art. 60 da Constituição Federal, o que torna
desnecessária, por repetitiva, a regra que se quer
estabelecer na legislação estadual.
O desrespeito à norma constitucional, em tese, não se
resolve com a edição de lei ordinária estadual, mas sim com
o progresso nas formas de entendimento no convívio social e,
em casos concretos, com o recurso às instâncias judiciárias
competentes, mediante instrumentos jurídicos adequados.
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Lembramos, ainda, que a Carta de 1988 consagra, no art.
209, o principio da liberdade do ensino privado, preenchidas
as condições que fixa, e que se restringem ao cumprimento
das normas gerais da educação nacional e á necessidade de
autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.
Dessa forma, não cabe ao legislador estadual impor novas
condições ou introduzir sanções que possam interferir na
liberdade constitucionalmente conferida às entidades
responsáveis pelo ensino no Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei ng
1.575/93.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Ermano Batista - Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.580/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei epigrafado, de autoria do Deputado Milton

Salles, tem por escopo dar a denominação de Adolpho Engel à
Rodovia MG-184, que liga a BR-265 à BR-491, próximo a
Al fenas.
Publicado no dia 20/8/93, foi o projeto encaminhado a esta
comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei nQ 5.378. de 13/12/69, com alterações introduzidas
pela Lei nQ 7.621, de 13/12/79, determina que a denominação
de próprios públicos recaia sobre nomes de pessoas falecidas
que se tenham destacado por relevantes serviços prestados à
coletividade. Estabelece, ainda, q ue no mesmo municipio não
poderá haver mais de um estabelecimento ou próprio público
com igual denominação.
Apesar da existência da Lei Estadual ng 8.986, de 22/10/85,
que dá a denominação de Abrão Adolpho Engel ao Distrito
Industrial de Alfenas, verifica-se q ue o fato não constitui
óbice ao trâmite regular do supramencionado projeto de lei,
uma vez que a rodovia a que se pretende dar essa
denominação, embora situada na mesma região, encontra-se
fora dos limites do referido municipio.

Conclusão
Diante do exposto, concluirnos pela constitucionalidade,

pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.580/93-
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, relatora -
António Carlos Pereira - Célio de Oliveira - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.590/93

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe define regiões para fins de planejamento e dá
outras providências.
Publicada em 26/8/93, foi a proposição distribuída a esta
comissão para ser submetida a exame preliminar, sob os
aspectos da juridicidade, constitucionalidade 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 definição de regiões

para fins de planejamento do Estado. Para tanto, conceitua,
para os fins da lei, o que seja microrregião geográfica,
região de planejamento, área-programa, área de influência,
p6105 microrregional e regional; estabelece os critérios a
serem adotados para os fins da regionalização da estrutura
orgânica estadual e os indicadores para a definição e
delimitação do centro urbano onde será instalada a unidade
regional; estabelece, por fim, a função das unidades
administrativas regionais e a sua vinculação ao órgão
estadual de planejamento e coordenação.
O projeto atende ao disposto no art. 41 e seguintes da
Constituição do Estado, que versam sobre a regionalização da
ação administrativa do poder público.
Também não é a matéria de iniciativa privativa de nenhum
dos Poderes do Estado, cabendo ao Chefe do Executivo
deflagrar o processo legislativo.
Não há, desse modo, óbices de natureza jurídica ou
constitucional que impeçam a tramitação do projeto em
questão.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.590/93.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Antônio Carlos
Pereira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.644/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa popular, o projeto de lei em epígrafe
institui o Fundo Estadual de Moradia Popular - FEMP - e dá
outras providências.
Nos termos do art. 179, parágrafo único, do Regimento
Interno, foi deferido, pelo Presidente desta Casa,
requerimento no sentido de se anexar a esta proposição o
Projeto de Lei ng 1.624/93, de autoria do Governador do
Estado, que cria o Fundo Estadual de Habitação.
Publicada em 16/9/93, foi a proposição distribuída a esta
comissão, para ser submetida a exame preliminar sob os
aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
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nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, flau, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela dispõe sobre a criação do Fundo
Estadual de Moradia Popular - FEMP -, destinado a financiar
programas habitacionais de interesse social para a população
de baixa renda.
Especifica os programas habitacionais de interesse social e

o conceito de população de baixa renda; dispõe sobre os
recursos do fundo e as condições para a concessão de
financiamentos em relação aos agentes promotores e aos
beneficiários; cria o Conselho Estadual de Moradia Popular -
CEMOP -, órgão autónomo deliberativo, vinculado á Secretaria
da Habitação, que será o Grupo Coordenador do Fundo,
prevendo, ainda, sua composição e competência, e, por fim,
estabelece a Secretaria da Habitação como órgão gestor do
fundo e o Banco de oesenvolvlmento de Minas Gerais - BOMG -,
como seu agente financeiro.
A proposição insere-se no âmbito da competência do Estado

membro, visto que a criação de fundos é matéria de cunho
eminentemente financeiro, abarcada pelo art. 24, inciso 1,
da Constituição da República.
No mesmo sentido, é também circunscrita à competência

estadual a criação de conselhos, já que se trata de matéria
inerente a sua autonomia.
A proposição, por outro lado, enquadra-se nos ditames da
Lei Complementar nQ 27, de 19/1/93, que dispõe sobre a
instituição, a gestão e a extinção de fundos no Estado, e
obedece ás normas gerais federais sobre o assunto.
Merece, entretanto, um pequeno reparo o projeto, para que
seja adequado às normas constitucionais em vigor. Com
efeito, não pode o Conselho Estadual de Moradia Popular,
como órgão deliberativo da política estadual de habitação,
conter, na sua composição, número superior de representantes
da sociedade civil em relação aos do poder público estadual.
Tal proposição deve ser pelo menos paritária, já que não é
dada ao poder público a prerrogativa de abrir mão do
planejamento e do controle da execução das suas políticas.
Mesmo que a participação da sociedade civil organizada
esteja expressamente prevista no caso (art. 246, "caput', da
Constituição do Estado), não pode esta sobrepor-se à
participação estatal, de modo a torná-la secundária.
No mesmo sentido, não é possível a participação, no

conselho, de representantes de outras esferas de poder,
ainda que de forma indireta, sem ferir o principio
constitucional da autonomia dos entes federados, previsto no
"caput" do art. 18 da Constituição Federal.
Por fim, atende o projeto aos pressupostos estabelecidos
pelo art. 67, l, da Constituição do Estado. c/c o art.
192, parágrafo único, do Regimento Interno, conforme
relatório apresentado pela Area de Apoio ao Plenário desta
Casa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.644/93, com as Emendas ns 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se ao art. SQ inciso com a seguinte redação:
"Art. 8Q - . ..............................................

- 7 (sete) representantes de Secretarias de Estado, de
livre escolha do Governador.".

EMENDA NO 2
Suprima-se o inciso XII do art. 8g.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Antônio Carlos Pereira - Célio de Oliveira - Antônio
Pinheiro.

 PARECER PARA O lo TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.650/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

o projeto de lei em epigrafe, do Deputado José Leandro,
visa a declarar de utilidade pública a entidade Obras
Sociais da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem de
Itabirito, com sede no Município de Itabirito.
Publicado em 17/9/93, 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 apreço tem personalidade juridica e funciona
há mais de dois anos. Sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos
respectivos cargos.
Estão preenchidos, pois, todos os requisitos estabelecidos

pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a matéria.
Torna-se necessário, todavia, emendar o art. lQ do projeto,

de forma a aprimorá-lo.
Conclusão

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.650/93, com a Emenda no 1, apresentada a seguir.

EMENDA Ng 1
Dó-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem de
Itabirito, com sede no Municipio de Itabirito.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, relatora -
Antônio Carlos Pereira - Célio de Oliveira - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.672/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcelios, pretende declarar de utilidade pública
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a Congregação das Filhas do Sacratíssimo Coração de Jesus,
com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicada em 24/9/93, vem a proposição a esta comissão para

exame preliminar, obedecendo ao que prescreve o art. 195,
c/c o art. 103, V, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade é uma sociedade civil com personalidade jurídica

e sem fins lucrativos, funciona há mais de dois anos, e sua
diretoria é integrada por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos que ocupam.
Sendo assim, não há impedimento á aprovação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
1.672/93, na forma original.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro. relator
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Antônio Carlos
Pereira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.664/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Reinaldo
Lima, tem por escopo declarar de utilidade pública a Liga
Andrelandense de Futebol, com sede no Município de
Andrelãndia.
Publicado em 30/9/93, vem o projeto, preliminarmente, a

esta comissão para o exame dos aspectos de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, conforme
dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, 'a'. do Regimento
Interno.

Fundamentação
A documentação anexada ao processo comprova que a entidade
cumpre o que dispõe a Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
regulamenta a matéria. Não há, portanto, impedimento de
ordem constitucional ou legal para a tramitação da matéria.
Apresentamos, ao final deste parecer, emenda ao projeto com

vistas a seu aprimoramento técnico.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.684/93, com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. I Q - Fica declarada de utilidade pública a Liga
Andrelandense de Futebol, com sede no Município de
Andre 1 ãnd ia.".
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, relatora -
Antônio Carlos Pereira - Célio de Oliveira - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.687/93
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Leandro, o projeto de lei em
apreço tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação de Incentivo ao Pequeno Produtor de Santa Rita -
AIPP - com sede no Município de Ouro Preto.
Após publicada, 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 apreço é constituída na forma de sociedade

civil, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos. Sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que nada percebem
por suas atividades relacionadas á associação.
Do exame da documentação anexada ao processo verifica-se o
preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei n
5.830. de 6/12/93, que disciplina a declaração de utilidade
pública de entidades.
Por outro lado, a bem da boa técnica legislativa, cumpre-

nos oferecer emenda à proposição, para acrescentar ao texto
do art. lo a sigla da associação-

Conclusão
Em face do exposto. concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.687/93, com a Emenda ng 1, a seguir apresentada

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

de Incentivo ao Pequeno Produtor de Santa Rita - ÂIPP -,
com sede no Município de Ouro Preto".
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Célio de Oliveira - Antônio Carlos Pereira

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.688/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Francisco Ramalho, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Fundação São João
Bosco para a Infância, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em lg/10/93, vem o projeto a esta comissão para

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

Fundamentação
A documentação juntada ao processo comprova que a entidade
cumpre o que dispõe a Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que versa
sobre a matéria. Não há, portanto, impedimento de ordem
constitucional ou legal à sua tramitação.
Para o aprimoramento técnico do projeto, apresentamos, ao
final deste parecer, a Emenda ng 1

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.688/93, com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

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

São João Bosco para a Infância, com sede no Município de
Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

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

NO 1.711/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n
1.711/93 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
entidade Belo Horizonte Futebol e Cultura, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicada em 8/10/93, vem a proposição a esta comissão para

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

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830.
de 6/12/71, que estabelece os critérios indispensáveis ã
declaração de utilidade pública de entidades.
O exame da documentação apresentada demonstra que a
entidade cumpre todas as exigências da referida lei. No
entanto, faz-se necessário corrigir o nome da instituição,
para o que apresentamos a Emenda nQ 1 ao projeto.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.711/93, no 1Q turno, com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

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

Belo Horizonte Futebol e Cultura, com sede no Município de
Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Célio de Oliveira - Antônio Carlos Pereira.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.712/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n
1.712/93 visa a declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Aries III, nQ 241, com sede no Município de Belo
Horizonte. Publicado em 8/10/93, 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
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Segundo se infere da documentação que acompanha a
proposição, a entidade em apreço tem personalidade jurídica,
está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que nada percebem pelo
exercido dos respectivos cargos. Estão, portanto,
preenchidos os requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830,
de 6/12/71, que disciplina a declaração de utilidade pública
de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1712/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Antônio Carlos Pereira - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.114/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado João Batista. o Projeto de Lei ng
1.714/93 tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Brigada Ecológica, com sede no Município de Belo Horizonte.
Após publicada, vem a proposição a esta comissão, para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame da documentação juntada ao processo, verifica-se

que a referida Brigada Ecológica é uma entidade civil, com
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, e sua diretoria
é constituída de pessoas idôneas, que nada percebem pelo
exercício deseus cargos. Depreende-se, ainda, que a
entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de
dois anos.
Como se vê, estão preenchidos os quesitos estabelecidos
pela Lei no 5.830. de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades.
Não obstante, cumpre-nos oferecer emenda à proposição, a

bem da boa técnica legislativa.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.714/93, com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

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

Ecológica, com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
António Júlio, Presidente - António Pinheiro, relator -

Célio de Oliveira - Antônio Carlos Pereira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.724/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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o Projeto de Lei flQ 1.724/93, do Deputado Baldonedo
Napoleão, objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Cultural. Educacional e Beneficente D. Inocéncio
- ACEBEDI -, com sede no Município de São Vicente de Minas.
Publicado em 15/10/93, 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
cumpre o que dispõe a Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
regulamenta a matéria. Não há, portanto, impedimento de
ordem constitucional ou legal à tramitação da proposição.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.724/93, na forma proposta.
Sala das Comissões. 30 de novembro de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - Antõnio Pinheiro, relator -

Célio de Oliveira - Antônio Carlos Pereira.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.725/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Reinaldo Lima, o projeto de lei
em epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública o
Grupo Bambui de Pesquisas Espeleolôgicas, com sede no
Município de Belo Horizonte.
De conformidade com a tramitação regimental, compete a esta
comissão examinar preliminarmente a proposição, atendo-se
aos aspectos jurídico, legal e constitucional.

Fundamentação
A entidade em questão é uma sociedade civil com
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, fundada em
13/3/83 e em pleno funcionamento, sendo sua diretoria
composta de pessoas idôneas, que nada percebem pelo
exercício de seus cargos.
Portanto, estão preenchidos os requisitos estabelecidos
pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionali-dade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei rg
1.725/93.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Antõnio Pinheiro - António Carlos Pereira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.732193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em exame, de autoria do Deputado rvo José,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Mestres do Colégio Tiradentes da Policia Militar do Estado
de Minas Gerais, com sede no Municipio de Ipatinga.
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Publicado em 22/10/93, 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 anexada ao processo comprova que a entidade
cumpre o que dispõe a Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
regulamenta a matéria. Assim, não se encontram óbices à
normal tramitação da proposição em tela.
Apresentamos, ao final deste parecer, emenda ao projeto,
com vistas a seu aprimoramento técnico-

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridícidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.732/93, com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

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

de Pais e Mestres do Colégio Tiradentes da Policia Militar
do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de
1 pat i nga.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen. relatora -
Antônio Carlos Pereira - Célio de Oliveira - Antônio
Pinheiro.

 PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.733/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de São
João Nepomuceno - ASFECER -, com sede no Município de São
João Nepomuceno.
Publicado em 22/10/93, 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 exame é pessoa jurídica, funciona há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não percebem remuneração pelo cargo que ocupam. Estão,
portanto, preenchidos os requisitos da Lei ng 5.830. de
6/12/71, para que a entidade seja declarada de utilidade
públ ica.
No entanto, faz-se necessária uma nova redação do art. 1Q

do projeto, com vistas á correção do nome da entidade, o que
faremos por meio de emenda.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.733, com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

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

Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de São João
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Nepomuceno - ASFECER -, com sede no Município de São João
Nepomuceno.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente Clêuber Carneiro, relator -
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Antônio Carlos
Pereira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.743/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.743/93. do Deputado Glycon Terra
Pinto, tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária de Mães, Amigos e Moradores do
Alterosa, com sede no Município de Betim.
Publicada em 27/10/93, 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 á
declaração de utilidade pública.
O exame

 

 da documentação apresentada demonstra que a
entidade preenche todas as exigências da referida lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.743/93, em sua forma original
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio', - Presidente - Antõnio Pinheiro, relator -
Antônio Carlos Pereira - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.746/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Anderson Adauto, tem por
finalidade declarar de utilidade pública a Casa Espirita
Amor e Caridade, com sede no Município de Tupaciguara.
Publicado em 28/10/93, 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 o projeto de matéria regulamentada pela Lei no 5.830.

de 6/12/71, que estabelece os requisitos para que entidades
possam ser declaradas de utilidade pública, quais sejam: ter
personalidade jurídica, estar em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, além de servir
desinteressadamente à comunidade e ser a diretoria composta
por pessoas idôneas, que não recebem qualquer remuneração
pelo trabalho desempenhado.
Tais exigências estão preenchidas pela entidade em questão,

conforme demonstram os documentos anexados ao processo, não
se vislumbrando óbices à normal tramitação do projeto.

Conclusão
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Pelas razões explicitadas, concluímos pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
flQ 1.746/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Antônio Carlos
Pereira.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.751/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Marcos Helénio, visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Apoio
Comunitário do Conjunto Túnel de Ibirité, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Nos termos do art. 103, V. "a", c/c o art. 195, do
Regimento Interno, vem o projeto a esta comissão para exame
preliminar.

Fundamentação
A matéria em tela tem como referência a Lei ng 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos para que entidades sejam
declaradas de utilidade pública. A entidade em questão
preenche as condições da citada lei. Dessa forma, não
encontramos óbices à normal tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto. concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.751/93, como proposto.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, relatora -
Antônio Carlos Pereira - Célio de Oliveira - Antônio
Pinheiro.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

467? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/11/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,
senhores poucos Deputados, demais pessoas presentes nas
galerias: queríamos, em primeiro lugar, informar sobre um
requerimento que encaminharemos à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, na sua reunião ordinária que se
realizará amanhã, a respeito do Projeto Jaiba No dia 21 de
julho, o "Minas Gerais", nosso órgão oficial, publicou o
resultado de uma pré-qualificação de empresas responsáveis
pela execução e fiscalização do Projeto Jaiba II. Nunca é
demais lembrar que o Projeto Jaíba II . talvez, seja o 3
projeto no que se refere a maior volume de recursos
destinados por investimentos do Poder Executivo, algo em
torno de US$220.000.000,00. Nessa publicação, o que me
chamou a atenção foi o fato de o edital que indicava o
inicial processo de pré-qualificação ter sido publicado no
mês de maio, poucos dias antes da publicação da Lei n
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8.666. O segundo aspecto, que também me chamou a atenção, é
o fato de que tenha sido classificada em lg lugar a
Engesolo, empresa hoje notabilizada muito mais nas páginas
policiais do que pelas suas qualidades técnicas, de
propriedade do Deputado Federal José Geraldo Ribeiro. Por
essas razões, vamos encaminhar á Comissão de Fiscalização
Financeira solicitação de informações junto á SEPLAN sobre
os critérios adotados, porque o edital estabeleceu o máximo
de cinco empresas pré-qualificadas, e apenas três foram
consideradas, e porque, em última instãncia, a empresa
ligada ao Deputado José Geraldo aparece em lg lugar.
O segundo requerimento já se encontra na mesa desde
anteontem. Diz respeito a uma matéria veiculada semana
passada acerca de notas fiscais inidõneas, mais conhecidas
como "notas frias", que foram apresentadas pela Secretaria
de Estado da Fazenda. Tivemos informações sobre essas notas
no início da semana passada. A assessoria da nossa Bancada
dirigiu-se à loa Seção Fazendària e constatou que o volume
de notas era grande, inclusive cinco foram solicitadas pela
ASFÂS. De posse não apenas das informações mas também tendo
verificado "in loco" a existência dessas notas, oficiamos ao
responsável pela loa Seção Fazendária no sentido de que nos
fossem remetidas cópias dessas notas. Porém, nesse
intervalo, a imprensa denunciou e essas notas foram
requisitadas pela Secretaria da Fazenda. Quero deixar claro
que não se trata de sigilo fiscal - ele existe para proteger
os honestos -, e essas notas já estão classificadas como
inidõneas. Queremos insistir e solicitar agilidade no
requerimento de nossa autoria, em que solicitamos á
Secretaria de Estado da Fazenda que nos remeta essas notas.
Em terceiro lugar, ontem, em resposta à questão de ordem
por nós elaborada, a Presidência classificou-a de
intempestiva. Eu queria deter-me um pouco no que diz
respeito a intempestividade. Podemos ter algumas
características positivas e, com certeza, outras negativas,
mas, seguramente, não se encontra entre elas o açodamento. A
intempestividade a que a Presidência desta Assembléia se
referia é muito mais em função de uma prática que,
infelizmente, tem caracterizado vários procedimentos aqui:
quando é interessante para a maioria dos Deputados do
Governo, há uma agilidade tremenda no encaminhamento dos
requerimentos, mas quando não é interessante, eles,
solenemente, dormitam nas gavetas desta Assembléia
Legislativa... Para reforçar o meu pensamento, eu queria
chamar a atenção para o seguinte: no dia 9 de agosto,
dirigimos um requerimento ao Governo Estadual solicitando
informações acerca dos fundamentos legais de um despacho do
Sr. Governador que indicava o Banco Indosuez para a
negociação de eurobónus. Pois bem, o requerimento foi feito
em agosto, e somente hoje entra na pauta para votação, ou
seja, um pedido de informações elaborado em agosto começa a
tramitar apenas hoje. E o Governo tem um prazo para
responder. Como não existe sanção, se responder, bem: se
não, não há problema. Possivelmente, no próximo ano, quando
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os eurobônus estiverem totalmente negociados, e, talvez,
até, o contrato esteja encerrado, nós consigamos saber por
que o Governador escolheu um único Banco para fazê-lo.
Havia um outro conteúdo em nossa questão de ordem, que não
foi respondido satisfatoriamente. A Presidência nos
informou, atribuindo a si uma grande generosidade diante da
nossa intempestividade, que os requerimentos que solicitavam
informações à Mesa haviam sido encaminhados à administração
da Casa. Nós fomos pacientes. Inicialmente, estivemos na
Comissão de Fiscalização Financeira, á qual havia sido
encaminhado o nosso requerimento. Essa comissão nos informou
que, de fato, ele tinha ido para a administração da Casa.
Fomos à administração da Casa e, para nossa surpresa.
soubemos que o documento tinha sido encaminhado para a
comissão que hoje acompanha o Ministério Público em suas
investigações acerca de denúncias de uso irregular de verbas
de subvenção social. Fomos ao coordenador da comissão.
Deputado Ermano Batista, que não se encontrava em seu
Gabinete e não tios deu retorno até agora. Nós não pedimos -
e quero reiterar este detalhe - informações sobre onde se
encontram as informações. Não consideramos - até por
respeito - que a Mesa desta Assembléia seja um balcão de
informações. Nós pedimos informações que são e devem ser
públicas. A nossa paciência continua até hoje. Vamos
procurar, mais uma vez, o Deputado Ermano Batista para
solicitar dele aquilo que é objeto dos nossos requerimentos:
primeiro, que nos informe o nome dos parlamentares que
fizeram indicação de subvenção social este ano. isso é
informação pública; segundo, que a Mesa nos passe as
prestações de contas da ASFAS relativas aos anos de 1990.
1991 e 1992. Insisto em dizer que não queremos que a
Presidência desta Casa nos informe onde encontrar o que
desejamos. Estamos solicitando informações que poderiam ser
pedidas por , qualquer cidadão. Não é prerrogativa de
parlamentar. As vezes, é bom lembrar regras, pois, quando
interessa, elas surgem. O art. SQ da Constituição Federal,
que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, em
seu inciso XIV, diz o seguinte: "é assegurado a todos o
acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional". Inciso XXXIII: "todos
(não apenas parlamentares) têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral ( que é o caso) que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado". Não me parece que haja
nenhuma questão cuja quebra de sigilo ameace a sociedade e o
Estado no que diz respeito aos nomes de Deputados que
indicam recursos públicos para subvenções sociais, muito
menos a prestação de contas que já foi feita há meses pela
Assembléia Legislativa.
Hoje, reiteramos esse pedido, porque é o prazo máximo para
recebermos a resposta e as informações, e não é possível
continuar essa atitude claramente protelatõria. Se não



57

Querem passar essas informações, que digam; nós não vamos
passar as informações, e, então, vamos discutir no espaço
necessário. Nós não somos moleques e não vamos continuar
aceitando molecagem. Esse procedimento é de moleque, sim. A
informação, em si, é pública. Não é porque sou um
parlamentar e temos uma Bancada de parlamentares, aqui, que
faço isso. E porque temos uma divida com a sociedade. A
resolução da Mesa, desta semana, reforça que, doravante, os
nomes dos parlamentares serão publicados. Resoluções
anteriores, como as do ano passado, diziam que os nomes
seriam publicados em um espaço de tempo, o que não ocorreu.
Foi subtraída da opinião pública uma informação que lhe era
de direito. Muito obrigado-

467g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17111193 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, colegas do
Plenário, distinta galeria, gostaria de trazer duas
questões. A primeira delas é que estamos entrando hoje com
um requerimento, solicitando a presença do Sr. Vice-
Governador nesta Casa para explicar a Questão das entidades.
O Tribunal de Contas, após dois anos de auditoria, constata
que mais de 7.200 entidades registradas e cadastradas na
Secretaria do Trabalho estão irregulares.
O Sr. Vice-Governador declara hoje, através da imprensa,
que a Secretaria manterá as entidades cadastradas e que,
apesar do trabalho do Tribunal de Contas, nada será
modificado. Entendemos que a Secretaria do Trabalho não
poderá manter entidades cadastradas que funcionam de forma
irregular, em função de várias questões. Por outro lado, não
se poderia manter no cadastro as entidades recebendo verbas,
a partir do momento em que o Tribunal de Contas divulga esta
denúncia, depois de uma minuciosa auditoria. Caberia ao
Secretário do Trabalho, hoje o Vice-Governador, suspender
imediatamente o registro de todas as entidades, até que elas
apresentem as provas de que as irregularidades não procedem.
Tanto assim - que isso deveria ser feito - que até o
Governo Federal está procedendo desta mesma forma com
relação aos aposentados. Todos eles tiveram, ou estão tendo,
que se cadastrar. Achamos que a decisão do Secretário, o Sr.
Vice-Governador, é uma decisão intempestiva e que afronta os
princípios éticos que devem nortear a administração pública.
Dai a razão do nosso requerimento de hoje, convidando o Sr.

Vice-Governador para que venha a esta Casa explicar toda
essa questão. Solicitamos também ao Tribunal de Contas que
nos envie todas as auditorias, para que possamos avaliar
essas 7.200 entidades. Queremos saber quanto elas receberam.
Outra denúncia que queremos apresentar nesta tarde é sobre

o aumento salarial do funcionalismo. O Governo do Estado não
pagou de acordo com a lei. Já ultrapassamos o segundo mês, e
o Governo está nos dando um aumento em novembro que é do
segundo período do segundo quadrimestre, previsto na
política salarial.
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A lei de politica salarial é clara: encerrado o
quadrimestre, os servidores percebem no minimo 90% do
crescimento da arrecadação. E se não houver plano de
carreira, recebem 100%, descontados os 601 de antecipação.
O Governo pagou apenas 90%. Não tinha e não tem nenhum
plano de carreira. Ele foi para a imprensa, dizendo que
enviaria um projeto para cobrir os 10%. Estamos entrando no
segundo mês, e o Governo descumpre frontalmente uma lei
aprovada por esta Casa e que, aliás, foi enviada por ele.
Isso é um despropósito.
Nós entramos com um projeto de resolução corrigindo essa

distorção absurda, que se encontra na Comissão de Justiça,
porque a Mesa sequer recebeu o projeto.
Entendemos que esta Casa não pode continuar sendo conivente

com os desmandos do Governo Estadual
467,1 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 17/11/93 pela
Deputada Maria Elvira

A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Deputado José
Militão, companheiros Deputados - felizmente não há outra
Deputada no Plenário - minha gente presente nas galerias,
funcionários que me ouvem, eu, hoje, queria aproveitar este
espaço para fazer dois esclarecimentos. O primeiro não é
nenhuma denúncia. E um esclarecimento, e quero deixar isto
bem claro. Quero dizer que, depois de ter eu proposto a
polêmica e discutida CPI, que não foi aceita pelo Plenário,
contra a Escola Sindical 7 de Outubro, no dia seguinte; o
Deputado Antônio Carlos Pereira ocupou a tribuna para dizer
- e nós temos em mãos as notas taquigráficas - que nós
estariamos também entrando naquele tipo de comportamento, ao
soltarmos verbas para a Associação Brasileira de Relações
Públicas e a Associação de Empresas de Turismo.
Esclareço que houve um engano nessa colocação. Ele citou o
"Minas Gerais" de 9 de novembro de 1991, que dizia respeito
ás emendas da LDD. Eu propus deixar para a reserva de
contingência, ou seja, haveria destinação de verba caso
houvesse disponibilidade de recurso, com a aprovação do
Plenário da Assembléia e posterior sanção do Governador.
Nada disso aconteceu. Nem o Plenário aprovou e nem o
Governador sancionou. Então, vimos, mais uma vez, apenas
fantasmas ao meio-dia. No caso citado, a Emenda ng 4.281/6
dizia respeito - esclareço isso ao Deputado Carlão - não à
Associação de Empresas de Turismo, mas, sim, à Associação
Federativa de Executivas de Empresas de Turismo de Minas
Gerais, órgão formado por mulheres que trabalham em empresas
de turismo como VARIO, VASP, TRANSBRASIL.. RIOSUL, agências,
etc., e destinaria, na época, o valor de CR$1.000.000,00 ou
Cr$1.000,00, que não foi pago nem recebido. Essa foi apenas
uma idéia que tivemos, de apoiar as executivas de turismo.
Fui a única Deputada a fazer esse tipo de emenda, porque
quem mexe com movimentos de mulheres sou eu apenas. As
outras Deputadas não têm o mesmo entusiasmo. Essa é uma
questão pessoal
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Esse não foi o caso da Escola Sindical 7 de Outubro, que
recebeu verba do PT. Os Deputados Federais ou Estaduais do
PT sempre dão verbas para as escolas sindicais ligadas à
CUT, que, como todos sabem, é irmã gêmea do PT, por mais que
eles queiram dizer que não é. Mas é. E irmã gêmea. Não
sabemos se o PT é o braço partidário da CUT ou se a CUT é o
braço sindical do PT. Essa relação é indissolúvel. Não dá
para entender. Eu não estou dizendo que isso está errado.
Não sei. Uma está ligada ao outro. Não falei em corrupção e
quero deixar isso bem claro. Quero que o Deputado Antônio
Carlos Pereira ouça isto com atenção. Ele, que tem bons
ouvidos. Falei que discordava, eticamente, da colocação.
Discordava absolutamente que se usasse dinheiro de
assistência social para escola sindical. No dia seguinte, o
Deputado veio colocar essa opinião que respeito, mas quero
esclarecer que não foi liberado nenhum tostãozinho furado,
porque a emenda restringiu-se apenas a um desejo da
Deputada, não tendo sido votada no Plenário e nem
sancionada. Portanto, não aconteceu.
Agora, vou falar de outra coisa, que diz respeito ao
Deputado Roberto Carvalho. Deputado, o senhor, no Plenário,
se comporta como meu amigo, dando-me beijinhos de um lado e
do outro. Eu acho que esse beijo é de Judas, pois seu
comportamento, em relação a mim, foi o de querer puxar o
tapete antes de saber o que estava acontecendo, onde o galo
cantou e se o galo cantou. O senhor já foi para a Sala de
Imprensa para fazer um carnaval em cima de uma coisa que não
havia acontecido.
Quero deixar bem claro que a tal Associação dos Artesãos do
Vale do Jequitinhonha mandou carta para todos os Deputados
da Assembléia, do PT, do PSDB, do PMDB, do PL, do PTB,
pedindo verbas. E uma pena que o Deputado Adelmo Carneiro
Leão não esteja presente, já que ele vive falando em
impessoalidade, e eu dei uma prova disso. Eu fui impessoal
na minha aplicação de recursos. Não tenho voto no vale do
Jequitinhonha, não conheço a cidade, não conheço a
associação, não sou amiga desse cara, não sei quem é, não
sei se é preto, se é branco, novo, velho. Eu apenas, em
junho deste ano, resolvi dar uma verba. Sabem de quanto? De
Cr$2.000.000,00, na época. Hoje seria de CR$2.000,00. Eu fiz
isso para ajudar os artesãos do vale do Jequitinhonha. E o
que acontece, quando alguém nos manda uma cartinha pedindo
verba para fazer, em Cuba, uma operação de retinose
pigmentar, doença que não é tratada aqui no Brasil. Então,
pessoas que não conheço me procuram e, quando provam que
estão precisando, recebem uma verbinha. Eu dou CR$5.000,00
ou CR$10.000,00, para ajudar a pessoa a ir a Cuba, que é o
único lugar onde tratam a retinose pigmentar.
Assim, não se trata de querer votos. Se assim fosse, eu
teria votos de todos os que têm problema em Minas Gerais,
pois ajudo a todos. Se o senhor, nobre Deputado, mandar
alguém para mim, eu também vou ajudar, se tiver essa verba.
Desse modo, programei uma verba de Cr$2.000.000,00 para

aquela associação. Esse camarada, Valdir de Sousa, me mandou
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um bilhete, convidando-me para a inauguração da sede da
associação. E escreveu "inauguração com 11111, em vez de "u",
o que mostra que talvez ele seja uma pessoa ignorante. Nd,s,
então, lhe mandamos uma carta, pedindo todos os documentos
necessários: CCC, atestado de funcionamento dado por um
juiz, ata da posse da diretoria e recibo. Acontece que ele
mandou o recibo em branco. Mandou porque quis. Ninguém
pediu. Eu não o conheço. Não havia jeito de haver nenhuma
negociata. Então, minha Chefe de Gabinete pegou esse recibo
- agora, já está cancelado, para todos ficarem bem
tranqüilos - e o guardou. Fez isso esperando que ele
mandasse o documento que ainda não havia chegado, ou seja, a
ata de posse. E lhe mandou uma carta dizendo que estava
faltando o documento, para que a verba pudesse ser liberada.
Até hoje o papel não chegou.
Se ela tivesse preenchido o recibo com o valor de

CR$2.000,00, talvez ele nem quisesse receber esse dinheiro,
a menos que tivesse sido atualizado de CR$2.000,00 para
CR$10.000,00 ou CR$15.000,00, que seria o valor de novembro
ou dezembro deste ano. Nós já devolvemos o recibo com uma
carta dizendo que não vamos ajudar mais. Infelizmente, ele
não teve a iniciativa de nos perguntar o que estava
acontecendo. Mas mandou uma carta, de má fé, ao Deputado
Roberto Carvalho dizendo que nós pedimos um recibo em
branco, em caráter de urgência.
Ora, Deputado, o senhor é maior de idade, vacinado, conhece
bem como as coisas acontecem. Realmente, eu já "puxei a
orelha" da minha Chefe de Gabinete e acho que ela deveria
ter preenchido o recibo na hora. Tivemos, segundo ela, três
casos. Então, devolvemos o recibo, e o que acontece?
Bastaria que o Deputado me tivesse procurado e indagado se
eu havia destinado verba para a Associação dos Artesãos do
Vale do Jequitinhonha. Eu lhe teria respondido que não e lhe
teria mostrado o recibo no meu Gabinete. Não era preciso,
Deputado, ir até a Sala de Imprensa e fazer uma denúncia
vazia, que foi motivo de editorial no "Estado de Minas".
Graças a Deus - e eu quero agradecer á imprensa, que nos
conhece bem - a matéria foi muito correta na exposição do
que aconteceu.
Não estou aqui para denunciar o PT e nem para denunciar o
sindicalismo. Acho que sindicato é importante e acho que
sindicalismo é importante. Acho que o trabalhador precisa de
defensores. Inclusive, trabalhismo e sindicalismo não são
apenas do PT. Muita gente sabe que sindicato é importante, e
que a relação entre capital e trabalho não pode ser colocada
como antitese. Inclusive, na Alemanha, na França, na Itália
a coisa caminha de maneira diferente.
Para terminar, Sr. Presidente, eu queria oferecer, se o

Deputado quiser, uma relação de tudo que veio da Associação
dos Artesãos do Vale do Jequitinhonha. E espero que o senhor
tenha mais cuidado antes de fazer uma denúncia como essa,
porque, se eu não sou uma pessoa conhecida, se a imprensa
não sabe da seriedade do meu trabalho, eu estaria "danada"
nas minhas bases no interior. E não estou, porque todos
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entenderam que pode até ter havido um erro, o de ter
segurado um recibo em branco esperando o pobre do indivíduo
que escreve "inauguração' com "1 " remeter os documentos
completos, coisa que ele não fez até hoje.
Então, cuidado com isso. Existem, aqui, pessoas que
trabalham, que são sérias, e, às vezes, por causa da
leviandade de um momento, de querer aparecer, você suja o
nome das pessoas. Muito obrigada.

467ê REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/11/93 pelo

Deputado José Bonifácio
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
há poucos dias, o "Diário da Tarde" fez publicar matéria,
com destaque devido, sobre um fato da maior importãncia para
Minas e para o Brasil "O Manifesto dos Mineiros".
A passagem do qüinquagésimo aniversário do "Manifesto dos
Mineiros" representa uma primorosa oportunidade para se
apreciar a vanguarda de Minas no trato com as questões da
vida nacional.
Aquela altura, o Estado Novo vinha sendo objeto de criticas
contundentes, embora quase restritas a movimentos de
operários e de estudantes, principalmente no Rio de Janeiro.
em São Paulo ou em Recife. Devido á forte repressão por
parte do Governo, essas iniciativas tinham caráter
clandestino, quase nunca alcançando proporções que
viabilizassem a desmontagem do regime ditatorial.
Contra o pano de fundo, que mostrava Getúlio Vargas
solidamente assentado no poder, o manifesto apareceu como um
vigoroso impacto no primeiro plano dos interesses do Pais.
Como bem se ajusta á temperança dos mineiros, o tom da
declaração coletiva não se impregnou das tintas fortes da
paixão. Não se pretendia o descomedimento da revolta, mas O
exame dos problemas do Pais. " As palavras que nesta
mensagem dirigimos aos mineiros, queremos que sejam serenas,
sóbrias e claras".
Além de se dirigir "à consciência firme e equilibrada" dos

mineiros, o libelo explicitava as intenções pacificas:" Este
não é um documento subversivo, não visamos agitar nem
pretendemos conduzir. Falamos à comunidade mineira sem
enxergar divisões ou parcialidades, grupos, correntes ou
homens".
Primeiramente, Odilon Braga, Virgílio de Melo Franco e
Dano de Almeida Magalhães deram suas versões, que depois
foram atadas num único texto por Virgílio de Melo Franco.
Depois, à forma resultante, acrescentaram-se contribuições
de Milton Campos, Pedro Aleixo e Luiz Camilo de Oliveira
Neto. E, ao ponto final de Afonso Arinos, ficou pronto o
manifesto dos mineiros.
Dificuldade a ser superada foi a divulgação do texto. Como
dá-lo ao conhecimento público? A censura atingia níveis os
mais severos na história do Pais. Os 50 mil exemplares da
primeira impressão foram passados de mão em mão, até que,
como unificado por um rastilho de comunicação, todo o Brasil
tomou ciência do que se passava na cabeça de Minas.
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Iniciativa pioneira do Brasil ditatorial, o manifesto assim
foi tido por se destacar na condição de documento em um
tempo ostensivo e de autoria assumida. Trazia, sobretudo, a
marca de Minas: prudência.
O Governo Vargas dispunha de força. Dai decorre que

qualquer atitude comandada pela audácia poderia não conhecer
melhor oportunidade de divulgação.
Mais importante que o grito isolado é o concerto das vozes.
"As palavras devem frutificar e não apenas atroar", como

advertia Vieira.
A curta rédea, á palavra dos mineiros não convinha o
estardalhaço dos ressentimentos. Ora, o manifesto não podia
restringir-se às raias de um simples desabafo. Resultado
nenhum poderia trazer uma explosão de frustrações, malogros
e desenganos.
Se a tão mais desejavam ir, os mineiros precisavam ter em
consideração os caminhos por onde fazer transitar a sua
concepção. Caldo quente, farinha nele, conforme dita a
sabedoria do povo. E valeu. Mais larga a trilha, por ela
passa cada vivente, mas em vereda afunilada e espinhosa, só
mesmo o mineiro. E por isso diziam eles: "Para que não se
ponha em dúvida a sinceridade dos sentimentos que nos
animam, reconhecemos que o Brasil está em fase de progresso
material e tem sabido mobilizar muitas de suas riquezas
naturais, aproveitando inteligentemente as realizações do
passado. E as eventualidades favoráveis do presente".
"Se lutamos contra o fascismo, ao lado das Nações Unidas,

para que a liberdade e a democracia sejam restituídas a
todos os povos - argumentavam os mineiros -, certamente não
pedimos demais reclamando para nós mesmos os direitos e as
garantias que as caracterizam".
A um povo afeito à síntese, expressar-se em plena vigência

do Estado Novo foi mais um exercício, mais uma manobra para
esguichar pelas frestas da oportunidade a essência de seu
pensamento. "Um povo reduzido ao silêncio e privado de
pensar e de opinar é um organismo corroído".
O manifesto não se descuidou de mostrar a face mineira em
que se estampa o desejo de se agregarem os irmãos de todos
os pontos: "Minas não seria fiel a si mesma se abandonasse
sua instintiva inclinação para sentir e realizar os
interesses fundamentais de toda a Nação".
Os 92 signatários do manifesto dos mineiros legaram à
história do Pais um documento de extrema Importância para a
sobrevivência da democracia, sofrido clamor de uma gente que
soube sentir que aquela "compulsória e prolongada
abstinência da vida pública constitui uma violência".
Alvarenga Peixoto propôs como lema da Inconfidência Mineira
a expressão de Virgílio "libertas quae sera tamen".
Ponderadas palavras se as compararmos com a sugestão de
Cláudio Manuel da Costa, que proclamara "aut libertas. aut
nihil' - liberdade ou nada.
No coração de cada mineiro pulsa a idéia de liberdade.
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"Fora da democracia não há salvação possível para a paz e
para as liberdades que enobrecem e exaltam a espécie
humana"- frase típica do manifesto. Verdade irretocável.
Indo a campos tão abrangentes, como o genérico da

democracia, também o manifesto tocou com dedos de cívica
coragem a ferida magna do despotismo, como nesta passagem:
"Condenamos, com firmeza, os erros, as corrupções e os
abusos do regime transposto definitivamente em outubro de
1930".
Nesta hora em que rememoro o cinqüentenário do Manifesto
dos Mineiros, não posso deixar de lembrar a assinatura
sempre honrada de meu pai, José Bonifácio Lafayette de
Andrada, que, em tão boa companhia, trouxe para a história
de Minas e do Pais a contribuição de um pensamento atuante.
Como palavras finais, achamosque aqui são pertinentes
aquelas que proferiu: "0 amor à critica e ao debate, o apego
às prerrogativas da cidadania, o dever político, o seu mais
nobre e dignificante sentido, numa palavra, a irresistivel
vocação para a vida pública, não são, sem dúvida,
felizmente, no Brasil, privilégio dos mineiros. Devemos,
todavia, nos orgulhar, por todas as razões, do fato de ser a
comunidade mineira do Pais aquela em que o sentimento do
interesse coletivo e a compreensão do múnus cívico, essa
indomável e altiva tendência política, nunca perderam sua
força e constância'. Muito obrigado.

467a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/11/93 pelo

Deputado José Leandro
O Deputado José Leandro - Sr. Presidente, demais membros da
Mesa, Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Elvira, senhores
presentes nas galerias, há uns dias a imprensa mineira, pelo
seu órgão maior, o 'Estado de Minas", publicou uma matéria
sobre saúde que desejo ler: "*Brasilia - Por orientação
direta do Presidente Itamar Franco, o governo vai gastar
este ano com a área da Saúde, mais de CR$326 bilhões, Essa
quantia equivale ao triplo do valor liberado em 92 pelo
Tesouro para o Ministério da Saúde. Desde maio, quando a
Previdência deixou de repassar recursos para os gastos com a
saúde, o Tesouro Nacional passou a arcar com o pagamento das
despesas com hospitais e ambulatórios conveniados.
A Secretaria do Tesouro Nacional garante que os pagamentos

ao Sistema Unificado da Saúde encontram-se rigorosamente em
dia. O atraso na liberação dos recursos ocorreu apenas no
inicio de 93. Para atender á situação de emergência o
Tesouro liberou para a Saúde recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT. Estão sendo repassados para o setor
verbas obtidas com a arrecadação de impostos federais,
contribuição social sobre o lucro liquido das empresas
(fonte 151) e ainda parte disponível dos recursos
provenientes da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social. (Confins, fonte 153.) Para os meses de
novembro e dezembro está previsto um desembolso de US$615
milhões".
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Ora, o que quero analisar é o seguinte: venho fazendo,
desta tribuna, vários pronunciamentos sobre a saúde no
Brasil. E o Orçamento para 1993 previa que a União gastasse
US$50,00, mais ou menos, "per capita/ano. Como este ano o
Governo vai gastar o triplo, fiquei tranqüilo, achando que
alguma coisa tinha acontecido lá e que eles tinham
entendido, finalmente, que a República tinha descoberto que
a saúde é um grave problema nacional.
Mas foi a imprensa que não soube entender o que o
Presidente disse, ou o Presidente disse uma coisa que nos
estarrece ainda mais, porque fizemos una continha simples e
concluímos que esses recursos, que seriam três vezes maiores
do que foram no ano passado, na realidade significam apenas
US$12,00 "per capita/ano para que o brasileiro trate da
saúde.
Então, eu não entendo o Orçamento da União: devia-se ter
gasto US$50,00 "per capta/ano, e na realidade, gastou-se
apenas US$4,00.
Eu queria chamar a atenção dos nobres Deputados,
principalmente dos médicos e da Comissão de Saúde, para que
nós possamos fazer um trabalho profundo sobre esse assunto.
Precisamos convidar figuras expressivas da área do Direito
Constitucional e da saúde pública deste Pais, para que
possam dar sugestões para que a revisão constitucional, que,
infelizmente, está sendo postergada, encontre meios de
prover a saúde com recursos realmente satisfatórios. Era o
que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

- Publicado de acordo com o texto original.)
46711 REUNIÃO ORDINARIA

Questão de Ordem Suscitada em 17111/93 pelo
Deputado Roberto Carvalho

O Deputado Roberto Carvalho - Realmente, o apressado come
cru. A Deputada Maria Elvira deveria saber que não fomos á
Sala de Imprensa fazer denúncia, e nem a Associação dos
Artesãos do Vale do Jequitinhonha fez qualquer denúncia.
Deixamos claro, muito antes da presença da Deputada Maria
Elvira, que se tratava de um esclarecimento. Antes de irmos
à Sala de Imprensa, nós fomos procurar a ASFAS, de acordo
com a solicitação que recebemos, e tivemos da ASFAS a
seguinte resposta: toda e qualquer documentação somente
seria divulgada ao Ministério Público; nenhuma outra
informação seria dada. Inclusive, os códigos do computador
haviam sido modificados para que nenhuma informação fosse
obtida.
Entendemos que informação pública tem que ser pública. No
nosso entender, houve um equivoco no editorial do "Estado de
Minas", que colocou denúncia vazia. Hora nenhuma colocamos
para a imprensa que se tratava de uma denúncia. Denúncia é
uma coisa, e esclarecimento é outra. Então, é bom que as
coisas fiquem claras.
Além disso, não confundimos questão pessoal com questão
política. Questão política, tratamos politicamente. Questão
pessoal é outra coisa. Essa confusão é nociva e deve ser
evitada.
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Em terceiro lugar, no caso da Deputada Maria Elvira, ela
explicou a questão do recibo. Acontece que, hoje, não só a
Deputada, não só eu, mas todo e qualquer cidadão deste Pais,
em função das circunstâncias e do nível de corrupção, está
tendo que provar que é honesto. Não basta que sejamos
honestos. Estamos tendo que provar. Tivemos casos
comprovados de recibos em branco. A própria Deputada
admitiu, na Sala de Imprensa, que isso não é correto e que
ela tinha conhecimento disso. Em hora alguma, em momento
algum, tanto na ausência quanto na presença da Deputada, nós
a acusamos de estar praticando qualquer ato ilícito.
Colocamos, sim, que queríamos esclarecimentos. Apenas isso.
Muito obrigado.

467a REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 17111/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, voltando ás
palavras do Deputado Roberto Carvalho, gostaria de dizer o
seguinte: a prática das pessoas neste Plenário faz com que
elas se conheçam mais ou menos. Assim sendo, Deputado
Roberto Carvalho, mesmo que V.Exa. não tenha feito denúncia
- porque realmente não foi denúncia, mas um pedido de
esclarecimento -, perante a Sala de Imprensa é bastante
similar. No momento em que VExa, expõe uma situação para a
imprensa, tal situação apresenta uma certa similaridade.
Entretanto, bastava V.Exa. haver me perguntado que eu lhe
mostraria, no meu Gabinete, a xerox do documento original
mostrando que não saiu nenhum tostão, não houve nada de
errado. Eu não sabia se esse recibo estava lá, mas na mesma
hora eu o localizaria e o mostraria, evitando assim que
VExa, fosse á Sala de Imprensa pedir esclarecimentos.
Foi um ato bastante infeliz, na medida em que expôs

desnecessariamente o Legislativo, principalmente no meu
caso, quando eu não tinha nada a questionar. Era isso o que
eu gostaria de dizer. Em havendo una relação cordial e
pessoal como a que sempre tivemos, isso poderia ter sido
evitado, pois bastava uma conversa de pé-de-ouvido e eu lhe
mostraria, no mesmo momento, que estava tudo correto.

467,1 REUNIAO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 17/11193 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Deputado Carlão, erros
datilográficos existem, e erros de impressão também. Eu
mandei buscar a errata que foi publicada V. Exa. não tem
culpa, mas a associação se chama Associação Federativa de
Executivas que Trabalham em Empresas de Turismo. Essa é uma
entidade de servidores, e não uma entidade empresarial. Além
disso, quero deixar claro que foi uma emenda vetada pela
Assembléia, com veto mantido pelo Governador. Então, não
saiu, como estou dizendo, nenhum tostãozinho furado para
nenhuma das entidades. -

467 REUNIÃO ORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 17/11/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
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O Deputado Antônio Carlos Pereira - A Deputada Maria
Elvira, quando concluiu a sua intervenção, consultou-me a
respeito de alguns assuntos. Em primeiro lugar, a Deputada
alegou que o Plenário não aceitou o seu pedido de CPI em
relação á Escola 7 de Outubro. Mas ela própria reconheceu
que não havia irregularidades quanto ao repasse de recursos
para a Escola 7 de Outubro. A escola gerenciou um projeto,
e a Universidade Federal já esteve aqui e já mostrou esse
projeto.
Em segundo lugar, ao reconhecer que não havia
irregularidades, a Deputada concordou que não foi o Plenário
que não concordou com a CPI. Para se constituir uma CPI,
era preciso irregularidades. Dai, a Deputada deslocou o
debate para o campo da ética. A Deputada me procurou e disse
que eu me enganei. Eu mandei buscar o "Minas Gerais" e vou
ler um trecho do "Diário do Legislativo" do dia 9/11/91,
página 131: "Emenda nQ 4.284-6. Apresentação em 31/10/91.
Autora: Deputada Maria Elvira. Partido: PMDB. órgão ou
entidade beneficiada: , Associação Federativa de Empresas de
Turismo do Brasil". E isso que consta no diário oficial. Eu
tenho o original em minhas mãos. Se foi publicada uma
errata, eu posso me corrigir depois, mas o que eu li foi
isso. Em nenhum momento eu me referi ao fato de os recursos
terem sido enviados ou não. Recentemente, o Deputado Raul
Messias fez um requerimento para saber sobre aquelas verbas
que foram retiradas das reservas de contingência, e o
próprio parlamento mineiro se recusou a aprovar o
requerimento pedindo informações. Logo, quem sou eu para
afirmar que o dinheiro saiu ou não? Quero deixar claro que
me referi naquele dia ao que está publicado no diário
oficial. E, por fim, a Escola Sindical, exatamente por ser
uma escola, não pode ser filiada á CUT- Ela tem vínculo
orgânico com a CUT, mas não filiação.

467a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/11/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, foi dada a
palavra ao Deputado Antônio Carlos Pereira e vou responder a
ele. Como já disse, anteriormente, vou solicitar uma errata
ao diário oficial, uma vez que a matéria saiu publicada com
erro, esclarecendo que somente propus numa emenda uma
pequena verba para a Associação Federativa das Executivas
das Empresas de Turismo. Com relação à Escola Sindical 7 de
Outubro, as verbas foram doadas através de vários Deputados
do PT da Casa. Vários repassaram. Todos deram dinheiro da
subvenção para essa entidade sindical. E uma associação de
formação de sindicalistas, e os sindicalistas, na sua
maioria, são militantes do PT. Questiono o aspecto ético-
político desta questão.
Devo esclarecer que não precisaria voltar à tribuna, porque

o assunto está esgotado. Queria colocar que não houve nenhum
investimento nessas duas entidades a meu pedido, conforme
citado pelo Carlão. Sobre a denúncia do Deputado Roberto
Carvalho, para mim, está claro que quem escreveu a carta foi



67

uma pessoa e quem a assinou foi outra pessoa. Foi escrito
"inalguração", com ..11.  um grave erro de ortografia -
demonstrando que a pessoa que escreveu o primeiro bilhete e
o assinou foi a mesma que escreveu a carta com a mesma
assinatura. Tudo isso nos faz crer que realmente estão
querendo criar dificuldades para nossos trabalhos aqui nesta
Casa. Muito obrigada.

467a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17111/93 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Gostaria de dizer á Deputada
Maria Elvira que ela ainda terá muitas preocupações com a
escola sindical. Nós, da Bancada do PT, ainda vamos, neste
ano, dar subvenções á escola sindical. Portanto. V. Exa.
terá ainda que falar e questionar muito sobre o assunto.

4689 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 18111/93 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcelios
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, assessoria, imprensa e galeria,
tenho formação técnica na área de engenharia e completo,
neste ano de 1993, 20 anos de formado. Formei-me como
engenheiro eletricista pela UFMG. Como tal, sou membro
participante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de Minas Gerais. Uso, neste momento, o
microfone para me regozijar com a minha categoria
profissional. Após toda a existência do CREA-MG, vamos ter,
neste ano de 1993, mais precisamente, amanhã, dia 19 de
novembro, a definição do cargo de Presidente do CREA-MG
através do processo de eleição direta. Regozijo-me, é
lógico, por estar na atividade politica há cerca de li anos
e sentir que as mudanças políticas e os avanços de
participação já começam a acontecer também nos conselhos,
institutos e associações Isso é muito bom para o processo
democrático e para o Pais como um todo. Quero chamar a
atenção dos meus colegas Deputados para o fato de que o
CREA-MG reúne cerca de 50 mil profissionais, que poderão se
manifestar, amanhã, diretamente, nas urnas, para escolher e
definir o seu presidente para o biênio 1994-1996. A votação
se processará nos escritórios e nas inspetorias do CREA-MG
no interior de Minas e na sede, que é nossa vizinha, aqui na
4v. Alvares Cabral. Será uma manifestação de 50 mil
profissionais, incluindo engenheiros e técnicos nas áreas de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, mostrando que a
categoria dos engenheiros - tão bem representada nesta Casa
pelos Deputados Roberto Amara]. Alvaro Antônio e José
Renato e, humildemente, pelo Deputado Ronaldo Vasconcel los -
sente-se feliz pelo avanço do processo democrático neste
Pais. O Presidente será escolhido entre uma gama de colegas.
São candidatos os engenheiros Almir de Andrade Guerra,
Augusto Franco Drumond, Marcos Torres, Herbert Marcos
Alvarenga Costa, Edmar Mendes Silva, Tailes Lobato dos
Santos e Sebastião Virgílio Almeida Figueiredo e o técnico
em agropecuária Adriano Garcia de Souza. Essa gama de
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técnicos passará pelo crivo de todos os engenheiros e
técnicos de Minas Gerais ligados à área de Engenharia para
que possa dirigir, com o respaldo de seus colegas, aquele
conselho no biênio 1994-1996. E lógico que devemos fazer a
nossa manifestação, ali comparecendo, para exercer o nosso
dever cívico de engenheiros credenciados junto ao CREA-MG.
Gostaria de chamar a atenção dos colegas para o fato de que

o engenheiro Onofre Rezende, atual Presidente licenciado do
CREA-MG, é candidato à Presidência do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Com ele eu posso
assumir publicamente o meu compromisso de voto para que ele
possa representar Minas Gerais, presidindo o CONFEA no
triênio 1994-1996. E o candidato de Minas tentando ocupar
espaço no Conselho Federal. Votarei em Onofre Rezende pelo
bom trabalho que ele desempenhou no CREA-MG. Peço também aos
nossos colegas engenheiros que compareçam no edifício sede
do CREA-MG para ali depositar o seu voto.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa felicidade é que a
nossa categoria, outrora muito técnica, preocupada apenas
com os concretos da vida, começa a se manifestar,
publicamente, de uma maneira mais clara e mais acertada, na
escolha direta de seu Presidente. Os 50 mil associados de
Minas Gerais irão ás urnas, amanhã, para escolher direta e
secretamente o seu Presidente.

468a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 18/11193 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amara! - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
representantes da imprensa, distinto e seleto público que
nos ouve, ocupamos esta tribuna hoje para abordar dois
assuntos. Um deles refere-se ao que aconteceu há poucas
horas no salão do BDMG, ocasião em que foram firmados
convênios do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria
da Saúde, com as APAEs de todo o Estado de Minas Gerais. E
um programa que visa atender ao menor, no caso especial, ao
menor excepcional. Gostaria de ressaltar que foi bem
lembrado pelo Presidente das Federações que o Governo do
Estado está resgatando um compromisso social. O Governo
Hélio Garcia, por meio dessas ações, está dando continuidade
ao atendimento a esse menor. Quero destacar, também, que o
Vice-Governador Arlindo Porto foi homenageado na ocasião.
Dentro dos convênios assinados, das 185 APAEs apenas 70
foram beneficiadas. As outras não estavam devidamente
documentadas. Entre as que receberam essa ajuda, quero citar
a de Montes Claros e aproveitar para cumprimentar a pessoa
do Presidente Lenir Abreu, pelo trabalho que vem realizando
naquela cidade.
Nesse evento, foi destacado o trabalho da Fundação Dom
Bosco, que atende e encaminha o menor. Estava presente um
salesiano da Diocese de São João de]-Rei.
O segundo assunto, Sr. Presidente, é aquele que preocupa a
todos nós. Refere-se á situação climática por que passa todo
o nosso Estado. Quero abordar, especificamente, a situação
do Norte de Minas, que, se já não está numa situação
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calamitosa, caminha para tal. Quero citar alguns dados
técnicos. Este ano deve terminar com uma precipitação
inferior a 400mm. Isso é uma coisa inédita, rara. Se
considerarmos o ano agrícola, que começa no mês de julho,
verificaremos que a precipitação atingirá, no máximo, SOmm.
E em alguns locais a precipitação será zero. Como estamos no
fim do ano, não podemos esperar uma maior precipitação.
Esses eram os dados que gostaria de trazer para conhecimento
dos Srs. Deputados e de todo povo mineiro.
Temos uma solução, e, inegavelmente, ela passa por dois
caminhos. Um deles seria a construção de barragens, fazer
barramentos para que a água que ainda venha a cair possa ser
represada. Sabemos que há dificuldades para esse tipo de
obra, mas precisamos encarar a realidade daquela região. A
outra solução seria a perfuração de poços, buscando a água
onde ela existir, O Norte de Minas ainda possui um lençol
freático com recursos hidrícos abundantes. Aqui, eu quero
ressaltar que apresentamos, recentemente, um programa de
abastecimento para a comunidade rural. Esse programa
estabelece uma meta com uma perfuração de 1.200 poços,
durante cinco anos, fazendo com que a água chegue ás
populações rurais, num total de US$5.000.000,00.
E preciso prever para prover. E por esta razão, Sr.
Presidente, que estamos apresentando um requerimento
dirigido à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC -,
para que esse órgão apresente, antecipadamente, um programa
de combate à seca. Esperamos que ela não venha, mas os
indícios estão assinalando que deveremos ter um dos períodos
de seca dos mais terríveis no Norte de Minas e, por
extensão, em toda Minas Gerais. Agindo desse modo, estaremos
preparados e, comprovada a seca, teremos condições de
enfrentá-la. Este é o momento de o Estado usar das suas
ações preventivas, para que possamos enfrentar situações
como essa, que são dramáticas para o povo do Norte de Minas.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

468a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 18111/93 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
o Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, nobres
colegas, senhores visitantes: (- Lê requerimento em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a CPI do
Congresso Nacional que apura responsabilidades na
manipulação do Orçamento da União. A justificação do
requerimento é a que se segue.)
"E inquestionável a expectativa em torno da instalação de

uma CPI - comissão parlamentar de inquérito. Seja ela
proposta por qualquer um dos entes federados.
Os exemplos deixados por outras atuações semearam no povo a
desconfiança e a falta de interesse, pois quase sempre não
se chegava a resultados práticos.
Certo é que a cultura deixada por práticas anteriores não
suscitava, com relação às CPIs, a atenção nem o debate por
parte dos cidadãos.
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Mas essa história começou a tomar novos ares a partir da
CPI do Presidente Collor, que, embora não tenha atendido a
todas as expectativas da Nação, pelo menos colocou uma
vírgula no caminho da impunidade.
Se não foi perfeita a CPI do Coilor, com certeza, agora se
sabe por que, ela deixou uma chama residual de esperança que
clareia os caminhos dessa nova CPI, a do orçamento da União.
Tão graves e oportunos para a vida nacional, que se quer
ver passada a limpo, são os desdobramentos dessa nova
atividade parlamentar que se ouve falar em estremecimento da
ordem pública vigente. Como se a democracia em que se
assenta o Pais estivesse fundada nos dilapidadores do
patrimônio público.
Inquestionável também, a meu juízo, é a necessidade de

unirmos nossas forças às daqueles que hoje assumem o papel
de heróis nacionais, nesta difícil cruzada para a apuração
da verdade e a punição de todos os culpados, pois as forças
contrárias existem e resistem.
De sorte, Sr. Presidente, que a nossa singela voz quer
chegar aos ouvidos daqueles que, reconhecendo o seu papel
dentro da história e da instituição que representam, foram
além de suas fraquezas pessoais. Essa singela voz quer
chegar e dizer aos incansáveis membros da CPI que ali não se
trai o voto do povo, ali não se pratica a omissão covarde e
culposa e que o Brasil todo, como disse Caxias, 'espera que
cada um cumpra com o seu dever'."
Estão á vista os grandes benefícios trazidos pela CPI.
Depois da CPI, concluiu-se que a verba inicial destinada à
duplicação da Rodovia Fernão Dias, prevista para implantar
apenas 210km, daria para construir 563km. Graças á CPI,
portanto, 353km de rodovia asfaltada deixarão de ir para os
bolsos de empreiteiros e políticos corruptos.
Essa foi uma grande vitória. Somente essa obra já

justificaria aCPI- Muito obrigado.
468a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 18/11/93 pela
Deputada Maria Elvira

A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiros
Deputados, Sr. Líder do Governo, o que me traz á tribuna,
hoje, não são denúncias e assuntos que envolvem episódios
aqui da Casa. Quero falar sobre as nossas viagens da semana
passada e, em função delas, traçar alguns comentários que
considero relevantes no que se refere ao interior de Minas
Gerais.
Inicialmente, queria cumprimentar a AMEG, Associação dos

Municípios da Mlcrorregião do Médio Rio Grande, que tem como
Presidente o Prefeito de Passos, José Hernani Silveira, e o
Prefeito de Carmo do Rio Claro, Sr. Romualdo Cronemnberg,
pela realização da reunião da referida associação.
Quero trazer o testemunho de dois trabalhos que lá foram
apresentados: o primeiro, pela CEMIG, "Eletrificação Rural e
Taxa de Iluminação Pública", muito interessante. Quero
cumprimentar o Carlos Augusto Malachias e o Carlos Elói,
Presidente da CEMIG, por essa iniciativa.
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O Prefeito do Município de Guapé, Sr. José Rogério Lara,
apresentou o trabalho "Programa de Agricultura da Prefeitura
Municipal de Guapé', que também é muito interessante.
Solicitei, inclusive, que fossem enviadas cópias a esta
Casa, para que cada Deputado veja o que a Prefeitura
Municipal de Guapé está realizando na área de agricultura.
Estivemos, também, no Município de Alpinôpolis, onde
Pudemos observar o trabalho que a Cooperativa Rural de
Alpinópolis está realizando, na pessoa do Sr. José David,
seu Presidente, e de toda a diretoria. Esse trabalho, se
Deus quiser, poderá ser adotado como modelo em outros
municípios de Minas Gerais.
No mesmo dia, pudemos participar das comemorações dos 70
anos de existência da Associação Comércio e Indústria de
Guaxupé, que, como todos sabem, é uma das maiores produtoras
de café do Estado. Quero registrar a importância desse
evento e cumprimentar o seu Presidente, Sr. Newton Moura de
Mesquita, e o Vice-Presidente regional da FEDERAMINAS. Sr.
Expedito R. de Souza, pelo trabalho desenvolvido.
Queria agradecer ao ex-Deputado, nosso colega, Luis Vicente
Cal icchio, que é Assessor Parlamentar da Secretaria de
Justiça, pela forma como nos recebeu em Guaxupé, a mim e ao
Deputado Rémolo Aloise.
Sr. Presidente, quero também registrar que uma das cidades
que estivemos visitando foi São Roque de Minas. Para quem
não sabe. São Roque de Minas é o município onde nasce o rio
São Francisco, o rio da integração de Minas. Ocorre ali um
problema muito sério: aquilo que seria motivo de orgulho,
quer dizer, a nascente do rio, Casca Danta, que é uma
cachoeira com 265m, a primeira água do São Francisco no
Estado, está bastante abandonada. Eu diria que mão se está
fazendo nenhum esforço quanto ao aspecto ecológico e
principalmente turístico para valorizar, para divulgar, para
levar o turista mineiro e de outros Estados a visitar esse
lugar. Para começar, existe o problema do acesso: são 55km
para ir e 65km para voltar de Piuí a São Roque de Minas,
completamente sem asfalto, uma estrada de péssima qualidade.
Por mais que o Prefeito, Cairo Manoel de Oliveira, esteja,
na sua administração, tentando, pedindo, a estrada está
longe de se tornar realidade. Com isso, a nascente do rio
São Francisco está bastante prejudicada. Queria fazer um
alerta a esta Casa, à Comissão de Meio Ambiente, à Comissão
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer para que
todos nós envidemos esforços junto ao Governo do Estado,
junto à Secretaria de Obras, para que esta estrada saia do
papel e se torne realidade, porque não é um problema apenas
municipal, mas um problema de desenvolvimento turístico da
nascente do rio São Francisco.
Ganhei de presente do Prefeito um quadro com uma foto muito

bonita da nascente do rio São Francisco, que agradeço.
Queria também, dentro desse mesmo raciocinio, agradecer ao
Município de Santo Antônio do Monte e á Câmara Municipal
desse município pelo titulo de 'Amiga de Santo Antônio do
Monte', que me foi concedido ás 20 horas de terça-feira, dia
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em que a cidade completou 118 anos de emancipação político-
administrativa. Queria enviar, principalmente, ao Vereador
Leonardo, que me propiciou esse titulo, os meus
agradecimentos.
Quero falar, ainda, sobre a bacia de Furnas, sobre o
potencial turístico daquela região. Estou sempre nesta
tribuna e na Associação Comercial, nos encontros de turismo,
nos encontros em que se fala no desenvolvimento de Minas.
Sempre tenho trazido essa bandeira do desenvolvimento do
turismo de Minas. Tem gente que acha que turismo não é
importante, que turismo é cosmético, é superficial. Temos
que ver o turismo como uma atividade econômica, que gera
recursos para que o Estado e a União possam promover o
progresso e o desenvolvimento, ou seja, possam atender aos
bairros mais carentes, à educação, á saúde, ao saneamento
básico. O dinheiro para isso tem de vir de algum lugar.
Temos que gerar divisas, impostos, empregos. O turismo, sem
dúvida alguma, é a indústria sem chaminés, é uma indústria
inteligente, uma indústria racional, moderna, que gera
milhares de empregos e milhares de recursos.
Haja vista que a Espanha, hoje, está vivendo um surto de
desenvolvimento, e sua maior fonte arrecadadora e geradora
de empregos é o turismo. A Europa sabe disso há séculos. A
Europa explora justamente o que tem de positivo, que é O
antigo, a tradição, a cultura. No Brasil, temos que explorar
principalmente o nosso potencial natural, os recursos
naturais que Deus nos deu, nossas praias, nossas florestas,
nossas grutas, nossos rios, essa beleza que o Brasil tem e
que é incomparável. Minas Gerais também é um grande celeiro
de potencial turístico.
Minas tem tudo: cascatas, estâncias hidrominerais,
paisagens maravilhosas. Temos as nossas cidades históricas,
como Ouro Preto, Congonhas, Mariana, Diamantina, São João
de]-Rei e Tiradentes. Temos tudo por fazer e precisamos
segurar isso com muita firmeza, para que o turismo não seja
relegado a quinto ou décimo plano, como tem sido em todo o
Brasil
Há dias, eu falava em uma reunião da qual participou o
Presidente da EMBRATUR e na qual vi um filme da VARIG
mostrando o Brasil para os estrangeiros. Minas Gerais
passava em um relance. Só eram mostrados o Rio de Janeiro. o
Cristo Redentor, mulatas, samba, Carnaval, pelourinho, as
cataratas do Iguaçu e as praias do Nordeste. De Minas Gerais
só tínhamos uma passagem, como se o nosso Estado não fosse
importante.
Quero chamar à atenção os meus colegas Deputados e toda
esta Casa, que é do povo, para que realmente vistamos a
camisa e carreguemos a bandeira do turismo em Minas Gerais,
porque o turismo é dinheiro para o povo. Ele é uma fonte
arrecadadora e gera empregos, de que o nosso povo tanto
precisa.
Quando falei em São Roque de Minas, não foi apenas para
agradar ao Prefeito. Essa cidade tem a nascente do rio São
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Francisco. isso é relevante l É um referencial que faz com
que o município seja diferente de todos os outros do Estado.
Mas, dentro do potencial da lagoa de Furnas, onde Deputados
como Côssino Freitas e Ambrôsio Pinto são votados, está
havendo uma polêmica na cidade de Formiga, que envolve toda
a região. O jornal "O Pergaminho" traz a seguinte manchete:
"Empresários temem que asfalto para Furnas não saia". Falo
em empresários porque estão sendo investidos, ainda muito
embrionariamente, milhões de dólares na área do lago de
Furnas, numa tentativa de se captarem turistas de Minas e de
fora de Minas, em áreas de " camping', bem como em chalés,
hotéis e clubes náuticos. Existe uma preocupação de um grupo
de empresários ligados a hotéis e balneários das margens da
represa de Furnas, pois o asfalto que ligará a MG-050 às
margens do lago não saiu. O Governo estadual liberou uma
verba de US$80.000,00 para o asfaltamento da estrada que
passa pela Ponte Alta até FURNASTUR. e os trabalhos deveriam
ter sido iniciados nesta semana. Mas parece que o Prefeito
Juarez Machado está pensando em mudar o curso da estrada,
fazendo-a passar pela comunidade do Cadeias e pelo Distrito
de Ponte Vila, o que nos preocupa, porque, nessa dúvida, o
dinheiro poderá ser alocado para outra região, para outra
cidade e para outro Estado.
Queria alertar o povo de Furnas e da região, bem como o
Prefeito Juarez Machado, para que equacionem bem depressa
essa questão, a fim de que essa estrada, pela qual lutamos
há muito tempo, como também o Deputado Roberto Brant e
outros, se transforme em uma realidade que irá redimir o
turismo na área da bacia de Furnas, principalmente na área
baixa, que é das mais nobres e menos poluídas e que envolve
Formiga. Pimenta. Guapé e Capitólio. Muito obrigado. Sr.
Presidente.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 3 de dezembro de 1993

ATA

ATA DA 473a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM lg DE DEZEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficios diversos, telegrama e cartão -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei flQ5 1.818 a
1.823/93 - Requerimentos ns 4.942 a 4.946/93 - Requerimento
da Comissão Especial para Acompanhar, na Cidade de Betim, as
Apurações acerca do Extermínio de Meninos de Rua -
Comunicações: Comunicação do Deputado Márcio Miranda -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral,
Wilson Pires, Maria Elvira, Ibrahim Jacob, Raul Messias e
Gilmar Machado - Registro de presença - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): 1B Fase: Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
comunicação apresentada - Discussão e votação de pareceres:
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei nQ 1.595/93; requerimento da Deputada Maria
Elvira (adiamento da discussão); aprovação do requerimento -
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei nQ 1.674/93; discurso do Deputado Antônio
Carlos Pereira; encerramento da discussão; aprovação -
Requerimentos: Requerimento da Comissão Especial para
Acompanhar, na Cidade de Betim, as Apurações acerca do
Extermínio de Meninos de Rua; aprovação - Suspensão e
reabertura da reunião - Chamada prévia - Discussão de
propostas revislonais: Discussão, em turno único, das
Propostas Revisionais ns 1 a 24; questão de ordem; leitura
do parecer; encerramento da discussão - Discussão e votação
de proposições: Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei n
954/92; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - 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
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
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Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires-
0 Sr. Presidente (Deputado Elnliro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ronaldo Vasconcelios, 2g-Secretário "ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de lg

Secretário, lê a seguinte correspondência:
OFICIaS

Do Sr. José Norberto Vaz de Mello, Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado, agradecendo o convite para participar
de debate promovido por esta Casa e comunicando que se fará
representar pelo Desembargador Paulo Geraldo de Oliveira
Medi na.
Do Sr. Paulo Paiva, Secretário do Planejamento, informando
que o Poder Executivo fixou em 51% o índice geral de
reajuste dos salários de seus servidores civis e militares e
que, por conseguinte, o reajuste relativo ao mês de novembro
no Poder Legislativo será nesse mesmo percentual, diante da
política salarial que a Assembléia Legislativa vem
praticando.
Do Sr. Válder Steffen Júnior, Diretor do Centro de Ciências
Exatas e Tecnologia da Universidade Federal de Uberlândia, e
da Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de
Uberlândia, manifestando preocupação com a nova redação que
se pretende dar ao art. 212 da Constituição estadual,
reduzindo a dotação destinada á FAPEMrG, e solicitando que o
assunto não seja definido agora, mas por ocasião da revisão
da Constituição estadual. (- Anexem-se á Proposta de Emenda
á Constituição
ng 15/91.)
Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Vice-Diretor-Geral do

DER-MG, enviando, em atenção ao Requerimento ng 4.608/93,
cópia do relatório de acidentes ocorridos em 1993 e de
ocorrências envolvendo ônibus, e informando que os dados
sobre ocorrências havidas em rodovias federais devem ser
solicitados à Policia Rodoviária Federal,
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
informando, em atenção a requerimento da Deputada Maria
Elvira (substituição da rede de distribuição de energia
elétrica na Alameda do Engenho, no Bairro Engenho Nogueira),
Que, após rigoroso exame, não se constatou qualquer
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irregularidade que justifique a substituição da referida
rede, já que sua instalação está de acordo com os padrões
adotados pela CEMJG.
Do Sr. José Antônio dos Santos. Chefe de Gabinete da

Prefeitura Municipal de Verissimo, comunicando que o Sr.
Ildeu Alves Caetano passou a ocupar o cargo de Prefeito
daquela cidade, em virtude do falecimento do Sr. Agnaldo
Alves Garcia.
Da Sra. Nadir Carvalho dos Santos, representante da
Associação dos Servidores da MinasCaixa - ASSEMr -
encaminhando relatório e outros documentos relativos aos
fatos ocorridos na liberação das contas vinculadas ao FGTS
dos servidores da MinasCaixa e solicitando o apoio desta
Casa á luta pelo esclarecimento das dúvidas que existem
sobre o FGTS dos referidos servidores. (- A Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais.)

TELEGRAMA
Da Diretoria do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da
Universidade Federal de Uberlândia - UFU -, manifestando
preocupação quanto á nova redação do art. 212 da
Constituição Estadual, a qual reduz a dotação orçamentária
da FAPEM!G, e solicitando que o assunto seja definido na
época da revisão constitucional. (- Anexe-se á Proposta de
Emenda á Constituição ng 15/91.2

CARTA O
Do Sr. Renato Antônio Mansur Pires, Superintendente
Regional da Caixa Econômica Federal em Uberlândia,
informando que estão sendo tomadas providências, por parte
dessa Superintendência, relativas ao assunto tratado no OF.
2.622/93/SGM, de 11/11/93. (- A Comissão Especial Conjuntos
Habitacionais.)
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 1.818193

Dá nova redação ao 2g do art. 11 e ao art. 30 da Lei nQ
11.020. de 8 de janeiro de 1993.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - O 2g do art. 11 e o art. 30 da Lei ng 11.020.
de 8 de janeiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 11 - ...............................................
§ 2Q - A alienação ou a concessão, a qualquer titulo, de
terra pública para fins de assentamento de produtor rural
será permitida uma única vez, limitada a 250ha (duzentos e
cinqüenta hectares) e com prévia autorização da Assembléia
Legislativa.

Art. 30 - A Assembléia Legislativa receberá, nos 3 (três)
anos subseqüentes á data da publicação da Lei ng 11.020, de
8 de janeiro de 1993, processo de alienação ou de concessão
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de terra pública cuja medição e cuja demarcação tenham sido
efetivadas até 7 de janeiro de 1993, ainda Que fl0
precedidas de ação discriminatória, para fins do disposto no
inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado.

lg - A alienação ou a concessão de que trata este artigo
somente será autorizada quando, pela documentação que
instruir o processo, a terra puder ser considerada
presumivelmente devoluta, em face de ter sido provada:

- a inexistência de transcrição imobiliária em nome do
beneficiário ou de seus antecessores;
II - a existência de transcrição imobiliária em nome do

beneficiário.
- O processo de que trata este artigo será instruido,

no mínimo, por:
- certidão de nascimento ou, se se tratar de pessoa

jurídica, de registro civil ou comercial, acompanhado, neste
caso, de cópia do contrato ou do estatuto social
II - declaração de concordância com a medição e a

demarcação, assinada pelos confrontantes;
III - formulário de cadastro do beneficiário preenchido e

assinado por este;
IV - documentação comprobatória de direito sobre a área e

da origem deste direito;
V - certidão de registro da área em nome do beneficiário ou
de seus antecessores;
VI - declaração assinada pelo beneficiário, sob as penas da
lei, de que não é proprietário de mais de 250ha (duzentos e
cinqüenta hectares);
VII - laudo de identificação fundiária preenchido e
assinado por servidores da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RIJRALMINAS;
VIII - planta e memorial descritivo;
IX - parecer da Fundação Rural Mineira - Colonização e

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - favorável à alienação
ou à concessão, acompanhado de relatório sintético do
processo.

3g - Aos processos em curso, aplica-se:
- se iniciada a sua tramitação até 11 de outubro de 1988,

• disposto na Lei ng 550. de 20 de dezembro de 1949;
II - se iniciada a sua tramitação até 7 de janeiro de 1993,

• disposto na Lei ng 9.681. de 12 de outubro de 1988;
III para a área urbana, se iniciada a sua tramitação até

7 de janeiro de 1993, o disposto na Lei ng 7.373, de 3 de
outubro de 1978.

4g - Os processos iniciados após a publicação da Lei ng
11.020, de 8 de janeiro de 1993, serão instruidos com a
documentação exigida no f 2g do art. 30, modificado por esta
lei, acrescida da declaração assinada pelo beneficiário, sob
as penas da lei, de que não se encontra em nenhuma das
situações previstas nos incisos do 1 ao VIII e no 1g do
art. 11 da Lei no 11.020, de 8 de janeiro de 1993,
observados seus limites e vedações..
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.



78

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de dezembro de 1993.
Clêuber Carneiro
Justificação: A proposta para alteração da Lei ng 11.020,
de 8/1/93, que ora submetemos á apreciação desta Casa, é
fruto de pesquisas, estudos e, principalmente, de nosso
contato diuturno com o homem do campo que ocupa terras
devolutas de propriedade do Estado de Minas Gerais. Nesses
encontros, pudemos constatar a sua angústia, a sua decepção
e a sua expectativa em ver a sua gleba legitimada,
regularizada. Essa esperança e esse desejo vêm sendo
bloqueados e dificultados pela atual legislação de terras do
nosso Estado.
Após examinar e refletir sobre este assunto, verificamos
que é necessário modificar a Lei ng 11.020, de 8/1/93, para
resolver essa situação e, sem perder de vista os preceitos e
as Jiretrizes já traçadas pela Carta Magna mineira,
transformar em realidade o sonho e a esperança do nosso
homem do meio rural

 

Assim, a nova redação que se pretende dar ao 2g do art.
11 da lei mencionada é de absoluta e cristalina consistência
jurídica, pois, ao examinar detalhadamente o art. 247 da
Constituição Estadual, concluiremos, com precisão
matemática, que o tratamento dispensado pela Carta Magna, no
que concerne a política rural se consubstancia,
enfaticamente, entre seus parágrafos, na regularização
(alienação ou concessão) de terra pública para fins de
assentamento (colonização) - art. 247, lo, IX, e 2g - e
na legitimação (regularização) das terras devolutas - art.
247, f 6Q e 7g -, ocupadas, por anos e anos, mansa e
pacificamente e com função social da propriedade, dadas
pelos posseiros.
O atual Ç 3g do art. 11 da lei no 11.020 estende e amplia a
sua área de abrangência, pois, ao restringir a uma única vez
• direito à legitimação das terras devolutas, invade e fere
• campo da regularização fundiària, tão claramente
estabelecido pelos Go e 7g do referido art. 247 da nossa
Carta Magna.
Se a "mens legis" e a "mens legisiatoris pretendessem dar
um tratamento igualitário a essas situações, jamais
dispensariam dois parágrafos distintos para tratar do mesmo
assunto. E isso não aconteceu, o que demonstra, de maneira
inquestionável, a intenção de se darem tratamentos
diferentes aos dois institutos, no que agiram com sabedoria,
lisura e inteira justiça. Uma coisa é legitimar para fins de
assentamento de produtor rural outra, totalmente diferente,
é legitimar a ocupação. Esta é regularizar uma situação de
fato já existente nas terras de propriedade do Estado-
Ressalte-se que a legitimação (titulação) das terras
devolutas obedece rigorosamente aos ordenamentos
constitucionais e às legislações fundiárias, o que evidencia
o seu caráter social tão almejado por quantos militam no
desenvolvimento da área rural do nosso Estado.
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Desse modo, para que o Executivo possa cumprir sua
obrigação social e, principalmente, solucionar o problema do
nosso sofrido homem do campo em sua luta para trabalhar a
terra e dela tirar o seu sustento e o de sua família, na
busca de uma melhor e mais digna condição de vida, urge que
entendamos o sentido social do presente projeto de lei.
Pelas razões expostas, torna-se imperioso, para adequar a
legislação fundiária à atual realidade, que modifiquemos o #
2g do art. 11 da lei em questão.
A alteração do art. 30 da referida lei deve-se à
necessidade de acertar o seu "modus operandi". Para tanto,
estamos apresentando uma nova redação para o citado artigo,
com modificações mínimas, mas necessárias á exeqüibilidade
da legislação, sempre tendo como parâmetro as diretrizes
traçadas pela Carta Magna. Estamos enumerando a documentação
necessária à instrução de todos os processos de legitimação
de terras devolutas executados pela RURALMINAS, delegada do
Estado para assuntos fundiários, quer aqueles em andamento
(requeridos, medidos, exigências legais cumpridas, etc.),
quer aqueles que estão sendo requeridos a partir de 8/1/93.
Procuramos, quanto aos processos em curso, propiciar-lhes a

aplicação da lei de terras vigente a cada época, a fim de
consagrar o princípio da aplicação da lei no tempo, isto é,
tivemos o cuidado de estabelecer o prazo de validade para
que uma não Interfira no prazo da outra, acarretando
possíveis prejuízos aos requerentes.
Finalmente, procuramos estabelecer os procedimentos para os
processos de legitimação queestão sendo requeridos e
instruidos sob a vigência da Lei ng 11.020.
Releva, outrossim, enfocar mais uma vez, que essas

alterações em nada ferem os objetivos colimados pela Carta
Magma mineira. Ao contrário, com ela se coadunam e se
integram, na busca de resolver os problemas da área rural
das nossas Minas Gerais.
Diante da relevância do assunto, esperamos contar com o

apoio dos ilustres pares á aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

PROJETO DE LEI NQ 1.819/93
Cria o Juizado Especial de Pequenas Causas Cíveis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Juizado Especial de Pequenas Causas
Cíveis, integrando o Poder Judiciário do Estado de Minas
Gerais, nos termos da Lei Federal ng 7.244, de 1984.
Art. 2g - Da formação do Juizado Especial de Pequenas
Causas Cíveis:

- Será constituído por Juizes Titulares, Juizes Diretores
e Adjuntos, Pretores, Conciliadores e Arbitradores, em
número a ser estabelecido pelo Conselho de Supervisão;
II - Os Juizes Diretores e os Juizes Adjuntos serão

designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, mediante
proposta do Conselho de Supervisão;
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rir - Os Conciliadores serão indicados pelo Juiz Titular da
Vara Especializada e, onde não houver tal Vara, pelo Juiz
Diretor do fórum, ou nomeados pelo Presidente do Conselho de
Supervisão, selecionados dentre os advogados de maior
experiência no exercício da profissão;
IV - Quando na comarca mão houver advogado ou não puderem
ser indicados os que ali trabalhem, serão recrutados
Conciliadores dentre pessoas de reputação ilibada, sempre
sob indicação e responsabilidade do Juiz Diretor;
V - Os Árbitros serão selecionados e nomeados pelo
Presidente do Conselho de Supervisão, escolhidos entre os
Conciliadores que venham prestando serviços nos Juizados já
instalados, atendendo-se também a indicação da Ordem dos
Advogados do Brasil e observada a preferência àqueles que já
estão servindo no Juizado Informal de Conciliação de
Pequenas Causas ou Juizado Informal de Conciliação.
Art. 3 - As funções do Conciliador e do Arbitro são
consideradas como serviço relevante, valendo como titulo em
concurso para ingresso no serviço público em geral
especialmente magistratura, Ministério Público,
Procuradoria-Geral do Estado e Defensoria Pública.

- A função de Conciliador é a de tentar acordo entre as
partes ou orientá-las com o objetivo de por fim ao litígio;
II - O Arbitro dirige uma segunda fase do processo, quando
não houver acordo, com poderes para decidir a questão
conforme seu livre convencimento;
irr - Salvo no mesmo processo, são compatíveis as funções

de Conciliador e Arbitro.
Parágrafo único - O Juiz que servir ao Juizado somará

pontos para as promoções em carreira.
Art. 4Q - Nas comarcas onde houver mais de 6 (seis) Varas,
poderá ser criado o Juizado Especial de Pequenas Causas
Civeis dentro das normas regimentais a serem estabelecidas
pelo Conselho de Supervisão.
Art. Sg - Para funcionamento dos Juizados de Pequenas

Causas Civeis, será criado o quadro de funcionários para os
Juizados, a ser constituído de Servidores, Auxiliares,
Escrevente, Secretário, Oficial de Justiça. Escrivão,
podendo ocorrer remanejamento de servidores em
disponibilidade de outros setores do quadro de funcionários
públicos, inclusive, onde couber, os servidores da extinta
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais ainda não
aproveitados nos órgãos do Poder Judiciário na data desta
lei, de acordo com a deliberação do Conselho de Supervisão e
atendendo ás necessidades do serviço.
Art. 6Q - Em todos os serviços aqui referidos, poderão,
através de remanejamento ou remoção, ser aproveitados
funcionários e servidores de outro setor da administração da
justiça, que tenham pelo menos 21 (vinte e um) anos e o 2g
grau completos, entre estes incluídos aqueles que já vêm
colaborando nos Juizados.
Art. 7Q - O Tribunal de Justiça, através de resolução,
fixará a alçada e a competência em razão das matérias para
os recursos previstos no contexto da Lei ng 7.244, de 1984 e
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providenciará também a criação da verba orçamentária para o
Juizado, além dos recursos fornecidos pelas comunidades,
Prefeituras ou qualquer outra entidade pública nas comarcas.
Art. Bg - Serão mantidos os Juizados Informais de
Conciliação e Arbitramento em funcionamento e deverão ser
criados outros.
Parágrafo único - Nas comarcas da Capital e nas do interior
do Estado onde houver maior densidade demográfica poderão
ser instituídos os Juizados a que se refere o "caput' deste
artigo junto a instituições públicas ou privadas de ensino
superior, mediante convênio celebrado com o Tribunal de
Justiça, indicando-se para cada Juizado assim instituído um
Juiz Diretor e um Juiz Adjunto,
Art. 9g - Serão criados os cargos para suprir as
necessidades dos Juizados, de modo geral através de
planejamento e resoluções do Conselho de Supervisão por
delegação do Conselho da Magistratura, cujo provimento será
feito segundo a ordem de classificação do candidato em
concurso público de provas e títulos, com o aproveitamento
daqueles que vêm desempenhando as funções e que já
demonstraram capacidade para o exercício do cargo, a serem
beneficiados nas provas de titules com 30% dos pontos
exigidos para a classificação.
Art. lo - Nas comarcas onde houver apenas um Juiz de
Direito, este terá competência para homologar os acordos
extrajudiciais a que se refere o art. 51 da Lei Federal ng
7.244, de 1984. Nas comarcas onde houver mais de um Juiz de
Direito, o Presidente do Tribunal de Justiça designará 1
(um) dentre os existentes para homologar os referidos atos
Art. 11 - São órgãos do Juizado Especial de Pequenas

Causas:
- Os Juizados Informais de Pequenas Causas já instalados

no Estado;
II - O Conselho de Supervisão;
III - O Colégio Recursal; -
IV - As Câmaras Recursais.
Art. 12 - O Conselho de Supervisão será composto por:

- Três Desembargadores;
II - Dois Juizes Diretores ou Adjuntos do Juizado da

Comarca de Belo Horizonte;
III - Um ou dois Conciliadores.

lg - Os Desembargadores e os Juizes serão indicados pelo
Conselho da Magistratura;

2g - O Conselho de Supervisão será presidido pelo
Desembargador mais antigo, que ficará dispensado das suas
funções no Tribuna) de Justiça;

3o - Os Conciliadores serão eleitos pelos Juizes
Diretores, que vêm colaborando com o Juizado Informal de
Pequenas Causas, dentro do critério estabelecido pelo
Presidente do Conselho de Supervisão;
f 4Q - O mandato dos componentes do Conselho de Supervisão

será de 2 (dois) anos, vedada a recondução.
Art. 13 - Da função 00 Conselho de Supervisão:
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- Planejar, criar, supervisionar e orientar no plano
administrativo o funcionamento e as diretrizes dos juizados
em geral
II - Estabelecer normas para criação do Juizado Informal de

Pequenas Causas ou de Conciliação, na Capital e no interior;
III - Estabelecer normas regimentais internas para o

funcionamento dos Juizados Especiais de Pequenas Causas
Civeis, podendo alterá-los sempre que necessário;
IV - Criar e estabelecer normas para as Câmaras Recursais

de Pequenas Causas Civeis.
Art. 14- Do Colégio Recursal:
O Colégio Recursal será composto de quatro Juizes de
Direito de Entrância Especial e um Arbitro da classe dos
Conciliadores, este escolhido entre aqueles que se
destacarem pelos serviços relevantes prestados na função, e
tem a competência para julgar os recursos a que se refere o
art. 56, II, da Lei Federal 

no 
7244, de 1984, com

jurisdição em todo o Estado de Minas Gerais e sede na
Capital
ArU 15 - Das Câmaras Recursais:
- A Câmara Recursal terá competência para julgar os

recursos previstos na Lei Federal no 7.244, de 1984;
II - As Câmaras Recursais são constituidas por três Juizes

de Direito de Entrância Especial e dois Pretores, para cada
Câmara, designados pelo Conselho de Supervisão, por
indicação do Conselho da Magistratura, e nomeados pelo
Presidente do Tribunal de Justiça.
Parágrafo único - Pretor é o Juiz que serve temporariamente

ao Juizado-
Art. 16 - Serão em número de 3 (três) as Câmaras recursais.
Parágrafo único - D Conselho de Supervisão estabelecerá o

Regimento Interno, com normas para escolha do Presidente da
Câmara, sistema de sorteios dos recursos e outras formas
procedimentais.
Art. 17 - Dos órgãos assistenciais ao Juizado:
Assistência Juridica gratuita será prestada aos
comprovadamente necessitados, através dos Defensores
Públicos designados pela Chefia das Defensorias Públicas
Municipais do Estado.
j 1 Q - Nada impede, estando dentro do espirito da lei, a

assistência judiciária por outros órgãos e entidades, desde
que seja feito ou esteja em vigor o respectivo convênio;

2g - Os Curadores serão designados pelo Procurador-Geral
da Justiça, mediante solicitação do Conselho de Supervisão.
Art. 18 - Ao art. 37 da Resolução no 61, de 1975, do

Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Lei Estadual n
7.655, 21/12/79, serão acrescentados dos seguintes incisos:
"Art. 37 - ...............................................
XVIII - Indicar os membros do Conselho de Supervisão dos
Juizados Especiais de Pequenas Causas Civeis;
XIX - Designar os membros das Câmaras Recursais do mesmo

Juizado.
XX - Elaborar e alterar o Regimento Interno do Juizado
Especial de Pequenas Causas Cíveis, bem como aprovar a
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elaboração e alterações dos Regimentos Internos do Conselho
de Supervisão, Câmaras Recursais Reunidas e Colégio
Recursal .
Art. 19 - A remuneração para todos os cargos a que se
refere o art. 5g será igual á das funções semelhantes em
quaisquer outras repartições públicas, tanto para os
concursados quanto para os transferidos dessas para o
Juizado
Parágrafo único - Os Árbitros e os Conciliadores
perceberão, a titulo de ajuda de custo, uma quantia igual a
70% da remuneração dos Juizes de Primeira Instância-
Art. 20 - As despesas decorrentes da implementação desta
lei serão deduzidas da verba orçamentária do Poder
Judiciário do Estado.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de dezembro de 1993.
Márcio Miranda
Justificação: Considerando-se que o Juizado Informal de
Pequenas Causas, instalado em diversas comarcas deste
Estado, vem funcionando limitadamente por força do art. 23
da Lei Federal ng 7.244, de 7/11/84, somente atingindo a
fase conciliatória; que, para a aplicação total dos demais
dispositivos da referida lei, é preciso criar o Juizado
Especial de Pequenas Causas Cíveis, por meio de lei estadual
a ser votada por esta Assembléia; e que Estados,
principalmente do Sul do Pais, já criaram o seu Juizado
Especial de Pequenas Causas Civeis, que está em pleno
funcionamento, com decisões de repercussão de grande alcance
social, levando a esse Juizado a qualificação de justiça
dinâmica, moderna e atualizada, com reflexos altamente
positivos para o Poder Judiciário, já é hora de Minas Gerais
ter condições de aplicar a referida Lei federal em todos os
seus artigos, criando também o Juizado Especial de Pequenas
Causas Cíveis, para que o povo, até o do menor dos
municípios mineiros, tenha sua justiça, sem pagar nada por
ela e, principalmente, disponha de instância de arbitramento
e recursos onde os conflitos sejam de fato decididos.
- 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 No 1.820/93
Declara de utilidade pública o Asilo Pe. José Faustino, com

sede no Município de Inhapim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Pe.
José Faustino, com sede no Município de Inhapim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de dezembro de 1993.
João Marques
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Justificação; O Asilo Pe. José Faustino é uma entidade
civil sem fins lucrativos, com sede própria na Rua dos
Amaros, nQ 230, Bairro dos Amaros, em Inhapim. Seu estatuto
está devidamente registrado no Cartório de Titulos e
Documentos desde 20/10/88, sob o nQ 12, livro 4-3, págs. 75
e 76.
O Asilo Pe. José Faustino tem por finalidade auxiliar as
pessoas idosas da comunidade mediante internamento
acompanhado de assistência médica, espiritual, social,
material e alimentar.
Sem finalidade lucrativa, os recursos para sua manutenção

são oriundos de doações, coletas e legados, que possibilitam
a concretização de seus elevados propósitos.
A entidade funciona há mais de dois anos ininterruptos, e
os membros de sua Diretoria, pessoas comprovadamente
idôneas, não são remunerados pelo exercício de seus cargos.
Portanto, parece-nos muito justa a aprovação do projeto
pelos nobres pares desta casa, uma vez que a referida
instituição preenche os requisitos necessários á declaração
de utilidade pública de entidades, relacionados na Lei n
5-830, de 1971.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.821/93
Declara de utilidade pública o Conselho Particular

Vicentino, com sede no Município de Santana do Jacaré,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular Vicentino, com sede no Município de Santana do
Jacaré-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lQ de dezembro de 1993.
Maria Olivia
Justificação; O Conselho Particular Vicentino, entidade sem
fins lucrativos, tem por finalidade unir e orientar as
conferências vicentinas a ele diretamente ligadas e
promover, praticar ou manter obras especiais e de caridade.
Enfim, trata-se de entidade que presta relevantes serviços à
comunidade santanense, pois lida com a parcela da sociedade
que mais precisa de amparo. Pelo seu caráter filantrópico,
justifica-se o titulo de utilidade pública.
Isso posto, peço aos nobres colegas que me apóiem no

projeto em pauta.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.822193
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Declara de utilidade pública a Associação dos Guias de
Turismo do Brasil - Seção Minas Gerais, com sede em Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Guias de Turismo do Brasil - Seção Minas Gerais, com
sede em Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de dezembro de 1993.
Ivo José
Justificação: A Associação dos Guias de Turismo do Brasil -
Seção Minas Gerais, fundada em 13/8/80, é uma sociedade
civil de direito privado que congrega profissionais do
turismo. Tem trabalhado no planejamento e na formação e
atualização desses profissionais, por meio de cursos,
congressos e conferências e desenvolveu programas de atuação
na área do turismo, de forma a atender às demandas da
política nacional de turismo.
Por acreditarmos que esse trabalho se reveste de caráter
social, solicitamos a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nç 1.823193
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados
Terno Azul Claro, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Azul Claro, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lQ de dezembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação dos Congados Terno Azul Claro é
uma entidade civil sem fins lucrativos, criada com a
finalidade de dar assistência social á comunidade.
De caráter assistencial, a entidade funciona há três anos,
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
recebem nenhuma remuneração pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele
município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio
de nossos ilustres pares á sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
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Ng 4.942/93, do Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
iluminação do estádio do Aiuruoca Esporte Clube, no
Município de Aiuruoca.
Ng 4.943/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que
seja estendido o beneficio do vale-transporte aos
professores que lecionam em municípios de pequeno porte e
que prestam serviço na zona rural ou em locais de difícil
acesso.
Ng 4.944/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que
se considere a possibilidade de que os Professores P-3 e P-5
a serem nomeados pelo Estado ocupem sua vaga no mesmo local
em que trabalhavam enquanto contratados. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)
Ng 4.945/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente do CDI com vistas a que sejam liberados
recursos para serem aplicados em obras de infra-estrutura do
CDI do Município de Mateus Leme. (- A Comissão de Assuntos
Municipais.)
No 4.946/93, do Deputado Wellington de Castro, solicitando

seja formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a
que sejam enviadas a esta Casa informações relativas ao
processo de seleção e cadastramento de alunos em 1994 e ao
cumprimento ou não do Estatuto da Criança e do Adolescente.
(- A Mesa da Assembléia.)
Da Comissão Especial para Acompanhar, na Cidade de Betim,
as Apurações acerca do Extermínio de Meninos de Rua,
solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento por
mais 30 dias.

COMUNICAÇÕES
- E também encaminhada á Mesa comunicação do Deputado

Márcio Miranda.
Oradores Inscritos

- Os Deputado Roberto Amaral, Wilson Pires, Maria Elvira,
Ibrahim Jacob, Raul Messias e Gilmar Machado proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em

Plenário, dos alunos da Escola Estadual Ilacir Pereira Lima.
2â PARTE (ORDEM DO DIA)

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que a reunião

extraordinária de hoje, pela manhã, deixou de ser realizada
em virtude de, por erro material, haver sido omitida, na
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publicação do edital, a convocação para o horário das
Sh3Omi n.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da

comunicação apresentada na presente reunião pelo Deputado
Márcio Miranda - falecimento da Sra. Jmbelina Firmino
Salomé, em Divinôpolis (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.595/93, da
Deputada Maria Elvira, que cria o Instituto Mineiro da
Mulher e da Criança e dá outras providências. O parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto.
Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Elvira, em que
solicita adiamento da discussão do parecer. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade

do Projeto de Lei ng 1.674/93, do Deputado José Bonifácio,
que estabelece a gratuidade para as ações e recursos de
"habeas corpus". O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão. Com a
palavra, para discuti-]o, o Deputado Antônio Carlos Pereira.
- O Deputado Antônio Carlos Pereira profere discurso, que

será publicado em outra edição-
0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos.

encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
Requerimento da Comissão Especial para Acompanhar na Cidade
de Betim as Apurações acerca do Exterminio de Meninos de
Rua, em que se solicita a prorrogação, por 30 dias, do prazo
de funcionamento da Comissão. Em votação o requerimento. Os
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai suspender, por 15
minutos, esta reunião, para que se defina o deferimento
acerca da apreciação das propostas revisionárias constantes
na pauta.
Suspende-se a reunião.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Chamada Prévia
O Sr. Presidente - A Presidência vai solicitar ao
Secretário que proceda á chamada para verificação de
"quorum". Na sua ausência, convoca o Deputado Bernardo
Rubi nger.
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam á chamada 28 Deputados. Há
'quorum' para discussão.
Discussão, em turno único, das Propostas Revisionais flQ5 1

a 24. O Grupo Parlamentar para Acompanhamento dos Trabalhos
da Revisão Constitucional opina pela aprovação das Propostas
Revisionais ns 1 a 9; 11, na forma de subemenda, que
recebeu o flQ 1; 13 a 21, 23 e 24; e pela rejeição das
Propostas Revisionais ns 10,12 e 22. Em discussão, as
propostas.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, ouvimos a
leitura que V. Exa. fez do encaminhamento da votação e da
discussão, que o grupo de acompanhamento rejeitou ou
aprovou.
Como temos dois membros desse grupo de trabalho que não
foram convocados para nenhuma reunião e que, portanto, não
participaram dos trabalhos, gostaríamos, antes de discutir,
que o relator apresentasse o relatório, pois é muito difícil
discutir algo que não conhecemos. Se tivessem participado do
grupo de trabalho, a situação seria outra. Precisamos de
ouvir o relatório para que, posteriormente, comecemos a
discussão desse projeto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, como são 24 as emendas propostas por esta Casa
para a revisão constitucional, procuramos fazer um resumo de
todas e, ante o requerimento do ilustre Deputado Gilmar
Machado, vamos lê-Ias, procurando resumir algumas ao máximo,
possibilitando, assim, que os colegas Deputados delas tenham
conhecimento. (- Lê:)

PARECER SOBRE AS PROPOSTAS REVISIONAIS NQS 1 A 24
Grupo Parlamentar para Acompanhamento dos Trabalhos da

Revisão Constitucional
No prazo a que se refere o inciso 1 do art. lQ da
Deliberação da Mesa nQ 1.000, de 23/11/93, foram
encaminhadas ao Grupo Parlamentar para Acompanhamento dos
Trabalhos da Revisão Constitucional, constituido pela
Deliberação da Mesa nQ 990, de 1993. as Propostas
Revisionais ns 1 a 24, sobre as quais passamos a emitir
parecer, nos termos do inciso ITt do art. lQ da Deliberação
da Mesa nQ 1.000.

Proposta Revisional nQ 1
A proposta revisional em tela visa alterar a redação do
3o do art. 41 da Constituição da República no que se refere
á remuneração do servidor público estável colocado em
disponibilidade, em decorrência de extinção do cargo ou
declaração de sua desnecessidade.
O dispositivo que se pretende alterar refere-se a
disponibilidade remunerada, sem esclarecer se, no caso, a
remuneração é integral ou proporcional ao tempo de serviço.
A proposta sob exame objetiva afastar qualquer dúvida
quanto á questão, prevendo remuneração proporcional, á
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semelhança do que ocorre na aposentadoria com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
A par de justa, a medida representa redução do ónus a ser
suportado pelos cofres públicos na hipótese de
disponibilidade do servidor.
Pelo exposto, somos pela aprovação da proposta.

Proposta Revisional nQ 2
A proposta em apreço objetiva impedir que o servidor

público volte, mediante concurso, a ocupar cargo ou emprego
público.
A proibição de acumular proventos, no que se refere ao

servidor aposentado, constava na Constituição anterior, como
se verifica no 4g do seu art. 99. O texto vigente, porém,
não a contempla.
Justifica-se o acréscimo do inciso proposto, que reproduz,
com as adaptações necessárias, a norma do ordenamento
anterior, ressalvando as hipóteses em que é permitida a
acumulação e tornando menor o ónus da administração.
Somos, pois, pela aprovação da proposta.

Proposta Revisional ng 3
E proposto o acréscimo da palavra "primeira" no dispositivo
da Constituição Federal que prevê o acesso aos cargos e
empregos públicos.
Ao se referir a "investidura", e não, a "primeira
investidura", o inciso II do art. 37 da Constituição da
República veda o acesso e, por conseguinte, inviabiliza a
carreira no serviço público.
A proposta visa compatibilizar o dispositivo objeto de

alteração com o referente á adoção da carreira.
Pelo exposto, opinamos por sua aprovação.

Proposta Revisional ng 4
Sem suprimir as prerrogativas básicas do Deputado,
essenciais à independência da instituição parlamentar, a
proposta visa afastar a imunidade processual nas hipóteses
de crime doloso contra a vida e crime contra a administração
pública.
E Inconcebivel que essa prerrogativa prevaleça ante a

prática, pelo Deputado, de atos de tal gravidade
Opinamos, pois, pela aprovação da proposta.

Proposta Revisional ng 5
A Constituição Federal vigente não estabelece limites para
a atuação do Presidente da República no que se refere à
expedição de medidas provisórias -
É certo que situações de relevância e urgência, a juizo do
Chefe do Executivo, justificam tais medidas. Todavia, é
preciso excluir do seu âmbito algumas matérias, como por
exemplo, as que não podem ser objeto de delegação
legislativa-
0  uso arbitrário e indiscriminado de medidas provisórias, a
par de significar excessiva concentração de poderes no
Executivo, não se concilia, por exemplo, com as normas
constitucionais referentes á iniciativa exclusiva quanto a
determinadas matérias.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da proposta.



90

Proposta Revisional ng 6
A proposta em tela pretende simplesmente dissipar as

dúvidas levantadas quanto ao que seja turno ininterrupto.
Embora o legislador constituinte tivesse buscado
estabelecer direito que protegesse a saúde do trabalhador
submetido a jornadas especiais, a redação, na forma
originária, acabou traindo seu propósito.
A proposta em tela não terá outra repercussão senão
eliminar a controvérsia interpretativa.
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação da proposta.

Proposta Revisional nQ 7
A proposta tem o escopo de estender aos Estados a
possibilidade de editar normas em matéria de segurança
nuclear.
O assunto realmente merece obter tratamento do legislador

estadual. Hoje em dia, são inúmeros os centros de exploração
e manipulação de atividades nucleares.
Portanto, a norma poderá facilitar o controle e a
fiscalização das atividades que reconhecidamente sejam de
alto risco para a sociedade.
A norma é plenamente compatível com as demais disposições
constitucionais acerca da matéria.
Pela aprovação.

Proposta Revisional ng 8
Ao contrário da maior parte dos países do mundo, que
mantiveram considerável parcela de seu território sob
domínio público, o Brasil deixou-se submeter a um processo
de exacerbada privatização de suas terras. Esse fato
constitui o maior problema ambiental a ser enfrentado no
futuro. A indisponibilidade de terras públicas torna onerosa
a criação de unidades de conservação e de espaços públicos
para o lazer e para atividades de interesse social.
Restringir, pois, a alienação ou a concessão de terras
públicas representa medida de grande interesse nacional.
Pela aprovação.

Proposta Revisional ng 9
A proposta apresentada pelo Deputado Raul Messias reveste-
se de indiscutível mérito, pois busca estabelecer maior
compromisso do Presidente da República com a lei
orçamentária anual, que por ele é proposta ao Congresso
Nacional, porém não lhe impõe nenhuma obrigatoriedade de ser
cumprida.
Hoje a lei orçamentária é meramente programática, não tendo

de ser rigorosamente cumprida.
No decurso do processo legislativo de aprovação da proposta

orçamentária, os Deputados e Senadores apresentam emendas,
que são discutidas, algumas, com profundidade, e, que, se
aprovadas, constarão na lei orçamentária anual. Entretanto,
nada garante que tais emendas sejam executadas no exercício
financeiro seguinte.
A lei orçamentária não é determinativa, e sim,
autorizativa, o que a torna um instrumento de planejamento
meramente programático.
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A introdução do 9g no art. 166, apresentada na proposta
revisional em causa, viria a constituir mecanismo de
controle da execução orçamentária, bem como instrumento de
cobrança de cumprimento da lei orçamentária.
Pelo exposto, somos pela aprovação da Proposta Revisional

nQ 9.
Proposta Revisional ng 10

A proposta apresentada pelo Deputado Raul Messias pretende
suprimir do texto constitucional a vedação, para qualquer
fim, de vinculação do salário mínimo nacional.
A vedação constitucional é fundamentada na inquestionável
necessidade de se aumentar, em termos reais, o valor do
salário mínimo vigente no Pais e de que, á medida que a
renda nacional for crescendo, incrementos reais sejam
concedidos aquele estipêndio diminuto -
0 Brasil ostenta vergonhosa posição no mundo, e até na
América Latina, com relação ao salário mínimo, uma vez que
não atinge US$80,00 mensais, enquanto países até mais
pobres, como o Paraguai, possuem salários mínimos
equivalentes a US$160,00 por més. Na Europa, os salários
mínimos vão de US$800,00 a US$1.000,00 mensais.
O Governo Federal tem como meta elevar o salário mínimo a
US$100,00 mensais, mas, até o momento, não conseguiu
transformar essa meta em uma realidade efetiva e duradoura.
A redação constitucional tem o objetivo de permitir o
aumento real do salário mínimo, sem, contudo, permitir
reajustes com outros fins, atrelados ao aumento daquela
remuneração, pois, assim, a conquista social de um salário
mínimo mais digno não viria a tornar-se um injusto mecanismo
inflacionário.
Pelo exposto, somos pela rejeição da Proposta Revisional ng

10.
Proposta Revisional ng 11

A proposta visa a retirar do texto do arU 167, inciso IV,
da Constituição da República, a vedação de vinculação da
receita de impostos a fundos.
O Código Tributário Nacional, no seu art. 16, assim define
imposto:
"Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador

uma situação independente de qualquer atividade estatal
especifica, relativa ao contribuinte".
A leitura que se faz do art. 16 do Código Tributário

Nacional é a seguinte: o imposto é uma obrigação tributária
do contribuinte, exigida pelo Estado, sem que este esteja
obrigado a prestar qualquer contraprestação ao cidadão que
contribui.
Dessa definição decorre o principio da não-vinculação da
receita de impostos, permitindo que o Estado possa utilizar
aqueles recursos, segundo programação governamental,
aprovada na Lei Orçamentária anual, em consonância com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual de
Investimentos.
A Constituição prevê algumas vinculações, como exceções á
regra geral, permitindo as seguintes:
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"Art. 157 - Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
- o produto da arrecadação do imposto da União sobre

renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto

que a União instituir no exercício da competência que lhe é
atribuída pelo art. 154, 1; (competência residual)
Art. 158 - Pertencem aos Municípios:
- o produto da arrecadação do imposto da União sobre

renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte,
sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
imposto da União sobre a propriedade territorial rural,
relativamente aos imóveis neles situados;
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do
imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Art. 159 - A Ú' .iãoi.regará: 
- do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e

proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte
forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo

de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo

de Participação dos Municípios;
c) três por cento, para aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Deste, através de suas instituições financeiras de
caráter regional, de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do
Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma
que a lei estabelecer;
II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito
Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.

f 3Q - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios
vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos
termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos
no art. 158. parágrafo único, 1 e II.
Art. 165- ..............................................
8g - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo

estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não
se incluindo na proibição a autorização para abertura de
créditos suplementares e contratação de créditos de
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operações de crédito, ainda que por antecipação de receita,
nos termos da lei-
...........................................
Art. 167- ..............................................

40 - E permitida a vinculação de receitas próprias
geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e
156, e dos recursos de que tratam os artigos 157, 158 e 159,
1, "a" e n ó". e II, para a prestação de garantia ou
contragarantia à União e para pagamento de débitos com esta.
(Emenda à Constituição ng 3, de 17/3/93.)

Art. 2l2 ,_-' A'12 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino'.
Nenhuma outra vinculação de impostos é prevista, em
obediência ao principio da não-vinculação de impostos,
ditado pela doutrina do Direito Tributário e assimilado pelo
Código Tributário Nacional (Lei Federal nQ 5.172, de 25 de
outubro de 1966.).
E fácil observar que as vinculações permitidas pela
Constituição da República são aderentes ao princípio
federativo da nossa Carta Magna, com vistas ao equilíbrio
econômico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, e buscam assegurar um mínimo de recursos
destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
A emenda proposta pelo Deputado Raul Messias viria, assim,
discrepar desse espírito de equilíbrio econômico das
unidades federativas e do objetivo social da garantia de
recursos para a educação.
A abertura proposta na emenda poderá ter seus méritos,
quando os fundos forem destinados a fins sociais, porém se
constituiria em fonte de recursos de perigosa
aplicabilidade.
Todavia, se não se pode admitir a vinculação de receita de
impostos a fundos, de forma genérica, não há inconveniente
em que se admita tal vinculação no caso de fundos
específicos destinados a apoio à produção agropecuária, como
é intenção do autor.
Para adequação da proposta ao fim colimado, opinamos pela

sua aprovação, na forma da seguinte subemenda.
Subemenda ng 1 à Proposta Revisional nQ 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, fundo ou

despesa, ressalvada 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 destinação de
fundos específicos para apoio à produção agropecuária e a
prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165,
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Proposta Revisional ng 12
A supressão do parágrafo único por si só não alcançaria o

objetivo colimado pelo autor da proposta.
Ao estabelecer, com rigor, critérios que devem ser

observados para a concessão do direito o caput do artigo
não obsta que se restrinja sua aplicação, prevendo a
exceção
Nesse aspecto, não vislumbramos incongruência na manutenção

do dispositivo.
Por outro lado, a supressão do parágrafo único permitiria a

discussão sobre aquisição da propriedade pública por
usucapião, o que dificilmente se inclinaria para a
consolidação do usucapião de terras públicas.
A Constituição consagrou o principio da indisponibilidade
dos bens públicos. As terras sob o domínio público não
seriam susceptíveis de aquisição pelo decurso do prazo, una
vez que são indisponíveis e imprescindíveis.
Além disso, o ordenamento infraconstitucional dispõe

contrariamente ao usucapião de terras públicas. Seria inócua
a simples exclusão do dispositivo, tendo em vista as demais
normas legais que tratam sistematicamente da matéria.
Um último ponto a ser ressaltado é o fato de o Brasil ser
um dos países que apresenta menor índice de terras
submetidas ao seu domínio. A alteração proposta certamente
agravaria esse quadro.
Pela rejeição.

Proposta Revisional ng 13
O poder de propor emendas à Constituição não deve estender-
se ao Chefe do Executivo, como demonstra nossa anterior
experiência democrática e liberal. Deve ser reservado a pelo
menos um terço dos membros da Cãmara dos Deputados, ou do
Senado Federal, e a mais da metade das Assembléias
Legislativas das unidades da Federação.
Além de reduzir os mecanismos e competência reformistas, a
não-inclusão do Presidente da República no elenco das
pessoas ou órgãos competentes para a propositura de emendas
à Constituição impede o autoritarismo e a apresentação de
propostas Que não correspondam à vontade popular.
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da proposta.

Proposta Revisional ng 14
Justifica-se a alteração proposta, que visa suprir omissão
verificada no texto constitucional, no que se refere á
competência originária para processar e julgar ação direta
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal
em face da Constituição da República.
Pela aprovação.

Proposta Revisional no 15
D dispositivo cuja supressão é proposta tem o seguinte

teor-
Art. 159 -............. .................. ...............
lg - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de

acordo com o previsto no inciso 1, excluir-se-á a parcela da
arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer
natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos
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Municípios, nos ternos do disposto nos arts. 157, 1, e 158.

A retenção da parcela da arrecadação do Imposto de renda e
proventos de qualquer natureza, pelos Estados e Municipios,
beneficia os municípios maiores e mais ricos, reduzindo, em
contrapartida, o montante a ser distribuído aos demais.
Estes recebem menos da metade do todo, com o que se instala
• circulo vicioso da penúria.
Não há, pois, a distribuição do total da verba que compõe

• Fundo de Participação dos Municípios.
A situação pode ser assim ilustrada: a) dos 100%
arrecadados que deveriam compor o fundo são retidos,
hipoteticamente, 25% pelos municípios, privilegiando-se
aqueles que contam maior número de servidores, autarquias e
fundações: b) os 75% restantes são, então. distribuídos aos
municípios a partir dos índices estabelecidos pelo Tribunal
de Contas da União, que tem como referencial a população, e,
novamente, os municípios densamente habitados são
privilegiados, em detrimento daqueles de pequeno porte.
Justifica-se, assim, a proposta apresentada.
Pela aprovação.

Proposta Revisional ng 16
A exigência de contribuição sindical não se concilia com o
disposto no !!caput!! do art. Sg e seu inciso V. da
Constituição da República, segundo os dispositivos citados,
! é livre a associação profissional ou sindical!! e !!ninguém
será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a
sindicato!!.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da proposta em tela.

Proposta Revisional ng 17
Se o propósito constitucional é vincular as remunerações

dos Deputados estaduais á dos federais, nada mais justo que
se considerem todos os auxílios percebidos pelos Deputados
Federais.
Para que haja maior integração entre os dispositivos da
Constituição, é necessária a modificação proposta, pois a
conservação da disparidade verificada destoa dos princípios
que norteiam o texto da Lei Maior.
Para o exercício de ambos os cargos, os representantes têm
que se submeter a idênticas situações de transferência de
domicilio, constantes visitas aos municípios representados,
e devem, ainda, estar disponíveis junto à sede do Poder para
se desincumbirem das discussões e votações.
Portanto, a medida se integrará perfeitamente ao

ordenamento constitucional, eliminando a discriminação.
Pela aprovação

Proposta Revisional nQ 18
A proposta em tela objetiva tratar em partes distintas as
regras referentes às emendas à Constituição e ao Processo
Legislativo, como recomenda a tradição constitucional
brasileira. As mencionadas emendas, cuja eficácia se
assemelha à da própria Constituição, devem estar previstas
em seção autônoma, independente daquela em que se situa o
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processo disciplinador da produção dos atos normativas
propriamente ditos!!.
Pela aprovação.

Proposta Revisional ng 19
A proposta sob exame reproduz a Proposta de Emenda à
Constituição ng 131. de 1992, a chamada Emenda Ulysses
Guimarães", de autoria do saudoso homem público e estadista,
a qual insere no Titulo VIII da Constituição Federal o
Capitulo IX, intitulado "Da Habitação de Interesse Social".
e prevê a destinação de 2% (dois por cento) dos tributos
federais, estaduais e municipais para habitação popular.
O sentido humanitário e o alcance social da medida

justificam o seu acolhimento.
Pela aprovação.

Proposta Revisional ng 20
A proposta de que a nomeação de Ministro de Estado seja
precedida de aprovação do seu nome pelo Senado Federal, por
voto secreto, após argüição pública, tem por parâmetro o
processo de escolha dos titulares de outros cargos, entre
eles, os de Ministros do Tribunal de Contas da União-
Trata-se de medida perfeitamente conciliável com o sistema

presidencialista e com o regime democrático de governo.
Pela aprovação.

Proposta Revisional ng 21
A proposta em causa objetiva a participação em eleição no
partido cuja criação se der no penado igual ou inferior a
quatro anos anteriores á data fixada para a realização do
pleito, bem como a fusão ou incorporação para o mesmo fim.
A vedação estabelecida poderá contribuir para a formação de

partidos políticos livres, fortes e duradouros, não sujeitos
a casuismos e a injunções do período pré-eleitoral.
Pela aprovação.

Proposta Revisional nQ 22
O art. 124 da Constituição da República estabelece Que
Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei, dispondo o parágrafo único do
referido artigo que "A lei disporá sobre a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar".
A proposta sob exame visa a acrescentar ao citado artigo o
seguinte parágrafo: 11§ lo - 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".
Cumpre-nos observar, de inicio, que a definição dos crimes

militares é reservada á lei, atendo-se á disciplina militar,
á organização e ás atribuições da corporação. Não é no texto
constitucional que se deve cuidar dessa definição.
Em segundo lugar, ainda que se tratasse de matéria a ser
disciplinada na Constituição, o critério proposto não
atenderia às peculiaridades da carreira militar e à
exigência de sistematização.
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Não seria possível, em muitos casos, a exata conceituação
de "bens ou interesses propriamente militares" para efeito
de tipificação do crime militar.
Excluir a possibilidade de configuração de crime militar no
caso de infração que, embora praticada por militar, não
ofenda ou ponha em perigo bens ou interesses militares é não
atentar para a natureza específica da função militar.
A existência de justiça especializada justifica-se no caso,

o mesmo não se podendo dizer quanto ao julgamento de crimes
cometidos por integrantes de outras categorias, como as
citadas pelo autor da proposta.
A pretensão de que à lei estadual seja facultada a criação
da Justiça Militar Estadual também não se coaduna com o
tratamento constitucional dado, de forma sistêmica, aos
órgãos do Poder Judiciário e, em especial, como caráter de
Justiça Especializada, e, portanto, Federal, atribuído á
Justiça Militar.
Pelas razões expendidas, opinamos pela rejeição da proposta

em tela.
Proposta Revisional nQ 23

o acréscimo do principio da razoabilidade aos princípios
estabelecidos no art. 37 da Constituição da República como
norteadores da atividade da administração pública direta,
indireta ou fundacional justifica-se pela necessidade de que
o administrador atue segundo juízos de razoabilidade para a
escolha do caminho mais consentâneo com o interesse público.
As alterações propostas inspiram-se nas disposições do art.
13, "ca p ut" e lg e 2g, da Constituição do Estado.
Pela aprovação.

Proposta Revisional nQ 24
A proposta em causa cuida de assegurar a não-incidência do
Imposto de Renda sobre rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão pagos pela previdência social da
União, dos Estados. do Distrito Federal e dos municípios a
pessoas cuja renda total seja constituída, exclusivamente,
de rendimentos do trabalho e não ultrapasse 20 salários
mínimos.
o que se altera em relação à norma contida no inciso II do
§ 2Q do art. 153 da Constituição Federal é a supressão da
expressão "com idade superior a sessenta e cinco anos" e a
fixação do limite de renda de 20 salários mínimos.
A previsão de limite de idade não faz justiça àqueles que
igual contribuição prestaram à sociedade, apesar de não
haverem atingido 65 anos.
Pela aprovação.
Sala das Reuniões, lg de dezembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Coordenador - Bonifácio Mourão, relator -

Tarcisio Henriques - João Marques.
O Sr. Presidente - Em discussão, as Propostas Revisionais
ns 1 a 24. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão e Votação de Proposições
o Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 954/92, do Deputado Simão Pedro Toledo, que
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estabelece normas para o abate de animais destinados ao
consumo e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido em lo turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para
votação, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 201h30min,
e de amanhã, dia 2, ás 91h30min, nos termos dos editais 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.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE AS EMENDAS DO NQ 96 AO 242, APRESENTADAS
EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 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 242 visam à alteração do Projeto de Lei
Complementar no 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 20 do art. 195 do Regimento Interno, para
receber parecer, nos termos do art. 103, 1, "a", da norma
regimental.
As Emendas ngs 106 e 116 foram retiradas a requerimento do
autor, deferido pelo Presidente desta Casa, nos termos do
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. A Emenda no
243 foi renumerada como Emenda ng 205, corrigindo-se, assim,
lapso ocorrido na nuneração das emendas apresentadas em
Plenário.
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
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, f lg, do Regimento Interno, 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 á
organização judiciária propriamente dita, seja no que diz
respeito ao disciplinamento do regime jurídico da
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Magistratura ou dos servidores do Judiciário Estadual, seja
no que concerne á 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 á emenda de Deputado, a não ser que seja
estabelecida uma outra em requerimento aprovado,
consideramos prejudicadas as Emendas ns 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 espirito 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 nQs 138, 163, 183, 209 e 219 objetivam,
respectivamente, a criação das Comarcas de lapu, de Astolfo
Outra, 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 nçs 139 e 140), 237 e 241
cuidam da transferência, de uma comarca para outra, dos
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municipios a seguir nomeados, respectivamente, em relação à
ordem de emendas acima estabelecida: Catugi - de Novo
Cruzeiro para Teõfilo Otôni; São João do Oriente e Japu - de
Inhapim para formarem a Comarca de lapu (ao que nos opusemos
anteriormente), juntamente com o Municipio de Ipaba;
Oliveira Fortes - de Barbacena para Santos Durnont; Paiva -
de Barbacena para Mercês; Pirajuba - de Conceição das
Alagoas para Frutal ; Soledade de Minas - de Carmo de Minas
para Caxambu; Santana do Paraiso - de Mesquita para
Ipat inga.
Essas emendas não devem ser aprovadas, pelo mesmo motivo
que apresentamos acima, ao nos opor ao deslocamento de
determinados municipios 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
ng 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 á elevação de comarcas para entrância
superior àquelas em que se encontram classificadas: São
Lourenço - de intermediária para final; Alpinópolis - 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
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
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magistrados mais experientes, como no caso daquelas
localizadas em zonas de fronteira do Estado.
d) As Emendas ns 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.
Sonos contrários a esse tipo de providência relativamente
às comarcas mencionadas, após termos verificado
cuidadosamente um mapa que nos foi fornecido pelo egrégio
Tribunal de Justiça, por meio do qual nos foi possível
estabelecer una proporcionalidade entre o número de Juizes e
a média mensal de feitos em andamento naquelas.
e) As Emendas ngs 126, 146, 148, de 150 a 154, 158, 173,
178, 192 e 199 têm em comum o fato de abrigarem matéria
relativa ao regime jurídico 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 à 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 nQ 104 visa à supressão do 4g do art. 12, que
torna inelegível 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 jurídica legal,
já que se coaduna com o principio republicano, um dos
megaprincipios da Carta Magna de 1988, o qual tem como uma
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 ng 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
termos do art. 96, 1, "a", da Constituição da República.
Ora, melhor seria aprovar o projeto, no tocante a essa
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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
jurisdicionais.
1) A Emenda nQ 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. A mesma base de argumentação
justifica nosso repúdio pelo comando da Emenda nQ 111.
j) A Emenda nQ 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 nQ 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 ás
lides envolvendo interesses dos munícipes ou de municípios
inter i oranos.
k) A Emenda nQ 117 visa a estender a proibição contida no

art. 322, qual seja, a de o magistrado residir em imóvel
locado por município ou receber auxílio 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.
1) 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.
m) 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 juízo a ser criada
ou instalada na nova comarca.
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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.
n) A Emenda flQ 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.
o) A Emenda no 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.
p) 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
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.
q) 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.
r) 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.
s) A Emenda no 103 tem seu comando inteiramente absorvido
pelo da Emenda ng 101.
t) 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.
u) As Emendas ngs 168 e 169 complementam-se e são

absorvidas pela Emenda ng 157.
v) A Emenda ng 188 possui conteúdo idêntico ao da 189, que
preferimos admitir por conter uma melhor redação.
x) A Emenda ng 98 complementa o conteúdo da Emenda ng 97, á
qual apresentamos uma subemenda. Por isso, opinamos pela
prejudicialidade da primeira.
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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 ngs 97. 98. 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
nQ 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 à organização judiciária, outras relativas
à divisão judiciária esboçada na proposição principal.
Ressaltamos, em tempo, que o pedido que nos foi encaminhado
por meio de oficio 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 apreciaçãô a Emenda ng 53, que objetiva a
transferência daquele município para a Comarca de Passa-
Tempo. Contudo, alertaremos as Lideranças Políticas desta
Casa para a manifestação dos representantes daquela
comunidade-
No tocante à sugestão do Deputado Mílton 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 nQ 155, que visa ao aumento do número de varas da
Comarca de Piuí, 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 ás sugestões para a modificação do projeto no
que se refere à organização judiciária nele esboçada,
apresentadas pelo Deputado Dilzon Melo, julgamos por bem
admiti-Ias. 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 que, 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
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Em face do exposto, somos pela aprovação das Emendas flQ5
101. 102, 110. 115, 120, 132, 133, 137, 155. 157, 160, 161,
189, 191, 205, 220, 238, 239; pela aprovação das Emendas nos
97, 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, 111, 113, 117, 118. 119, 121, 122, 123, 124,
126, 127, 128, 130, 136, 138, 141, 142, 143. 14€, 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, 209. 210, 211, 212, 213. 214,
215, 216, 217, 219, 235, 236, 237. 241 e 242; ficando
prejudicadas as Emendas ngs 06, 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 243 ao 253, na forma

que se segue. 
SUBEMENDA NQ 1 À 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
para o inciso IX do art. 9g e fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo I.

SUBEMENDA NO 1 À EMENDA NO 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 NO 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 NQ 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 NQ 1 À EMENDA No 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. 90 e fazendo-se as adaptações necessárias
no Anexo I.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA No 222
Suprima-se Novo Oriente de Minas do item 277 do Anexo II.

SUBEMENDA NO 1 A EMENDA Nog 223
Suprima-se Periquito do item 3 do Anexo II.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 224
Suprima-se Fidelândia do item 277 do Anexo II.
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SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NO 225
Suprima-se Naque do item 3 do Anexo II.

SUBEMENDA NO 1 À EMENDA NO 226
Suprima-se Ponto dos Volantes do item 15 do Anexo II.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA Nq 227
Suprima-se Rosário da Limeira do item 183 do Anexo ri.

SUBEMENDA NO 1 A EMENDA NQ 228
Suprima-se São João do Pacui do item 80 do Anexo II.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA Ng 229
Suprima-se São João da Lagoa do item 80 do Anexo II.

SUBEMENDA Np 1 À EMENDA No 230
Suprima-se Divisa Alegre do item 274 do Anexo II.

SUBEMENDA No 1 A EMENDA Ng 231
Suprima-se Sarzedo do item 114 do Anexo ii.

SUBEMENDA No 1 À EMENDA NQ 232
Suprima-se Vargem Alegre do item 61 do Anexo ri.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NO 233
Suprima-se Brasilândia de Minas do itera 146 do Anexo ri.

SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA NO 234
Suprima-se Sem-Peixe do item 12 do Anexo ri.

SUBEMENDA Ng 1 A EMENDA lig 240
Dê-se ao inciso r do art. 4g a seguinte redação:
"Art. 4Q - . . .........................
1 - 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 No 243

Dê-se ao art. 141 a seguinte redação:
'Art. 141 - Por falecimento do magistrado, será devida a

seu conjuge ou companheiro e aos filhos dependentes, menores
ou incapazes, pensão mensal correspondente á totalidade da
remuneração ou do provento do falecido.
Parágrafo único - A pensão de que trata o artigo será
dividida entre os beneficiários na forma da legislação
aplicável

EMENDA NQ 244
Suprima-se o art. 61.

EMENDA No 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. Og e fazendo-se as
adaptações necessárias no Anexo I.

EMENDA Ng 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 3Q do artigo a seguinte
redação:
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"Art. 139 -
3g - 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 NQ 248
Eleve-se a Comarca de Ouro Branco, de entrância inicial,
para entrância intermediária, fazendo-se a adaptação
necessária no Anexo I.

EMENDA NQ 249
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Fica criada 1 (uma) Vara de Execuções

Criminais nas Comarcas de Contagem, Ribeirão das Neves e
Teõf i lo 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. 9Q e no Anexo 1.

EMENDA NQ 251
Acrescente-se ao art. 8g os seguintes § lg e 2g,
renumerando-se os demais-
"Art. 8g - . . .............................................
l - 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.
# 2Q - 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 "ca put" 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 NQ 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 - Ermano Batista, Relator -
Sebastião Costa - Oilzon Melo - Tarcísio Henriques - Antônio
Fuzat to.
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• - Republicado em virtude de incorreções havidas na
publicação verificada na edição de 26/11/93, pág. 67, cols.
3 e 4, e pág. 68, cols. 1  2.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 857/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 857/92. do Deputado Bernardo Rubinger,

que dá a denominação de Antônio de Castro e Silva ao trecho
da Rodovia MG-020 que liga os Municípios de Belo Horizonte,
Santa Luzia e Jabuticatubas, 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 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 857/92
Dá a denominação de Antônio de Castro Silva ao trecho da
Rodovia MG-020 que liga os Municípios de Belo Horizonte,
Santa Luzia e Jabuticatubas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Antônio de Castro Silva o trecho

da Rodovia MG-020 que liga os Municípios de Belo Horizonte,
Santa Luzia e Jabuticatubas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Aru 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Antônio Pinheiro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.228/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.228/93, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, que declara de utilidade pública a Associação dos
Servidores Municipais de Bambui - ASMB -, com sede no
Município de Bambui, foi aprovado no 2g turno, na forma do
vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f 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 1.228/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores

Municipais de Bambui - ASMB -, com sede no Município de
Bambuí -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Servidores Municipais de Bambui - ASMB -, com sede no
Município de Sambui.
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

149 1.413/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.413/93, da Deputada Maria José
Haueisen. que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária Rural Lagoa de Peixe - ACRLP -, com sede no
Município de Peçanha, 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, 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 1.413/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural
Lagoa de Peixe - ACRLP -, com sede no Município de Peçanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Rural Lagoa de Peixe - ACRLP -, com sede no
Município de Peçanha
Art. 2 - 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 1.480/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1-480/93, de autoria da Deputada Maria
Elvira, que declara de utilidade pública a Associação Campo-
Belense dos Aposentados - ACAP -, com sede no Município de
Campo Belo, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no
1 Q 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 lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.480/93
Declara de utilidade pública a Associação Campo-Belense

dos Aposentados - ACAP -, com sede no Município de Campo
Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Campo-Belense dos Aposentados - ACAP -, com sede no
Município de Campo Belo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1993.
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Belo Horizonte, sábado. 4 de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA 4749 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Requerimentos ns 4.947 e
4.948/93 - Requerimento do Deputado Marcos Helênio -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e Ação
Social, de Assuntos Municipais e de Agropecuária e dos
Deputados Tarcísio Henriques e Wanderley Ávila - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Carvalho,
Baldonedo Napoleão, Elisa Alves, Antônio Carlos Pereira,
Tarcisio Henriques e José Bonifácio - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): lã Fase: Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ns 1.501 e 1.280/93; aprovação - Parecer da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n
1.525/93; aprovação - Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.608/93;
discurso do Deputado Gilmar Machado; encerramento da
discussão; aprovação; verificação de votação; inexistência
de "quorum" : chamada: renovação da votação; aprovação -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Marcos Helênio;
aprovação - Requerimento do Deputado Roberto Carvalho;
designação de relator - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente
- Discussão e votação de proposições: Discussão, em 1
turno, do Projeto de Lei nQ 1,734/93: requerimento do
Deputado Jaime Martins; deferimento - Votação, em 2Q turno,
do Projeto de Lei nQ 954/92; requerimento do Deputado
Arnaldo Canarinho; aprovação do requerimento - Discussão, em
1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.189/92; encerramento da
discussão; votação do Substitutivo flQ 1; discurso do
Deputado Jaime Martins; aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

ABERTURA
- As 141hlSmin, 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 - 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 - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
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Duarte - JaimeMartins - João Batista - João Marques - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - 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-Secretario para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 20-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:

REQUERIMENTOS
No- 4.947/93. do Deputado Baldonedo Napoleão, solicitando se
enviem cumprimentos ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Barbacena pelo seu 90o aniversário de fundação. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social
NQ 4.948/93, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja

consignado nos anais da Casa um voto de congratulações com a
S.A. Estado de Minas pela passagem do primeiro aniversário
de Instalação de sua sucursal em Governador Valadares e do
primeiro ano de circulação do "Suplemento Leste de Minas".
(- A Comissão de Educação.)
Do Deputado Marcos Helénio, solicitando se realize em
7/12/93 reunião conjunta das Comissões de Saúde e Ação
Social, de Justiça, de Fiscalização Financeira e de Defesa
do Consumidor e, com o fim de prestar, nessa reunião,
esclarecimentos sobre os serviços da CEMIG e da COPASA-MG,
sejam convidados os Presidente dessas empresas.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões
de Saúde e Ação Social, de Assuntos Municipais e de
Agropecuária e dos Deputados Tarcisio Henriques e Wanderley
Av i 1 a.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Roberto Carvalho, Baldonedo Napoleão, Elisa
Alves, Antônio Carlos Pereira, Tarcsio Henriques e José
Bonifácio proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

211 PARTE (ORDEM DO DIA)
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lê Fase
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2ê parte da reunião, com a lsá 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 dá ciência ao Plenário de que recebeu ontem,
dia lQ de dezembro, requerimento da Deputada Elisa Alves com
o seguinte teor. (- Lê requerimento publicado na edição de
2/12/93.)
A Presidência despachou o requerimento para publicação e
concedeu o prazo de 24 horas para a juntada do atestado
mencionado no pedido, o qual já se encontra sobre a mesa.
A Presidência determina a anexação do atestado ao
requerimento e encaminha o processo à Gerência-Geral de
Saúde e Assistência para efeito do cumprimento do disposto
no parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno.
A Presidência comunica, ainda, que recebeu ontem, dia lg de
dezembro, representação do Partido dos Trabalhadores de
Minas Gerais contra a Deputada Elisa Alves, subscrita por
seu Presidente, Marcos Vinicius Flora, a qual foi publicada
na edição de 2/12/93.
A representação foi aposto o seguinte despacho: "Sem
prejuízo da diligência necessária á autenticação da
assinatura e da comprovação da representação do partido,
encaminho a representação ao Corregedor e á Comissão
Encarregada de Acompanhar as Apurações do Ministério
Público, solicitando seu exame preliminar para posterior
processamento".
Tendo sido cumprida a diligência solicitada, a Presidência
encaminha a representação ao Corregedor e à Comissão
Especial para acompanhamento dos atos do Ministério Público,
para exame preliminar.
Esta Presidência comunica ao Plenário que indicou o
Deputado Dílzon Melo para compor a Comissão Especial para
acompanhamento dos atos do Ministério Público.

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

comunicações apresentadas na presente reunião pela Comissão
de Saúde e Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei ngs
1.493/93, do Deputado Bené Guedes; 1.587/93. do Deputado
Cóssimo Freitas; 1.516/93. do Deputado Glycon Terra Pinto; e
1.414/93, do Deputado Tarcísio Henriques; e do Requerimento
nQ 4.800/93, da Deputada Maria José Haueisen; pela Comissão
de Assuntos Municipais - aprovação dos Requerimentos ngs
4.890 e 4.902/93, do Deputado Jaime Martins; pela Comissão
de Agropecuária - aprovação do Projeto de Lei nQ 1.636/93,
do Deputado Bernardo Rubinger; e dos Requerimentos ngs
4.871/93. da Deputada Maria Elvira; 4.917, 4.918 e 4.922/93,
do Deputado Geraldo da Costa Pereira (Ciente. Publique-se.);
pelos Deputados Tarcísio Henriques - falecimento do Côn. Ivo
Sebastião da Cunha, nesta Capital; e Wanderley Ávila -
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falecimento da Sra. Rita Gonçalves dos Santos. em Várzea da
Palma (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em redação final, cada um por
sua vez, os Projetos de Lei ngs 1.501/93, do Tribunal de
Contas, e 1.280/93, do Deputado Jorge Eduardo.
o Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 1-525/93, do
Deputado Célio de Oliveira, que institui gratificação para o
servidor público do Estado de Minas Gerais pai de filhos
provenientes de parto gemelar. 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.
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade
do Projeto de Lei ng 1.608/93, do Deputado Gilmar Machado,
que veda às empresas privadas o fornecimento de ajuda a
policiais militares quando em serviço em conflitos
trabalhistas. O parecer conclui pela inconstitucionalidade
do projeto. Em discussão, o parecer. Para discuti-lo, com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado.
- O Deputado Gilmar Machado profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência encerra a discussão. Em votação, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação,

5r.Presidente.
o Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Não há" quorum" para votação, razão pela

qual esta Presidência torna sem efeito a votação e solicita
ao Sr. Secretário, Deputado Paulo Pettersen, que proceda à
chamada para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados; 5
Deputados estão nas Comissões. Portanto, há, no total, 53
Deputados Esta Presidência vai renovar a votação do
parecer. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa-) Aprovado.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos
Helênio, Vice-Líder do PT, em que solicita seja realizada
reunião conjunta das Comissões de Saúde e Ação Social, de
Justiça, de Fiscalização Financeira e de Defesa do
Consumidor no dia 7/12/93 e sejam formulados convites ao
Presidente da CEMIG, Dr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, e
ao Presidente da COPASA-MG, Or. Ruy Lage, visando a que
prestem à Assembléia Legislativa esclarecimentos acerca dos
serviços públicos de energia elétrica e de abastecimento de
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água. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Sobre a mesa, requerimento do Deputado Roberto Carvalho, em
que solicita a reabertura do processo por crime de
responsabilidade do ex-Governador Newton Cardoso. Em virtude
da aprovação do requerimento do Deputado José Militão, esta
Presidência vai designar o Deputado Ermano Batista para
emitir parecer oral sobre o requerimento do Deputado Roberto
Carvalho, nos termos do f 2Q do art. 147 do Regimento
Interno. A Presidência indaga do relator se se encontra em
condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo
regimental
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, quero fazer uso

do prazo regimental.
O Sr. Presidente - A Presidência acolhe o pedido do relator
e aguardará o seu parecer oral

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

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

da presente reunião as Propostas Revisionais ngs 1 a 24, em
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada ontem, à noite; o Veto Parcial á Proposição de Lei
ng 12.014; o Projeto de Resolução ng 1.804/93 e os Projetos
de Lei ns 1.029 e 1.179/92 e 1.494/93, em virtude de sua
apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.734/93.
Sobre a mesa, requerimento do Deputado Jaime Martins, em
que solicita a retirada de tramitação do projeto. A
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso VIII
do art. 244 do Regimento Interno.
Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 954/92, do
Deputado Simão Pedro Toledo, que estabelece normas para o
abate de animais destinados ao consumo e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto, na forma do vencido em lg turno.
Vem á Mesa requerimento do ilustre Deputado Arnaldo
Canarinho, em que solicita o adiamento da votação do
projeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.189/92, do
Deputado Roberto Carvalho, que cria o Programa Mineiro de
Incentivo á Produção de Leite e Seus Derivados - Pró-Leite -
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto, com as Emendas ns 1 e 2,
que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela
aprovação do projeto, na forma do Substitutivo nQ 1, que
apresenta, ficando prejudicadas as Emendas ngs 1 e 2, da
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Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o Substitutivo nQ 1. Para encaminhá-la, com a
palavra, o Deputado Jaime Martins.
- O Deputado Jaime Martins profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o
Projeto de Lei nQ 1.189/92, na forma do Substitutivo nQ 1. A
Comissão de Agropecuária.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 3, ás 9 horas, bem como para as
extraordinárias de amanhã, às 14h30min e às 20h30min, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA PARTE DA 4542 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DESTINADA AO ENCERRAMENTO DO SEMINÁRIO

LEGISLATIVO
ÁGUAS DE MINAS, EM 21 DE OUTUBRO DE 1993

Presidência do Deputado Bené Guedes
SUMARIO: Destinação da reunião - Composição da Mesa -
Apresentação do Coordenador - Intervenções dos coordenadores
de grupo - Palavras do Sr. Cid Tomanik Pompeu -
Esclarecimentos sobre a discussão e a votação do documento
final - Recebimento de pedidos de destaque - Votação da
proposta de documento final, salvo destaques; aprovação -
Discussão e votação dos destaques - Suspensão e reabertura
da reunião - Entrega do documento final ao Sr. Presidente -
Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião ao
encerramento do Seminário Legislativo Aguas de Minas, com a
votação do documento final.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida, para tomarem
assento á Mesa, os Exmos. Srs. Or. Cid Tomanik Pompeu;
Deputado Ronaldo Vasconcellos, Coordenador dos debates; e os
Coordenadores de Grupo: Grupo 1 - Dr. Rubélio Queiroz; Grupo
2 - EngQ Ronaldo de Luca Ferraz Gonçalves; Grupo 3 - Prof.
Roberto Messias Franco; Grupo 4 - Engg Adir José de Freitas;
Grupo 5 - Dr. José Flávio Mayrink Pereira; Grupo 6 - Or.
José Cláudio Junqueira Ribeiro.

Apresentação do Coordenador
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passar a
coordenação desta parte da reunião ao Deputado Ronaldo
Vasconcel los, Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta
Assembléia, que atuará como Coordenador dos trabalhos desta
tarde. Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
O Sr. Coordenador (Deputado Ronaldo Vasconcelios) - Esta
Coordenadoria passa a conceder a palavra aos coordenadores
dos grupos de trabalho, que disporão de 5 minutos, cada um,
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para sua intervenção. Com a palavra, o Or. Rubélio Queiroz,
coordenador do Grupo 1.

Intervenções dos Coordenadores de Grupo
O Sr. Rubólio Queiroz* - Srs. Deputados, componentes da
Mesa, senhores presentes no Plenário, companheiros do
Seminário Águas de Minas, estamos nos aproximando do final
deste seminãrio, que teve inicio cerca de dois meses atrás,
quando foi feito o seu planejamento e organização e a
formação das comissões técnicas Interinstitucionais que
cuidaram de temas especificos.
Participei da comissão técnica que abordou o tema
"Legislação". Para tratar dessa questão, 27 entidades e
instituições se inscreveram. A comissão se reuniu e adotou
como estratégia de trabalho, inicialmente, o exame de todo o
material relativo ao assunto em pauta. Examinamos a
Constituição Federal, a Constituição Estadual, um projeto de
lei do Executivo, o substitutivo do Deputado Fábio Feldmann,
um projeto de lei elaborado pelo Executivo de Minas Gerais,
que se encontra na Procuradoria-Geral do Estado, um projeto
do Deputado Roberto Amaral, atualmente em tramitação nesta
Casa, as Leis Federais ngs 7.990 e 8.000, alguns decretos e
diversas portarias do DNAEE.
A partir desses documentos, várias sugestões foram feitas e
serviram de embasamento para o grupo técnico elaborar sua
proposta de trabalho, que foi discutida no último dia 19,
pela manhã, nesta Casa, com a presença de todas as entidades
previamente inscritas para debater o tema-
0 que se notou na discussão, tanto na CTI quanto no grupo
de trabalho, foi uma perfeita harmonia entre todos os
integrantes, no sentido de se conseguir o melhor. Todos
estavam imbuidos da vontade de produzir um documento que
refletisse os desejos e os anseios de todos os participantes
daquele grupo. O documento foi discutido e aprovado na
reunião do dia 19 e, hoje, juntamente com os documentos dos
outros grupos, vem ao Plenário desta Casa para ser debatido.
O texto já foi distribuido e acho que dispensa comentários,
assim como é desnecessária a sua leitura. Todos tomaram
conhecimento da matéria aprovada, porque foram distribuidas
cópias para todos os participantes. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. Ronaldo de Luca
Ferraz Gonçalves, coordenador do Grupo 2.
O Sr. Ronaldo de Luca Ferraz Gonçalves - Sr. Coordenador,
senhoras e senhores, aproveito a oportunidade para agradecer
a todos que participaram da elaboração do projeto de
relatório da CTI e dos GTs, sobre aspectos
inconstitucionais.
Acreditamos que colocamos á disposição do debate a seguir
um documento discutido da forma mais ampla possível, dentro
do assunto recursos hidrícos, o qual, com certeza,
enriquecerá muito os debates sobre essa matéria.
Para finalizar, agradecemos a oportunidade que esta Casa

está nos concedendo, apresentando nesta discussão um tema
tão importante para a vida de todos nós.
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O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Prof. Roberto Messias
Franco, coordenador do Grupo 3.
O Sr. Roberto Messias Franco* - Deputado Ronaldo

Vasconcel los, meus companheiros de coordenação, senhoras e
senhores, inicialmente, gostaria de ressaltar o empenho, e a
participação democrática e a troca de idéias que nos
chegaram de centenas de pessoas e de várias entidades do
Estado de Minas Gerais, que participaram do trabalho de
preparação para chegarmos a esta conclusão final.
Os grupos de política ambiental dividiram-se em quatro
etapas de trabalho. Então, são quatro perguntas a serem
respondidas: Primeira: quais são os princípios da nossa
política de meio ambiente? Segunda: quais são os objetivos
que se deve visar para uma política de recursos hidricos?
Terceira: quais são as diretrizes para essa política?
Quarta: quais são os instrumentos através dos quais podemos
tornar real uma política de proteção de recursos hídricos?
A água foi muitas e muitas vezes destacada aqui como o
fator de vida mais importante, como uma jóia rara e com
outros adjetivos, que mostram a importância fundamental de o
Estado de Minas Gerais proteger as suas águas.
Algumas conclusões importantes foram: primeira: a
necessária participação de toda a população em todas as
instâncias que estão cada vez mais próximas da preocupação
com os recursos hidricos - a municipalidade, a sociedade, o
Governo Estadual, o Governo Federal e todos nós.
Em segundo lugar, destacou-se a necessidade de uma
estruturação institucional que venha responder a essa
necessidade, porque é necessária a integração de todos os
órgãos públicos, para que se harmonizem, buscando esta
harmonia junto com a sociedade e naqueles que sabem e
precisam de água limpa, de boa qualidade e quantidade. Há a
necessidade de um sistema que tenha as informações e, a
partir dai, de um sistema decisório.
Um outro conceito importante, ao longo do nosso trabalho, é

ode que as águas, correndo nos rios, cairão no mar; dai, a
necessidade da defesa dessas águas.
E, finalmente, a necessidade da ampliação das competências
legais do Estado, para que Minas Gerais, que tem todos os
seus rios correndo para fora, possa, em instantes cada vez
mais próximos, participar das decisões e não ficar
dependendo de decisões do Governo Federal. Precisamos ficar
mais próximos dos usuários. E nesse sentido que eu acho
importante essa contribuição deste seminário. Vamos fazer
valer os interesses de Minas sem prejudicar ninguém. A
solidariedade de Minas com os Estados do Nordeste, do Sul ou
do Leste é no sentido de ajudar esses Estados que vão
utilizar as águas de Minas Gerais. Não devemos ficar cada um
tentando penalizar o outro. Creio que o consenso obtido na
maioria das propostas poderá ser inspirador do que será essa
sessão final no sentido de o que fazer e como legislar sobre
as águas de Minas.
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Gostaria de parabenizar a Assembléia por essa feliz
iniciativa de trazer para dentro desta Casa uma solução de
interesse de todo o Estado de Minas Gerais.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. Adir José de

Freitas, coordenador do Grupo 4, que disporá de 6 minutos.
O Sr. Adr José de Freitas* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, destacamos seis itens importantes que são comuns
a todas as CTIs em que trabalharam os grupos de trabalho-
0 primeiro ponto seria a representatividade do seminário.
Nós tivemos um material humano muito rico, salvo algumas
ausências que lamentamos. Essa rica representatividade de
material humano trabalhou por quase dois meses na composição
desses objetivos, e esperamos atingir tudo aquilo que
almejamos.
Em segundo lugar, nós achamos que, em quatro CTIs, foi

apresentado um modelo de sistematização da nossa política
estadual de recursos hidricos. Ela é muito simples e está
nos documentos, só está necessitando de uma sistematização
que vai ser feita pela Comissão de Representação. Não é um
material polémico, é da mais alta importância. Talvez seja o
ponto mais importante do seminário.
E, felizmente, chegamos ao final da estrada com um sorriso
nos lábios, sabendo que a matéria não era tão complicada
assim.
Em terceiro lugar, notamos uma preocupação generalizada em

todas as CTIs pela cobrança do uso das águas. Isso é rico e
altamente corajoso numa hora em que tanto o Governo Estadual
como o Federal e o Municipal choram de copos vazios. Não é
para enriquecer os cofres, mas para que esse dinheiro
retorne e seja aplicado naquelas regiões que sofreram seus
traumatismos pelo uso indevido dos recursos hidricos.
Em quarto lugar, notamos, principalmente na nossa sugestão,

o problema da prioridade para uso público, evidentemente
esquecendo a pessoa, em beneficio da coletividade. Isso foi
de magna importância. Na coletividade está imbuída a pessoa,
às vezes duas pessoas fazem a comunidade. E essa atitude
despretensiosa no sentido de servir ao Estado foi o
elemento, foi a vocação deste seminário. Achamos que tudo
isso que ocorreu foi de uma maneira sistemática, pacifica e
ordeira.
Em quinto lugar, quero ressaltar a integração de todo o
equipamento que mexe com o meio ambiente e com os recursos
hídricos.
Nós estamos no mesmo barco e numa mesma luta, e isso é
importante. Nós vamos lutar. Somos lutadores e profissionais
ligados a todos os empreendimentos que mexem com o
desenvolvimento social de nosso Estado.
Quando se fala em desenvolvimento social de nosso Estado,
está comprometida, ai, a nossa vocação, e nós não podemos
perdê-la em momento algum. O que o coração nos pede, nós
trazemos à boca, ao exterior. Façamos sentir a nossa
posição, no sentido de uma defesa intransigente de nossas
idéias. A nossa integração é importante, porque Minas Gerais
depende dela.
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Em sexto lugar, este seminário conta com profissionais da
mais alta competência, que desfraldam essa bandeira, como o
Deputado Roberto Amara], aqui presente, e outros Deputados
que lutam pela aprovação de um sistema estadual de recursos
hidricos.
Temos certeza de que isso sairá breve e de que mandaremos
muitas recomendações para o sistema federal. Com o Sr. Cid
Tomanik Pompeu, que defendeu aqui sua luta, bem como com os
outros conferencistas que compartilharam de nossos
trabalhos, temos certeza de que estamos trabalhando para o
desenvolvimento nacional, numa integração harmónica. Temos
de ressaltar, também, a figura magna do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que tem trabalhado tanto na defesa do meio
ambiente quanto na dos recursos hídricos. Ele é uma fala
indormida no recolhimento de contribuições para a grandeza
de nosso Estado. São essas as minhas palavras. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. José Flávio

Mayrink Pereira.
O Sr. José Flávio Mayrink Pereira* - Deputado Bené Guedes,
Presidente da Mesa: Deputado Ronaldo Vasconcellos,
Coordenador dos nossos trabalhos; Srs. Deputados, senhoras e
senhores, começarei por agradecer aos colegas e técnicos que
conosco participaram deste encontro, por dois ou três dias,
consubstanciando os trabalhos sobre os quais falarei daqui a
pouco.
Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a Casa
pela feliz oportunidade de criar este espaço de reflexão
para tratar de um assunto da maior importância para Minas
Gerais, que é o dos recursos hídricos. Tenho certeza de que
este seminário proporcionará uma contribuição muito positiva
ao projeto de lei do Deputado Roberto Amara], que ora
tramita nesta Casa.
Falarei sobre alguns princípios e crenças que ficaram, de

maneira muito significativa, explicitados no trabalho. Em
primeiro lugar, temos o da génese territorial. Depois, temos
a água como essência para a vida e o princípio da bacia como
unidade de planejamento e gerenciamento. Não se deve
esquecer que existe uma interação muito grande e
indissociável nas suas formas diferenciadas: superficial,
subterrânea e meteórica. Foi citado que o interesse público
deve prevalecer sobre o interesse privado, naqueles aspectos
de recursos hídricos. Não estou falando e o documento não
fala do setor público prevalecer sobre o setor privado e,
sim, do interesse público prevalecer sobre o interesse
privado. Deve-se considerar, também, a prioridade do uso de
recurso: o abastecimento humano tem de ter prioridade.
Observe-se, também, a participação efetiva da comunidade.
O gerenciamento dos recursos h j dricos deve começar pela
base e depois ir para o topo. E extremamente importante a
participação dos municípios. Deve-se investir, maciçamente,
na educação e, ao se organizar o gerenciamento dos recursos
hidricos, ele deverá ser supra-setorial.
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Não conseguimos utilizar recursos hidricos sem essa
obrigatoriedade-
Apareceu, também, a figura do poluidor-pagador e do
usuário-pagador; o uso múltiplo do recurso. Trata-se de um
recurso escasso que precisa ser utilizado, e uma forma de
fazê-lo é considerá-lo em seus múltiplos usos.
Um programa de conservação e preservação das águas

subterrâneas e uma preocupação muito grande no que se refere
aos afluentes industriais e domésticos, reveste-se de
importância quando percebemos que a maioria dos municipios
de Minas Gerais não dispõe de tratamento adequado de
esgotos. Ficamos preocupados com esta água que sai de Minas
Gerais e vai para outras localidades e que estaria sendo
usada sem uma qualidade satisfatória.
Gostaria de falar da necessidade de se alocarem,
prioritariamente, recursos que possibilitem ações e
mecanismos naquelas bacias, que já são hoje conflitantes.
Todos nós conhecemos a situação do rio Verde Grande e do rio
Gurutuba.
O Estado precisa fazer um inventário desses recursos,
precisa de um plano diretor para disciplinar esse uso.
Por último, gostaria de dizer que, há tempos atrás, Minas
tinha uma potencialidade muito grande, com suas bacias
hidrominerais e, de certa forma, abandonou um pouco essa
importante forma de terapia, que, todos sabemos, representa
um grande potencial no que se refere ao turismo. Fiz questão
de ressaltar esses principios, porque penso que devem
nortear as ações relativas ao uso dos recursos hidricos,
daqui para a frente.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. José Cláudio
Junqueira Ribeiro, Coordenador do Grupo ng 6.
O Sr. José Cláudio .Junqueira Ribeiro. - Sr. Deputado Bené
Guedes, ilustre Presidente desta sessão, Sr. Deputado
Ronaldo Vasconcellos, Srs, conferencistas, companheiros de
grupo de trabalhos, Srs. Deputados presentes no Plenário,
meus colegas de seminário. Gostaria, inicialmente, de dizer
da satisfação enorme que a Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM - sente em estar participando deste
seminário, principalmente por ter sido a solicitante da
realização do referido seminário, quando da discussão do
projeto de lei do ilustre Deputado Roberto Amaral, na
Comissão de Recursos Hidricos, nesta Casa.
Como coordenador do Grupo de Trabalho ng 6 - Aspectos
Ambientais - como disse aqui, ontem, discutimos vários
assuntos, dando enfoque especial àqueles relativos á
importância da preservação da qualidade das águas, ao
reflorestamento, á revegetação, á cobertura vegetal das
matas, especialmente daquelas denominadas áreas especiais.
Foi, também, muito discutida a questão da pesca e da
agricultura, de maneira geral, e foram muito ventilados os
assuntos relativos à importância do controle das erosões e
do assoreamento de nossos recursos hídricos; a importância
da elaboração de estudos e diagnósticos do uso e da ocupação
da bacia, como forma de controle preventivo e corretivo da
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degradação de nossos recursos hídricos; a importância do
monitoramento da quantidade e da qualidade das águas de moda
indissociável e a importância da implantação do banco de
dados, com amplo acesso a toda população, dos aspectos de
controle da poluição em todas as suas formas e, também, dos
aspectos de planejamento, gerenciamento e controle da
inundação.
Ontem, chamei a atenção dos senhores para dois itens que o

documento que havia sido distribuído continha e que estavam
incorretos. Isso foi anotado, a assessoria da Assembléia
coletou a anotação. Entretanto, permanecem no documento
final, que os senhores receberam hoje, essas duas opções -
já conversei com a coordenação dos trabalhos - e que no
original estão corretas. Eu aproveitaria a oportunidade para
pedir aos senhores que anotassem nas propostas do ng 101 ao
107 o seguinte; na Proposta no 101, depois de "disposição
adequada", incluir; 'resíduos sólidos". Ficaria assim;
"implantar, no prazo máximo de seis anos, a disposição
adequada de resíduos sólidos pelos efluentes domésticos".
Esta é a íntegra da proposta que estaríamos votando. Isso é
o que está nos originais e foi omitido na Proposta ng 101.
Na Proposta ng 107, que diz; "estabelecer obrigatoriamente
sistema de monitoramento", a palavra 'sistema" não apareceu.
Então, são essas as duas observações que eu solicitaria aos
senhores presentes que anotassem. Era o que eu tinha a dizer
no momento. Muito obrigado.

Palavras do Dr. Cid Tomanik Pompeu
O Sr. Coordenacor - Tivemos a palavra dos seis
coordenadores temáticos deste seminário. Esta coordenação
agradece a presença do Prof. Cid Tomanik Pompeu,
conferencista do Tema ng 1, e lhe concede a palavra.
O Sr. CId Tomanik Pompeu - Exmo.Sr. Deputado Bené Guedes,
Exmo.Sr. Deputado Ronaldo Vasconcel los, senhores
coordenadores dos Grupos de Trabalho, é com satisfação que
aqui compareço. Na verdade, voltei apenas para ver este
resultado final, que já entendia ser bastante promissor. Sai
de Belo Horizonte, fui proferir uma palestra em Salvador,
mas achei que, antes de retornar a São Paulo, tinha o dever
de voltar aqui. E fui surpreendido com mais uma honra, q ue é
esta de fazer parte da mesa dos trabalhos.
Eu gostaria, principalmente, de elogiar o trabalho feito,
porque houve uma garimpagem muito grande. Evidentemente,
agora essas pedras vão ser lapidadas, mas o Que poderia ser
colhido o foi. Na qualidade de cultor do Direito de Aguas,
devo dizer que me deixa bastante entusiasmado e até
encantado o modo pelo qual esta casa trouxe a comunidade
para o convívio com a técnica e com aqueles que trabalham na
área ou se interessam pela área, para que fornecessem os
elementos necessários para que se estudasse esse material,
juntamente com os Srs. Deputados, antes de elaborar a lei
que está a seu cargo.
Isso, para o Direito de Aguas, é um progresso muito grande.

Se essas formas de trabalho fossem adotadas por todas as
Casas Legislativas, provavelmente o nosso sistema, o nosso
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ordenamento jurídico, as nossas leis estariam bem mais
próximas do interesse e da necessidade do Pais.
Quero elogiar também o apoio que esta Casa ofereceu - para
a minha participação, foi perfeito - e agradecer. Estarei
sempre às ordens para opinar ou participar e devo dizer que
me senti muito orgulhoso de vir proferir minha modesta
palestra. Acredito que, daqui para a frente, com este
material, a legislação de Minas vai poder ser um destaque
dentro do campo do Direito de Aguas em nosso Pais e até
mesmo em outros países, porque este é um campo bastante
esquecido e desconhecido, às vezes, até mesmo pelos
legisladores. Então, meus cumprimentos aos Srs. Deputados e
ao Sr. Presidente desta Casa, aos participantes do seminário
e ao Sr. Coordenador, pessoas que, com tanto brilhantismo,
trouxeram, num prazo de tempo tão curto, cerca de 30 páginas
de texto a serem trabalhados. Muito obrigado. Então, meus
cumprimentos aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente desta
Casa, aos participantes do seminário e ao Sr. Coordenador,
pessoas que, com tanto brilhantismo, trouxeram, num prazo de
tempo tão curto, cerca de 30 páginas de texto a serem
trabalhados. Muito obrigado.
Esclarecimentos sobre a Discussão e a Votação do Documento

Final
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria passa a prestar
alguns esclarecimentos sobre a dinâmica do processo de
discussão e votação do documento final, de acordo como que
estabelece o art. 15 do regulamento. Pede, então, a cada um,
que preste a maior atenção, porque temos que obedecer a esse
regulamento.
Poderão ser apresentados pedidos de destaque para votação,

por meio de requerimento oral dos coordenadores de votação.
A proposta final do seminário será votada com exceção dos
destaques. A aprovação necessitará da maioria simples dos
participantes com direito a voto. Por maioria simples
entende-se metade mais um dos votantes.
A seguir, serão apreciados todos os destaques.
Poderão falar, na discussão de cada destaque, um de cada

vez, e por 2 minutos cada um, os coordenadores de votação,
ou votante por ele indicado, alternando-se um favorável e
outro contrário à proposição, se houver divergência.
As propostas destacadas não poderão receber emendas e só

constarão no documento final se aprovadas.
Serão considerados aprovados os destaques que obtiverem a

maioria simples dos votos.
A emenda aditiva e a modificativa serão admitidas por
acordo dos integrantes da Comissão de Representação e
subscritas pela maioria absoluta dos coordenadores de
votação.
O signatário de proposta rejeitada que a considerar
essencial poderá, a requerimento subscrito por, no mínimo,
50 votantes, representativos de, no mínimo, dez entidades,
fazê-la constar como anexo do documento final.
Para a votação, serão usados os cartões distribuídos na

recepção.
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Esta Coordenadoria solicitará que levantem os cartões
primeiramente os que forem a favor. Em seguida, os que forem
contra.

Recebimento de Pedidos de Destaque
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria passa a receber
pedidos de destaque feitos ao microfone. Lembro a cada um
dos coordenadores que temos diversos microfones espalhados
pelo Plenário. A Coordenadoria passa, então, a receber os
pedidos de destaque.
- A seguir, os presentes solicitam votação destacada para

os dispositivos ns 4, 6, 9, 10, 12, 17, 29, 39, 48, 59, 66,
68, 69, 78, 84, 107, 117, 123. 139, 142, 143, 166, 192, 196,
197, 207, 216, 218, 232, 233, 234, 236, 242, 243, 245, 247,
259 e 260.

Votação da Proposta de Documento Final Salvo Destaques
O Sr. Coordenador - Esta coordenação vai colocar em votação
a proposta de documento final, salvo os destaques
solicitados e aceitos. Aqueles que tiverem direito a voto
devem se manifestar, por meio dos seus cartões.
Em votação, a proposta de documento final, salvo destaques-

Os votantes que estiverem de acordo queiram levantar os seus
cartões. (- Pausa.) Podem abaixar. Os senhores votantes que
estiverem contra queiram levantar seus cartões. (- Pausa.)
Podem abaixar. Foi aprovada a proposta de documento final,
salvo destaques solicitados e aceitos por esta coordenação.
Esta coordenação libera os senhores coordenadores de grupo

e os senhores membros da comissão de representação para que
possam exercer seu trabalho no Plenário, que é o lugar onde
está a maior importância desta reunião.

Discussão e Votação dos Destaques
O Sr. Coordenador - Aprovada a proposta do documento final,
salvo destaques, vamos passar agora para o processo de
discussão e votação dos dispositivos destacados. Esta
coordenação lembra que poderão falar na discussão de cada um
dos destaques os coordenadores de votação ou os votantes por
eles indicados, alternando-se um favorável e outro contrário
à proposição, se houver divergência, um de cada vez, durante
dois minutos. Em discussão, o Dispositivo nQ 4. Está
franqueada a palavra para encaminhamento da discussão.
A Sra. Maria da Conceição Faria - A competência para
legislar sobre águas é privativa da União, por força do art.
22, inciso IV, da Constituição Federal. Há leis federais que
dispõem sobre as águas. Uma é o Código Florestal. As bacias
hidrográficas não estão localizadas só no Estado de Minas
Gerais. Elas percorrem outros Estados. Portanto, é
necessária lei federal para legislar sobre essa questão e
não apenas uma lei estadual. Não há como um Estado
interferir em outro Estado.
O Sr. José Antônio - Gostaria de lembrar aos companheiros
do IBAMA que o próprio art. 22 da Constituição Federal, em
seu f 1Q, esclarece que é permitido aos Estados legislar
complementando essas questões. Estamos fazendo um esforço
para atender á Constituição Federal. Não é uma restrição
proibitiva, porque do contrário não haveria sentido estarmos
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aqui, e o lg, do art. 22 da Constituição permite que
estejamos aqui tentando legislar conclusivamente.
O Sr. Coordenador - Esta Coordenação vai colocar em
votação, agora, o seguinte: aqueles eleitores ou eleitoras
que forem a favor do texto destacado, como está escrito,
queiram levantar o cartão. (-Pausa.) Dispenso a contagem.
Aprovado o texto.
Vamos partir agora para a discussão do Dispositivo ng 6. Em
discussão, o Dispositivo nQ 6.
Um participante - O destaque para o Dispositivo ng 6 foi
solicitado em função de haver erro ortográfico. Nossa
sugestão é que os coordenadores consertem esse erro.
O Sr. Coordenador - Qual seria o conserto?
Um oarticipante - Colocar a vírgula entre as palavras,
pois ..i um erro de digitação. Não vamos destacar nem
discutir erros de digitação. Nosso grupo foi o que terminou
por último, e o pessoal da Assembléia teve dificuldade com a
digitação. De qualquer maneira, o texto vai passar pela
comissão de sistematização e representação.
O Sr. Coordenador - O ilustre debatedor retira o destaque?
A vírgula vai ser colocada no texto. (- Pausa.) Aprovado o
Dispositivo nç 6
Em discussão, o Dispositivo ng 9.
Um participante - A ABAS pediu destaque. Os Dispositivos
nos 9 e 10 são repetitivos. Nossa proposta é que seja
retirado o Dispositivo no 10, ficando o ng 9, apenas.
O Sr. Coordenador - Alguém quer se posicionar
contrariamente?
Um participante - Pelo que discutimos ontem na comissão de
representação, a norma é: se pedirmos um destaque, como o do
Dispositivo ng 9, ele deverá ser mantido ou retirado. Isso
não pode ser feito globalmente. Primeiro, discutimos o ng 9
e, depois, o ng 10
O Sr. Coordenador - A questão de ordem procede. O pedido

de destaque foi retirado, logo, o Dispositivo ng 9 está
aprovado.
Em discussão, o Dispositivo ng 10. Alguém quer encaminhar a
discussão? (- Pausa-) Em votação. Aqueles que estiverem a
favor do texto do Dispositivo ng 10, favor se manifestarem,
levantando o respectivo cartão. (- Pausa.) Aqueles eleitores
ou eleitoras que forem contra o Dispositivo no 10 favor
levantarem o seu cartão. (- Pausa.) Aprovado o Dispositivo
no 10.
O Sr. Coordenador - Em discussão, o Dispositivo nQ 12.
Um participante - Como coordenador da Secretaria de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, indico o Dr. Pedro
Lobato para discutir o Dispositivo no 12..
O Sr. Pedro Lobato - Esse fundamento, embora elegantemente
redigido, merece uma grande preocupação de nossa parte,
porque usar, invocar a vocação sócio-econômica de uma região
em um Pais subdesenvolvido como o nosso é mais ou menos
condená-lo a permanecer naquilo que é. Essa emenda,
competente e ardorosamente defendida por alguns setores
industriais, especialmente de mineração, representa, na
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verdade - e a nosso ver - um grave risco á atividade
produtora de alimento. Nada temos contra aqueles que
exploram e que trabalham a riqueza mineral no Estado. Mas.
num Pais de fome, entre quem produz o minério e quem produz
comida, ficamos com o segundo.
Solicitamos a supressão do Dispositivo ng 12. Lembro,
ainda, que o Dispositivo ng 259 tema ver com o ng 12. E,
portanto, oportunamente, também deverá ser suprimido.
Um participante - Não sei se o regimento explica porque

Pilatos entrou no Credo. O setor de mineração não tem nada a
ver com isso. O Dr. Pedro Lobato defendeu, brilhantemente,
seus argumentos, mas, a meu ver, não há essa configuração,
não há esse antagonismo. Pelo contrário, todos sabem que os
recursos minerais melhoram a produtividade agrícola. Então,
para registrar, independentemente do mérito, o setor de
mineração não fez nenhuma observação e discorda das
afirmações do nobre expositor anterior.
O Sr. Coordenador - Já ouvimos uma opinião a favor e outra

contra. Não é possível ouvirmos outro debatedor. Em votação,
o texto do Dispositivo ng
Um participante - Sr. Coordenador, acho que não houve um

segundo encaminhamento. Houve, apenas, um esclarecimento.
O Sr. Coordenador - A Coordenação aceita a questão de

ordem.
Uma participante - Sr. Coordenador, pelo que acordamos,

ontem, na reunião de representação, iríamos discutir,
alternadamente, até se esgotarem os debatedores. Se houvesse
três debatedores a favõr e três contra, ouviríamos a todos.
O Sr. Coordenador - Isso não foi transmitido, por escrito,
ao coordenador. O que tenho aqui, como norma escrita, e
tenho de obedecer, é que nós ouviremos um debatedor a favor
e outro contra.
Com a palavra, o outro debatedor, Or. Mário Cicareli, do

Departamento de Engenharia da UFMG.
O Sr. Mário Cicareuli - A colocação da doutrina da
apropriação prioritária, curiosamente, foi posta neste
seminário visando á proteção do setor de agricultura. Ela
emerge mais como uma necessidade, pensando, principalmente,
no desenvolvimento da irrigação, já que nós temos observado,
nas regiões do Estado onde tem havido um maior incremento de
irrigação, uma dificuldade de compatibilizar as outorgas á
distribuição da água entre os diversos irrigantes, quando
existem muitos interessados para uma mesma água, que é
escassa e, principalmente, onde existe uma distribuição
fundiária entre grandes glebas. Nessas regiões os
investimentos são de grande monta e a demanda altamente
construtiva. Então, a questão da apropriação prioritária foi
colocada não como uma imposição, mas apenas como um dos
dispositivos para facilitar a regulamentação legal posterior
das questões relativas á outorga. Essa questão não seria
aplicada indistintamente em todo o Estado. Ela visa,
principalmente, aos núcleos altamente construtivos. Essa foi
a idéia, pensando, principalmente, na irrigação. Temos
regiões onde, se a água for dividida igualmente para todos
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os grandes fundiários, não teremos condições de viabilizar
nenhum empreendimento. Então, essa doutrina que estabelece,
primeiro, no direito, dá um direito prioritário àquele
irrigante que pleiteou em primeiro lugar.
Só para terminar, queria dizer que se daria a prioridade
para quem se instalou, fez o investimento e, acima de tudo,
obteve a outorga em primeiro lugar. Esse é o espirito dessa
idéia da apropriação.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, pela ordem, o Sr. José

Cláudio.
O Sr. José Cláudio - Eu só gostaria de retomar .o que a
compahheira Cacilda colocou. O que está escrito é que cada
coordenador de votação, alternadamente, tem direito a falar
uma vez. Se é alternadamente, poderá acontecer várias vezes.
Pelo regulamento, o que nós entendemos é que, a cada
encaminhamento contrário. poderá haver um favorável e, a
cada encaminhamento favorável, poderá existir um contrário,
sendo que o mesmo coordenador não poderá se repetir em cada
emenda. Esse foi o entendimento da comissão de representação
do próprio regulamento que V. Exa. tem em mãos.
O Sr. Coordenador - Esta coordenadoria solicita á
assessoria destes trabalhos que nos oriente na resposta
urgente ao ilustre debatedor.
Um participante - Minha fala é a respeito do Dispositivo ng
12. Eu queria saber do colega Mário Cicarelli, que defendeu
a manutenção do texto, se ele concordaria em retirar a sua
defesa, em função do item 90, porque acho que ele já deu uma
versão melhorada da apropriação prioritária. Eu pediria aos
presentes que lessem o Dispositivo ng 90. Concluindo,
retiraríamos o 12, e permaneceria o 90, que, inclusive, não
foi destacado e está aprovado, ficando em conflito com o 12.
O Sr. Cláudio Augusto - Dou razão ao colega, porque.
realmente, foi uma falha nossa. Já havíamos, inclusive,
discutido o problema da inclusão. O Dispositivo ng 90 diz,
basicamente, a mesma coisa que o 12. Então, neste caso, eu
concordo com o colega, porque, não havendo pedido de
destaque para o 90, continua valendo a sugestão da doutrina
da apropriação prioritária-
0 Sr. Coordenador - De qualquer maneira, temos de colocar o
Dispositivo ng 12 em votação. Aqueles votantes que
desejarem que o texto do Dispositivo ng 12 permaneça
queiram levantar os seus cartões. (- Pausa.) Os que são
contra o texto do Dispositivo nQ 12 queiram levantar os
seus cartões. (- Pausa.) Está, portanto, rejeitado o
Dispositivo ng 12.
Em discussão, o Dispositivo no 17, também destacado. Há

alguém que queira encaminhar contra ou a favor?
A Sra. Cacilda - O 17 é muito parecido com o 18, por isso
estamos encaminhando a favor de sua retirada. Se nós
olharmos o próximo, está escrito: "Todos são responsáveis
pela gestão dos recursos hídricos, em especial o poder
público, sobre cujo domínio eles se encontram". O 17 diz:
"Considerar que todos são responsáveis - administração
pública e sociedade civil - pela gestão dos recursos
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hidricos" - Os dois itens dizem a mesma coisa, embora o 17
apenas dê ênfase á participação do poder público.
O Sr. Coordenador - Há alguém que queira encaminhar em

outro sentido o Dispositivo nç 17? (- Pausa.) Em votação, o
Dispositivo nQ 17. Aqueles votantes que acham que o texto do
Dispositivo ng 17 deve permanecer queiram levantar os seus
cartões. (- Pausa.) Aqueles votantes que acham que o
referido texto deve ser retirado levantem os seus cartões.
(-Pausa.) Rejeitado o Dispositivo ng 17.
Em discussão, o Dispositivo ng 29. Há alguém que queira
encaminhar, contra ou a favor? (- Pausa.) Em votação, o
dispositivo nQ 29. Os votantes que são a favor do texto
queiram levantar seus cartões. (- Pausa.) Podem baixá-los.
Aqueles votantes que são pela retirada do Dispositivo ng 29
queiram levantar seus cartões.(- Pausa.) Está rejeitado o
Dispositivo flQ 29.
Em discussão, o Dispositivo nQ 39. Alguém para discuti-lo?
Um participante - Sim. No Dispositivo n 39 parece haver um
erro de digitação. Está faltando o verbo; se ele não está
bem esclarecido, entendo que deve ser suprimido.
O Sr. Coordenador - Alguém entende em sentido contrário a
tese do ilustre debatedor?
Um participante - Entendo que o verbo "dever" está
implícito ai.
O Sr. Coordenador - Encerrada a discussão sobre o texto do
Dispositivo flQ 39. Os votantes que forem a favor do texto
queiram levantar seus cartões.
O Sr. Pedro Lobato - Sr. Coordenador, pela ordem. Só para

esclarecer a dúvida, embora não seja nem contra nem a favor
do Dispositivo no 39, porque ele foi montado pelo grupo em
que trabalhei. Acontece que, na montagem do texto produzido
pelo grupo de Legislação, isso vem no capitulo que diz (- Lê
trecho do texto do Grupo 1.)
Assim, no texto original do Grupo 1, não há erro de
datilografia, porque ele está encaixado dentro de uma
seqúência lógica. Ao se retirá-lo dessa seqüéncia, ficou
parecendo que ele não tem sentido. Mas, ao se ler o
documento do Grupo 1, entende-se que a outorga de direitos,
acompanhada de medidas, seria um dos instrumentos. Não estou
votando. Estou, apenas, ajudando a esclarecer a dúvida.
O Sr. Coordenador - Esta coordenação vai repetir o processo

de votação. Gostaria de perguntar ao ilustre debatedor onde
se encaixa essa sua colocação.
O Sr. Pedro Lobato - No 34. Aqui neste documento, ele está
alinhado em "diretrizes". Quando se alinham diretrizes, a
redação não pode ser a mesma de quando se coloca esse
fundamento sob o titulo de "instrumentos". Quandose coloca
"instrumentos", dois pontos, isso e aquilo, está implícito
que "aquilo" é um instrumento de ação. Quando se coloca uma
coisa sob o titulo "diretrizes", subentende-se a palavra
"deve ser". Assim, sugerimos que leiam o 34 (-Lê o
Dispositivo nQ 34.). uma leitura do Dispositivo ng 34 parece
resolver a questão. Assim, entendo que o 39 pode ser
retirado sem prejuízo do que propõe o Grupo 1.
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O Sr. Coordenador - Em votação, o Dispositivo ng 39. Os
votantes que forem a favor do texto do Dispositivo ng 39
queiram levantar os seus cartões. (- Pausa.) Os votantes que
forem contra o Dispositivo ng 39 queiram levantar os seus
cartões. Está rejeitado o Dispositivo ng 39.
Em discussão, o Dispositivo n 48.
Um participante - O Dispositivo ng 48 contém basicamente o

mesmo que está escrito rio rig 27 e versa sobre a cobrança e
aplicação de recursos na bacia. No nosso entendimento, essa
tese do 48 coloca uma camisa-de-força no Comité de Bacias,
no sentido de ele só poder aplicar os recursos na bacia em
que foram arrecadados, enquanto o Dispositivo ng 27 versa
sobre uma aplicação prioritária dos recursos na bacia. E
mais interessante o Dispositivo ng 27, uma vez que um Comitê
de Bacias pode entender que seria interessante essa mesma
bacia investir em uma outra , em outros benefícios. Achamos
que o Dispositivo flQ 48 deve ser retirado.
o Sr. Coordenador - Em votação, o Dispositivo ng 48. Os

votantes que quiserem votar a favor do texto do Dispositivo
flQ 48 queiram levantar os seus cartões. (- Pausa.) Os
votantes que são contra o texto do Dispositivo nQ 48,
queiram levantar os seus cartões. Está rejeitado o
Dispositivo flQ 48.
Em discussão, o Dispositivo ng 59.
Um participante - Eu queria encaminhar contra o dispositivo
muito mais por uma questão de redação, para manter a
fidelidade ao conceito de que o desenvolvimento econômico e
social exclusivamente da região pode prejudicar a
maximização do beneficio global. Sou a favor da retirada do
Dispositivo ng 59.
Um participante - Eu queria encaminhar pela permanência do

Dispositivo ng 59 exatamente por esses motivos. Acho que é
fundamental que se discuta isso sob essa ótica, de forma a
compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a
gestão ambiental.
O Sr. Coordenador - Em votação, o Dispositivo ng 59. Os
votantes que são pela manutenção do Dispositivo rig 59
queiram levantar os seus cartões. (- Pausa.) - Os votantes
que são pela supressão do Dispositivo ng 59 queiram levantar
os seus cartões. Está aprovado o texto do Dispositivo nQ 69.
Em discussão, o Dispositivo ng 66.
Um participante - Quero encaminhar pela retirada do

Dispositivo ng 66, por duas razões básicas. Primeiro, porque
sua manutenção contradiz os Dispositivos ngs 1, 2 e 3, que
fundamentam o documento e que já estão aprovados. Na segunda
questão, eu recorreria ao Or. Sérgio Menin, citando um
documento elaborado pelo Governo do Estado de Minas Gerais,
na gestão de Hélio Garcia, em 1986, que contém um parágrafo
que diz o seguinte: "Para que no sistema de gestão não
ocorra a prevalência de interesse de setores mais
organizados ou com maior pressão, em termos econômicos,
parece essencial buscar organizar sua direção,
desvinculando-a de organismos cujas atribuições apresentem
feições fortemente setoriais. Dessa forma, esse documento
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demonstra a preocupação do Governo do Estado, já em 1986,
com essa problemática.
A manutenção desse dispositivo seria um retrocesso muito

grande em relação a tudo que já foi discutido, desde 1986.
Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Em votação, o Dispositivo flQ 66. Os
votantes que são pela manutenção do Dispositivo flQ 66
queiram levantar os seus cartões. (- Pausa.) Podem abaixá-
los.
Os votantes que são pela retirada do Dispositivo nQ 66
queiram levantar os seus cartões. (- Pausa.) Podem abaixá-
los. Está rejeitado o Dispositivo nQ 66.
O Sr. Coordenador - Em discussão o Dispositivo nQ 68.
Um participante - Há uma omissão. Esse dispositivo

contraria o que já foi estabelecido em outros itens, com
relação á sociedade civil, à comunidade.
E preciso perfeita interação entre a sociedade civil e

diferentes órgãos gestores de recursos hídricos. E, mais
ainda: se já se disse a respeito da necessidade de
interação, objetivando sua plena integração, é necessário
caracterizar também a objetividade, precisão e ausência de
repetitividade na elaboração desse item. Mas o mais grave é
a omissão da sociedade civil, da comunidade, com relação a
esse item.
O Sr. Coordenador - Em votação, o Dispositivo nQ 68. Os
votantes que são favoráveis ao Dispositivo nQ 68 levantem
seus cartões. (- Pausa.) Podem abaixá-los. Os votantes que
são contrários ao Dispositivo no 68 levantem seus cartões.
(- Pausa.) Podem abaixá-los. Está aprovada a permanência do
Dispositivo nQ 68.
O Sr. Coordenador - Em discussão o Dispositivo nQ 69.
Um participante - No Dispositivo nQ 69, existe a expressão
"reflexão". Esta expressão é muito vaga e indefinida,
cabendo aqui uma análise. E existe o Dispositivo nQ 70,
que, praticamente, é idêntico. Apenas, "mutatis mutandis",
onde se lê: 'reflexão', leia-se: "reestruturação". O resto é
praticamente igual.
E necessário ser mais objetivo. Devemos manter o

Dispositivo no 70, sendo que o 69 seria eliminado.
O Sr. Coordenador - Alguém mais gostaria de discutir?
A Sra. vitória Celeste - Eu gostaria de convidar a Sra.

Helena Lúcia.
A Sra. Helena Lúcia - O Dispositivo no 69 foi modificado no
nQ 70, com a substituição da palavra reflexão por
reestruturação. Ao analisar ambas as propostas, verifica-se
que a primeira, que utiliza a palavra reflexão, objetiva ao
término todo o processo de reestruturação, que poderá
culminar com o novo desenho institucional. Agora, o fato de
se utilizar primeiro a palavra reflexão e não, a palavra
reestruturação abre uma seqüência metodológica para se
atingir o processo de reestruturação.
Diz o Dispositivo nQ 70, na primeira frase: "Por uma

profunda reestruturação". Com base nessa reflexão, o texto,
ao final, ficou até incoerente. No primeiro passo do
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processo, haverá uma reflexão. A partir da reflexão
evidencia-se o conflito do quadro vigente com o novo modelo
proposto, traça-se uma matriz e, a partir da avaliação do
que existe e do que se propõe, pode surgir um novo desenho
institucional. E a questão da reestruturação fica clara
dentro da Proposta ng 78: preparar a reestruturação e o
fortalecimento politico.
Então, no meu entendimento, o Dispositivo nQ 69 deveria

ficar como está, e o Dispositivo no 70 ser suprimido.
Um participante - Gostaria de reiterar a exclusão desse

dispositivo em favor do Dispositivo ng 70, contrariando a
motivação exposta agora, no sentido de que a reflexão já vem
sendo feita há vários dias, inclusive pelos participantes
deste seminário. No minimo, por uma questão de coerência e
respeito para com os colegas aqui presentes, não há que se
pretender que a lei venha dizer que deverão ser feitos novos
esforços de reflexão. Esses esforços já estão sendo feitos
aqui e de forma bastante salutar e eficiente. Sou pela
retirada do Dispositivo ng 69 e pela manutenção do
Dispositivo ng 70. A intenção é de reestruturação e não de
mera reflexão.
o Sr. Coordenador - Alguém mais para discutir? (- Pausa.)
Em votação, o Dispositivo ng 69. Solicito àqueles que
estiverem a favor do Dispositivo ng 69 que levantem seu
cartão. (- Pausa.) Podem abaixar. Os que são contra a
permanência do Dispositivo ng 69 levantem seu cartão. Está
rejeitado o Dispositivo ng 69.
Em discussão, o Dispositivo ng 78. Alguém deseja discuti-
lo?
Uma participante - O destaque foi pedido para a supressão

do Dispositivo flQ 78. E qual é o argumento para a supressão?
Estamos pleiteando a formação de um sistema para
gerenclamento de recursos hídricos, que deverá sempre ser
remodelado. Então, a nossa proposta é que o Governo do
Estado, os órgãos competentes e a sociedade civil envidem
esforços e apresentem recursos humanos, técnicos e
financeiros para que esse sistema seja implementado quanto
antes. Por isso somos favoráveis á supressão desse
dispositivo.
O Sr. Coordenador - Alguém para encaminhar contrariamente?
Uma participante - Li atentamente sobre priorizarem-se a
estruturação e o fortalecimento politico-financeiro e
institucional de recursos humanos dos diferentes órgãos
ligados aos recursos hidricos. Ao se suprimir isso se
estaria suprimindo essa reestruturação, esse fortalecimento
de órgãos como COPASA, CEMIG, CETEC, FEAM, DRH e vários
órgãos ligados a recursos hidricos. Então, acho estranho que
alguém não queira fortalecer, reestruturar e dar suporte
financeiro, institucional, recursos humanos para órgãos que
mexem com pesquisa na área de recursos hídricos, com
fiscalização, com distribuição de recursos hídricos.
O Dr. Mário Cicarelil - Eu também sou favorável á

manutenção do item.
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O Sr. Coordenador - Já houve encaminhamento favorável nesse
sentido. Alguém quer encaminhar contrariamente? Peço ao Dr.
Mário que espere, que a palavra lhe será concedida.
Um participante - Sr. Coordenador, o Dispositivo ng 70, que
foi aprovado após longa reflexão, que culminou pela
eliminação da palavra reflexão, parece-me que atende a essa
preocupação. O que mais nos preocupa é o órgão ter mais
poder de atuação. Então, quero acompanhar o que a moça falou
aqui, antes de mim, pela supressão.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. Mário Cicarelli.
O Sr. Mário Cicareili - Voltamos, então, à defesa da

manutenção desse dispositivo pelo seguinte motivo: dentro
das condições atuais do Estado de Minas Gerais, a estrutura
organizacional possui já órgãos capacitados a executar
atribuições de meio ambiente, de gestão ambiental, de gestão
de recursos hidricos. Uma das razões do nosso atraso, que
nem poderiamos dizer institucional porque temos as
instituições estabelecidas, é realmente o fortalecimento.
Então, o que precisamos é fortalecer os órgãos que já
existem. Acho que pararmos, voltarmos e tentarmos uma
reestruturação do Estado quando os outros Estados vizinhos
já se estruturaram, já estão trabalhando, já estão fazendo
navegação em nossos rios à nossa revelia, seria um
retrocesso. Voltarmos, extinguirmos órgãos, reanalisarmos
toda a estrutura do Estado que já está pensada, analisada e
já está em lei seria retroceder. Então acho que seria um
retrocesso para a estrutura organizacional do Estado a
retirada desse dispositivo.
O Sr. Josué Seroa - Estamos de acordo com a supressão
porque o Dispositivo no 67 diz exatamente o seguinte:
"Fortalecer os órgãos responsáveis pela condução da politica
ambiental, florestal, agricola, mineral e de gestão de
recursos hídricos que oferecem estrutura técnica,
administrativa e financeira compativel. Somos contra o maior
poder de atuação. Nós da EMATER nos colocamos dessa forma.
O Sr. Coordenador - Alguém gostaria de discutir o
contrário? Em votação, o Dispositivo ng 78. Solicito aos
votantes favoráveis à permanência do Dispositivo no 78 que
levantem seus cartões. (- Pausa.) Obrigado. Solicito aos
votantes contrários à permanência do Dispositivo no 78 que
levantem seus cartões. (- Pausa.) Rejeitado o Dispositivo no
78.
O Deputado Raul Messias - Pergunto como fica o Dispositivo
ng 75, que é idêntico ao ng 78.
O Sr. Coordenador - Permanece o Dispositivo ng 75, até
porque, por esse motivo, o ng 78 foi retirado.
Em discussão, o Dispositivo ng 84.
Um participante - Sou da Fundação João Pinheiro e gostaria
de saber da Presidência da Mesa se o Dispositivo ng 75
permanece ou não no documento.
O Sr. Coordenador - No aspecto regimental, parlamentar,
normal, o Dispositivo no 75 permanece.
Uma participante - O Dispositivo ng 78, se o pessoal
prestar bem atenção, está entre parênteses. 0 item é para
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supressão dele por minoria. E o ng 75.é,a manutenção dele
por maioria. Foi pedida a retirada da supressão.
Um participante - Não considero respondida a questão de
ordem levantada pela Fundação João Pinheiro. Na verdade, o
Dispositivo ng 75 é literalmente idêntico ao no 78. Não faz
o menor sentido ficarmos brigando pela votação. E uma
questão de lógica.
Um participante - Sr. Coordenador, se houver dúvida, apelo

para o serviço de Consultoria da Casa.
O Sr. Coordenador - A Consultoria da Casa já concordou e a
coordenação define que se trata de matéria vencida. Basta
uma leitura para entender. Uma é pela supressão, a outra é
pela adição. Está, então, suprimido o Dispositivo np 78.
Permanece, portanto, o Dispositivo ng 75, de acordo com
deliberação deste Plenário.
Em discussão, o Dispositivo ng 84.
Uma participante - Somos pela rejeição do Dispositivo no

84 porque o 85 é melhor que esse.
O Sr. Coordenador - Há mais algum participante para
encaminhar contrariamente?
Em votação. o Dispositivo ng 84. Os votantes que forem a
favor do texto desse dispositivo podem levantar os seus
cartões. (-Pausa.) Os votantes que forem contra o
Dispositivo ng 84 podem levantar os seus cartões. (- Pausa.)
D Dispositivo no 84 foi rejeitado.
Esta Coordenadoria, por compromissos anteriormente
assumidos com a Comissão de Meio Ambiente, terá que se
ausentar, motivo pelo qual passa a coordenação dos trabalhos
ao Deputado Bené Guedes.
O Sr. Coordenador - Em discussão, o Dispositivo ng 107.
Um participante - Sr. Presidente, o destaque foi

solicitado a partir de informações de votação. Na realidade,
a obrigatoriedade de sistema de monitoramento das águas
sujeitas á poluição devia ser para todas as atividades, e
não exclusivamente para as mineradoras ou garimpos. Trata-se
de uma maneira técnica de conhecermos realmente o estado das
águas e que ações de engenharia ou outras seriam
necessárias. A parte de recuperação imediata das áreas
degradadas seria uma "capitis diminutio" para a FEAM, na
medida em que é o órgão estadual que examina todos os
projetos e determina, em nível constitucional, qual deve ser
o projeto aprovado para tomada de providências. Somos pela
supressão do dispositivo, pois ele limita o que deveria ser
abrangente e não reconhece a legislação vigente e a atuação
dos órgãos que já existem e que já aplicam essa legislação.
O Sr. Coordenador - Continua em discussão o Dispositivo nQ
107.
Um participante - Somos pela manutenção do Dispositivo ng
107. Mas usamos os mesmos argumentos do participante que me
precedeu. Precisamos desse dispositivo para reforçar, pois
se fõssemos suprimir as idéias que estão nesse documento
porque já estão em outra legislação ou porque são objeto de
outros órgãos teríamos que suprimir cerca de 90% desse
documento.
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Com relação ao monitoramento, podemos verificar que no
Dispositivo flQ 109 não houve pedido de destaque. Essa
questão foi examinada pelo Grupo de Trabalho ng 6. e está
exposta a todos os outros setores. Creio que é importante
continuar para a mineração, sendo mais uma lembrança. Aliás
o setor de mineração sabe disso muito bem e vem fazendo. Há
necessidade do monitoramento e da recuperação. Somos pela
permanência do dispositivo.
O Sr. Coordenador - Continua em discussão o dispositivo.
Um participante - Creio que o Dispositivo ng 108 já existe
no 109, que estabelece a obrigatoriedade do monitoramento
das águas sujeitas à poluição de atividades industriais.
Portanto, já existe um outro dispositivo que contempla com
espectro mais amplo essa ação de monitorar as águas
sujeitas a agressões da poluição.
O Sr. Coordenador - Continua em discussão o dispositivo.
Uma participante - Encaminhamos favoravelmente á manutenção

desse dispositivo. Todos os participantes sabem que, apesar
de contarmos com algumas empresas que realmente encaram
seriamente essa questão dos resíduos da mineração em águas
públicas, na verdade, em Minas, a mineração é a maior fonte
de degradação de nossos rios e córregos. Alguém poderia
dizer que a agricultura também é uma fonte de degradação. E
verdade. Mas isso só ocorre em época de chuvas. Com a
mineração isso ocorre o ano inteiro, pois causa grande
poluição de nossas águas. Considerando, ainda, que estamos
aqui para produzir um documento que lembre aos Srs.
Deputados a demanda da sociedade, não achamos demais manter
esse artigo como lembrança. Na hora de elaborarmos uma lei,
todos teremos a oportunidade de esposar nosso ponto de
vista. Opinamos pela manutenção desse dispositivo.
O Sr. Coordenador - Alguém mais deseja discutir? (- Pausa.)

Em votação, o Dispositivo ng 107. Aqueles que forem a favor
da manutenção do Dispositivo nQ 107 no documento final
queiram levantar seus cartões. (- Pausa.) Aqueles que forem
contrários á manutenção do Dispositivo no 107, queiram
levantar seus cartões. (- Pausa.) Está aprovado o
Dispositivo nQ 107.
Em dicussão, o Dispositivo ng 117. Alguém deseja discuti-

lo?
Um participante - O pedido de destaque para o Dispositivo
ng 117 é em função de o Dispositivo nQ 118 ser mais
completo.
O Sr. Coordenador - Continua em discussão. (- Pausa.) Em
votação. Aqueles que forem a favor do Dispositivo ng 117
levantem seus cartões. (- Pausa.) Os que forem contrários
levantem os seus cartões. (- Pausa.) Rejeitado por
unanimidade o Dispositivo nQ 117.
Em discussão, o Dispositivo ng 123. Algúem deseja discuti-

lo?
Uni participante - O pedido de destaque para o Dispositivo
ng 123 foi em função de um acordo entre a ABAS, a SME e a
UFMG. Assim, estamos propondo a retirada desse dispositivo,
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em função das alegações colocadas pelo pessoal da SME e da
UFMG.
O Sr. Coordenador - Alguém mais deseja discutir? (-
Pausa.)
Em votação. Aqueles que forem favoráveis ao Dispositivo ng
123 levantem os seus cartões. (- Pausa.) Aqueles q ue forem
contrários, levantem os cartões. (- Pausa.) Rejeitado.
Em discussão o Dispositivo ng 139. Alguém deseja discuti-

lo?
Um participante - Pela mesma razão do Dispositivo ng 138,
que já foi aprovado, ele é mais taxativo. Assim, somos
favoráveis a que se suprima o Dispositivo ng 139.
O Sr. Coordenador - Em votação. Aqueles que forem
favoráveis ao Dispositivo ng 139 levantem seus cartões. (-
Pausa.) Aqueles que forem contrários levantem os cartões. (-
Pausa.) Rejeitado.
Em dicussão, o Dispositivo ng 142. Alguém deseja discuti-
lo? (- Pausa.) Em votação. Os que estiverem a favor da
manutenção do Dispositivo ng 142 levantem os cartões. (-
Pausa.) Os que estiverem contra levantem os cartões. (-
Pausa.) Está aprovado o Dispositivo nQ 142.
Em discussão, o Dispositivo ng 143.
Um participante - Como ele está pedindo que se suprima o
que acabamos de votar, somos pela supressão do Dispositivo
ng 143 para anular o pedido de supressão do Dispositivo ng
142. E uma questão de coerência.
O Sr. Coordenador - Alguém mais quer discutir? (-
Pausa.) Em votação. Aqueles que estiverem a favor do
Dispositivo ng 143 levantem seus cartões. (- Pausa). Aqueles
que estiverem contra o Dispositivo ng 143 levantem seus
cartões. (- Pausa.) Foi rejeitado o Dispositivo ng 143.
Em discussão, o Dispositivo ng 156. Alguém deseja discuti-

lo?
Um participante - Quero falar pela supressão do Dispositivo
ng 166, porque, embora ele fale em incentivar a formação de
treinamento de pessoal técnico, especializado, etc., não
diz como fazê-lo.
O Sr. Coordenador - Existe uma solicitação no sentido de

que seja retirado o destaque.
Um participante - Eu queria continuar, O acordado, ontem,

na Comissão de Representação, foi que só uma entidade faria
o destaque para não tumultuar na flora da votação do
destaque. Agora, qualquer entidade pode manter o destaque
retirado pela outra. Não é só porque a SEMAI também pediu o
destaque. Mesmo que ela não tivesse pedido, teria o direito
de manter o destaque retirado pela CDMIG.
Um participante - Quero a supressão desse artigo, porque
fala em incentivo á formação de pessoal técnico, e não diz
como fazê-lo. Deixa completamente em aberto. Parece-me que
fica um pouco sem sentido.
Um participante - Sou pela manutenção do texto, mas acho

que é um lembrete e já está resolvido em outros lugares, mas
não vejo também porque suprimi-]o. Sou favorável a sua
manutenção.
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O Sr. Coordenador - Mais alguém para discutir? (- Pausa.)
Em votação, o Dispositivo flQ 166. Aqueles que são favoráveis
à manutenção do texto queiram se manifestar. (- Pausa.) Os
que forem contrários queiram levantar seus cartões. (-
Pausa.) Está aprovado o dispositivo.

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe, por alguns

minutos, a reunião, para registrar a presença no Plenário
dos representantes da Escola Municipal Ulisses Guimarães, de
Belo Horizonte, da Escola Estadual Nilton Martins da Costa,
de Ribeirão das Neves, da Escola Estadual Leônidas Marques,
de Jabuticatubas, e da Escola Estadual Matadouro, de
Raposos.
o Sr. Coordenador - Em discussão, o Dispositivo no 192.
O Sr. João Bosco - Eu queria aproveitar para dizer que aqui

diz o seguinte: "Incentivar o Ministério da Educação e a
Secretaria da Educação'. Nós precisamos é de incentivar essa
classe sofrida dos professores. Esta semana, vi o
contracheque de uma professora primária em inicio de
carreira, com CR$12.034,00. Acho que, para incentivar o
Ministério e a Secretaria, é preciso que a gente incentive
as professoras primárias.
O Sr. Coordenador - Alguém mais para destacar? (- Pausa.)
Em votação o Dispositivo ng 192. Quem estiver favorável à
manutenção do texto, queira levantar seu cartão. (- Pausa.)
Quem estiver contra, queira levantar seu cartão. (- Pausa.)
Está aprovado o Dispositivo ng 192.
Em discussão, o Dispositivo no 196.
Um participante - Muito embora o Dispositivo no 196 tenha

sido feito para melhorar o anterior, ele, na verdade, pode
vir a causar problemas e a gerar dificuldades quanto ao
principio que levou a sua elaboração. Somos pela supressão
do Dispositivo ng 196.
O Sr. Presidente - Alguém mais para discutir?
Um participante - Só queria esclarecer que isso foi

discutido no grupo Aspectos Ambientais. O Dispositivo ng
195, que foi aprovado, e o ng 196, que foi estampado. O
pessoal apenas acrescentou a palavra superficiais. Acho que
isso deveria se restringir apenas à área subterrânea.
Umparticipante - Acho que há um problema de redação e que
está muito confuso. Ou se corrige o texto ou se suprime o
Dispositivo ng 196.
Um participante - Gostaria apenas de esclarecer que está
previsto neste regulamento que o mesmo organismo não pode
utilizar o microfone duas vezes para uma mesma emenda.
O Sr. Coordenador - E regimental a questão de ordem.
Em votação, o Dispositivo ng 196. Aqueles que forem
favoráveis á manutenção do texto do dispositivo queiram
levantar seu cartão. (- Pausa.) Podem baixar. Aqueles que
forem contrários queiram levantar seu cartão. (- Pausa.)
Podem baixar. Está aprovado o Dispositivo ng 196.
O Sr. presidente - A Presidência libera nosso ilustre
conferencista, Dr. Cid Tomanik Rompeu, que precisa se
ausentar por motivo de viagem, e agradece sua brilhante
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presença neste evento. A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais teve imensa honra em recebê-lo, Dr. Cid.
O Sr. Coordenador - Em discussão, o Dispositivo r1Q 197.
Um participante - A competência para outorga de águas

minerais é da União, não do Estado. Peço a supressão desse
artigo.
O Sr. Coordenador - Em discussão.
Um participante - Gostaria de lembrar que a proposta é

elaborar e manter atualizado o mapa das muitas atividades. A
exemplo dos Dispositivos ngs 196 e 197, acho que se
acrescentou mais ás águas minerais. E positivo isso. E um
aperfeiçoamento. Sou pela permanência.
O Sr. Coordenador - Continua em discussão o Dispositivo no
197. (- Pausa.) Em votação. Aqueles que estiverem favoráveis
ao texto do Dispositivo ng 197 levantem seu cartão. (-
Pausa.) Podem baixar. Os que estiverem contra queiram
levantar seu cartão. (- Pausa.) Podem baixar. Está aprovado
o texto.
Em discussão, o Dispositivo no 207.
Uma participante - Peço a supressão do Dispositivo no 207

porque ele é repetitivo em relação ao 208 e ao 209. Esses
dois últimos privilegiam o acesso público a esse banco de
dados.
O Sr. Coordenador - Em discussão. (- Pausa.) Em votação.
Aqueles que estiverem favoráveis ao texto do Dispositivo no
207 levantem seu cartão. (- Pausa.) Podem baixar. Os que
estiverem contra o texto do Dispositivo no 207 levantem seu
cartão. (- Pausa.) Podem baixar. Rejeitado.
Em discussão, o Dispositivo ng 216.
Um participante - Quero pedir vênia e retirar o destaque.
O Sr. Coordenador (Deputado Benã Guedes) - Alguém gostaria
de manter o destaque? (- Pausa.) Deferida a retirada do
destaque.
Em discussão, o Dispositivo ng 218. Alguém quer discuti-]o?
Um participante - Volto novamente a me penitenciar e retiro

o destaque.
O Sr. Coordenador - Alguém deseja manter o destaque? (-
Pausa.) Deferida a retirada do destaque.
Em discussão. o Dispositivo ng 232. Há alguém para discuti-
lo?
Um participante - Eu venho encaminhar pela supressão do
artigo, que é pela criação do Fundo Estadual de Recursos
Hidricos. Achamos que a arrecadação de recursos deve ser
feita, descentralizadamente, na própria bacia. Somos
contrários a que isso seja centralizado no Estado, mesmo
porque a experiência vigente, inclusive no órgão ambiental,
demonstra que isso não funciona. O sistema de recursos está
descentralizado, e o órgão nunca vê os recursos provenientes
desse fundo. Então, somos contrários á centralização de
recursos no fundo estadual
O Sr. Coordenador - Em discussão. (- Pausa.) Em votação.
Aqueles que forem favoráveis á manutenção do texto do
Dispositivo ng 232 queiram levantar seus cartões. (- Pausa.)
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Os que forem contrários queiram levantar os cartões. (-
Pausa.) Rejeitado o Dispositivo flQ 232.
Em discussão, o Dispositivo flQ 233. Alguém deseja discuti-

lo?
Um participante - Pelas mesmas razões alegadas

anteriormente, sugerimos a supressão desse dispositivo.
O Sr. Coordenador - Em votação. Aqueles que desejarem a
manutenção do texto do Dispositivo flQ 233 queiram levantar
seus cartões. (- Pausa.) Os que forem contra a sua
manutenção queiram levantar os cartões. ( Pausa.) Rejeitado
o Dispositivo nQ 233.
Em discussão, o Dispositivo nQ 234.
Um participante - Por questão de coerência com os dois
dispositivos anteriores que foram rejeitados, pedimos a
supressão.
O Sr. Coordenador - Continua a discussão. (- Pausa.) Em
votação, o Dispositivo nQ 234. Aqueles que estiverem de
acordo com o seu texto queiram levantar seus cartões. (-
Pausa.) Os que estiverem contra queiram levantar os cartões.
(- Pausa.) Rejeitado o Dispositivo ng 234.
Em discussão, o Dispositivo ng 236. Há alguém que queira

discuti-]o?
Um participante - Temos que votar em coerência com o que
foi decidido anteriormente, levando-se em conta o próprio
direito objetivo e em consonância, também, com o art. 167,
inciso IV, da Constituição Federal, que inclusive impede que
receitas sejam vinculadas a qualquer fundo.
Uma participante - Sou pela permanência desse dispositivo.
Não sei se o companheiro entendeu exatamente o que ele
propõe. Estamos discutindo sobre os recursos financeiros
desse modelo de cobrança que vem sendo debatido ao longo de
todo este seminário. Esse modelo do 236 é que esses recursos
devem ser aplicados na bacia. Ele não vincula percentagem de
receita a nada, como o companheiro falou. Sou pela
manutenção desse dispositivo.
O Sr. Coordenador - Continua em discussão.
Um participante - Encaminhamos contrariamente ao
Dispositivo nQ 236, porque já aprovamos o 27. que fala sobre
a aplicação parcial dos recursos na bacia, e rejeitamos o
48, porque dizia basicamente a mesma coisa. Por q uestão de
coerência com o documento, encaminhamos contrariamente ao
236.
O Sr. Coordenador - Continua em discussão. (- Pausa.) Em

votação. Aqueles que forem favoráveis ao Dispositivo no 236
queiram levantar seus cartões. Podem baixá-los. Está
rejeitado o Dispositivo nQ 236.
Em discussão, o Dispositivo nQ 242.
Uma participante - Estamos pedindo a supressão do
Dispositivo nQ 242 porque ele fala em circunscrições
hidrográficas de gerenciamento, já propostas, e a adotada
pela maioria foi a bacia hidrográfica.
Um participante - Concordo plenamente. O 243 o substitui,
inclusive para melhor, com órgão gestor de sistema.
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O Sr. Coordenador - A Presidência informa que agora a
discussão deve ser a favor do texto. Alguém gostaria de
discutir a favor do texto?
Um participante - Sr. Coordenador, apenas para ajudar a
analisar o assunto, gostaria que a Mesa informasse quais
desses artigos estão destacados.
O Sr. Coordenador - Todos.
Una participante - Sr. Coordenador, pela ordem. A ABMG
destacou o dispositivo referente a gestão. Temos cinco
propostas de modelo de gestão nesse documento. Por isso
encaminhamos pela supressão de quatro e pela manutenção de
uma. Não é possível o seminário aprovar diversas propostas
de modelo de gestão. Nesse caso em particular, peço, se o
Plenário concordar, que votemos por um modelo de gestão. Não
será possivel votarmos um a um, pela manutenção ou pela
retirada.
Um participante - O Dispositivo ng 244, o modelo do Grupo

3. está aprovado ., como documento global.D Sr. Presidente - A
assessoria informa que não foi feito pedido de destaque.
Uma participante - O modelo de gestão pedido pelo Grupo 3

já está aprovado. Então, , o que eu estou pedindo é que os
modelos de gestão propostos pelos Grupos 1, 2 e 4 já estejam
eliminados, porque não vamos aprovar diversos modelos de
gestão.
Um participante - Sr. Presidente, pelo regulamento, eu não
vejo problema em que se vá dando destaque ao que for pedido
e se vã suprimindo um a um. Por uma questão de coerência,
acho que o Plenário vai votar pela supressão dos demais, uma
vez que o do Grupo 3 já está aprovado. E uma questão de
método.
O Sr. Presidente - Os dispositivos serão votados um a um,
de acordo com o regulamento. Continua em discussão o
Dispositivo no 242. Em votação, o Dispositivo ng 242. Quem
estiver a favor do texto queira levantar o seu cartão. (-
Pausa.) Quem estiver contra o texto queira levantar o seu
cartão. Está rejeitado o Dispositivo ng 242.
Em discussão, o Dispositivo ng 243. Não há quem queira
discuti-]o. Em votação. Quem estiver de acordo com o texto
queira levantar o seu cartão. (- Pausa.) Quemfor contrário
ao texto queira levantar o seu cartão. Está rejeitado o
Dispositivo ng 243.
Em discussão, o Dispositivo no 245. Não há quem queira
discuti-lo. Em votação. Quem estiver de acordo com o texto
queira levantar o seu cartão. (- Pausa.) Quem for contrário
ao texto queira levantar o seu cartão. Está rejeitado o
Dispositivo ng 245.
Em discussão, o Dispositivo no 247. Não há quem queira
discuti-]o. Em votação. Quem estiver de acordo com o texto
queira levantar o seu cartão. (- Pausa.) Quem for contrário
ao texto queira levantar o seu cartão. Está aprovado o
Dispositivo ng 247.
Em discussão, o Dispositivo ng 259.
Uni participante - O pedido de destaque foi meu, e eu queria
lembrar que existe um subitem desse artigo que suprime o
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anterior. Na realidade, esse conceito só tem validade se
tiver as quatro linhas completas. Não poderemos aprovar o
Dispositivo no 259 se houver o b.1 suprimindo a letra dele.
O Sr. Presidente - Continua em discussão o Dispositivo ng

259.
Um participante - Pela supressão do dispositivo, em função

do que foi aprovado quando da discussão do Dispositivo n
12. O que está no Dispositivo nQ 12 está, também, no
Dispositivo nQ 259. Como se decidiu pela supressão do 12,
necessária seria, também, a supressão do 259.
Uma participante - Gostaria de fazer uma observação. Foi

votada a supressão do Dispositivo nQ 12, porque existia o
259, cuja redação era melhor.
Um participante - Quero encaminhar pela supressão total do

Dispositvo nQ 259. Quero lembrar à última pessoa que tomou a
palavra que o Dispositivo nQ 12 foi rejeitado porque estava
exposto de melhor forma no Dispositivo no 90, e não, no 259.
O 259 tenta explicitar o 12, que este Plenário já rejeitou.
Portanto, a supressão do Dispositivo ng 259 é uma questão de
coerência.
O Sr. Coordenador - Em votação. Aqueles que estiverem a
favor da manutenção do Dispositivo nQ 259 queiram levantar
seus cartões (-Pausa.) Podem abaixá-los. Aqueles que
estiverem contra a manutenção do Dispositivo nQ 259 queiram
levantar seus cartões. (-Pausa.) Podem abaixá-los. Está
rejeitado o Dispositivo nQ 259
Em discussão, o dispositivo no 260. (- Pausa.) Não havendo
quem queira discuti-lo, vamos colocá-lo em votação- Em
votação, o Dispositivo nQ 260. Os votantes que estiverem de
acordo com o Dispositivo nQ 260 queiram levantar seus
cartões. (- Pausa.) Podem abaixá-los. Os votantes que
estiverem contrários ao Dispositivo flQ 260 queiram levantar
seus cartões. (- Pausa-) Podem abaixá-los. Está aprovado o
Dispositivo nQ 260

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Em virtude de haverem sido rejeitados

alguns dispositivos, a Presidência suspende a reunião por 15
minutos para que se elabore a redação final do documento.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
O Sr. Coordenador - Aprovado o texto, esta Coordenadoria
passa a palavra ao Sr. Rubélio Queiroz para que proceda à
entrega do documento final do seminário ao Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa.

Entrega do Documento Final ao Sr. Presidente
O Sr. Rubélio Queiroz - Antes de fazer uso da palavra,
quero solicitar aos demais membros da Comissão de
Representação que venham até a mesa para que, em conjunto,
possamos fazer a entrega do documento ao Presidente desta
sessão plenária.
Sr. Presidente desta sessão plenária, Deputado Bené Guedes;

companheiros da Mesa; membros da Comissão de Representação;
demais companheiros do Seminário Aguas de Minas; agradecemos
aos nossos companheiros de trabalho a confiança e a
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oportunidade de nos confiar a condução da Comissão de
Representação deste importante seminário, cujo desaguadouro
seria a aprovação de um documento consistente, que servisse
de balizamento, nesta importante fase, tanto em nível
federal quanto estadual, dos documentos legais que nessas
duas Casas do Legislativo tramitam. Esperamos que nossa
contribuição possa enriquecer o sistema de recursos hidricos
do Pais, tendo em vista a alta representatividade daqueles
que conosco dedicaram sua atenção e seu esforço para que
tivéssemos êxito nas proposições que apresentamos.
Desejamos, igualmente, agradecer á Assembléia pela
maturidade demonstrada na organização deste seminário e, em
especial, ao seu pessoal de apoio, do mais alto nível, que
conosco conviveu no embalo dos nossos trabalhos.
Sr. Presidente, ao passar a V. Exa. uma cópia do documento
discutido e englobado por todos, esperamos que nosso
trabalho atinja seus objetivos, na certeza de que os
trabalhos deste seminário não terão solução de continuidade
enquanto durar a condução daquilo que foi por nós proposto.
Muito obrigado.
- E o seguinte o documento entregue ao Sr. Presidente:
Documento Final do Seminário Legislativo Aguas de Minas

Fundamentos
1 - A água é um bem essencial á vida, ao desenvolvimento

económico e social e, sendo um recurso limitado, deve ter
seus usos disciplinados.
2 - A água é um recurso natural limitado, essencial à vida,

ao meio ambiente e ao desenvolvimento económico e social.
3 - A água, essencial à vida, é um recurso natural
renovável, mas não é inesgotável, sendo necessário controlá-
la e conservá-la.
4 - O recurso hídrico é um bem económico ao qual deve ser
atribuído justo valor.
5 - A todos assiste o direito de acesso aos recursos
hidricos e de prioridade para o abastecimento humano-
6 - No uso de recursos hidricos, o interesse público deverá

prevalecer sobre o privado.
7 - Considerar a existência de múltiplos usos e de usuários

com interesses muitas vezes conflitantes.
8 - O abastecimento público deverá ser considerado como uso
prioritário dos recursos hídricos. As bacias ou áreas de
recarga desses mananciais devem merecer legislação especial
quanto ao ordenamento territorial, visando à proteção
qualitativa e quantitativa das águas.
9 - Deverão ser considerados prioritários os recursos
hidricos para o abastecimento público, merecendo legislação
especial a proteção dos mananciais atualmente explotados e
aqueles potencialmente utilizáveis no futuro.
10 - Os recursos hidricos, em sua função social, deverão

ser considerados prioritários para o abastecimento público,
o que implica serem protegidos por legislação especial
quanto à utilização do solo em sua área de influência.
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li - Priorizar o controle e a fiscalização do uso de
agrotóxicos e similares nas bacias hidrográficas utilizadas
para abastecimento público.
12 - Priorizar a manutenção, o controle e a fiscalização da

cobertura vegetal nativa das bacias hidrográficas para
abastecimento, privilegiando, para tanto, a aplicação das
técnicas de manejo sustentado.
13 - Considerar a unidade do ciclo hidrológico, levando-se

em conta suas fases superficiais, subterrâneas e meteóricas.
14 - Considerar a unidade do ciclo hidrológico, levando-se

em conta suas fases superficiais, subterrâneas e meteóricas.
O binômio quantidade-Qualidade é indissociável.
15 - Sugere-se que no gerenciamento dos recursos hídricos,

tanto superficiais quanto subterrãneos e meteóricos, sejam
observados os seus aspectos qualitativos e quantitativos de
uma maneira harmônica, de modo a serem contemplados os seus
usos múltiplos e alternativos,
16 - Reconhecer que os aspectos quantitativo e qualitativo

das águas são indissociáveis.
17 - O planejamento e a gestão dos recursos hidricos devem

ser integrados por bacias hidrográficas, considerarando-se,
a um só tempo, os aspectos quantitativos e qualitativos.

 

- Monitorar de forma integrada a qualidade e a
Quantidade dos mananciais de cada bacia hidrográfica.
19 - Definir claramente os conceitos de gestão, para se

evitarem dúvidas quanto á política definida para o setor,
20 - A política estadual de recursos hídricos visa a
assegurar a proteção e o uso múltiplo racional da água e a
propiciar sua melhor utilização, com máxima recuperação da
qualidade.

 

21 - A política de recursos hídricos deverá ser
consubstanciada em normas legais, planos e programas,
definindo-se de forma clara as responsabilidades executivas.
22 - As políticas de gerenciamento dos recursos hídricos e
ambientais serão implementadas com aelaboração de
programação anual de atividades, visando à conscientização
permanente da população.
23 - Reconhecimento de que nosso Estado é exportador de
água e de energia e de que tem obrigações impostas, tais
como; preservação de nascentes e de veredas, manutenção da
Qualidade da água, controle, uso e ocupação do solo, etc.,
sendo, assim, necessária a busca do correspondente
ressarcimento,
24 - Recomenda-se o estabelecimento de mecanismos
compensatórios aos municípios e segmentos que sofrerem
restrições de uso decorrentes de atos oriundos do poder
público ou de órgãos gestores do uso dos recursos hidricos
no Estado. As formas e os casos passíveis de compensação
deverão ser definidos em lei ordinária, contemplando
situações que impliquem perdas econômicas reais.
25 - Introduzir o principio de gênese 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,
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mesmo quando, em função da mobilidade desse recurso, elas
venham a atingir subseqüentemente outras áreas
jurisdicionais. Para adoção desse principio deverá ser feita
uma revisão na Constituição Federal.
26 - Promover a articulação do Sistema Estadual de Recursos

Hidricos com o Sistema Federal de Recursos Hidricos.
27 - Adotar a bacia hidrográfica como unidade físico-

territorial de planejamento, gerenciamento, classificação e
enquadramento dos recursos hidricos.
28 - O planejamento para o uso dos recursos hídricos deverá

ter como unidade a bacia hidrográfica.
29 - A gestão dos recursos hidricos deverá ter como unidade

básica a bacia hidrográfica.
30 - Deverá ser adotada a bacia hidrográfica como unidade
fisico-territorial de planejamento e gerenciamento.
31 -Implantar unidades de gestão das bacias hidrográficas
para compor o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, que deverá observar as diretrizes emanadas das
diversas políticas estaduais.
32 - O gerenciamento dos recursos hidricos deverá ser

organizado com uma participação supra-setorial
33 - Considerar essencial a neutralidade da direção,
desvinculando-a de organismos cujas atribuições apresentem
feições fortemente setoriais, para que, no sistema de
gestão, não ocorra a prevalência de interesses de setores
mais organizados ou com maior tradição e peso econômico.
34 - Criar mecanismos que coíbam a formação de cartéis de
usuários, bem como o aviltamento do instrumento de outorga.
35 -. No sistema de gestão de recursos hidricos, é essencial
buscar a neutralidade de direção, desvinculando-a de
organismos cujas atribuições apresentam feições fortemente
setoriais.
36 - Instituir sistema de gerenciamento descentralizado de
base colegiada e democrática, com a efetiva participação da
sociedade civil e a desconcentração em direção ao município.
37 - A gestão de recursos hídricos deverá ser
descentralizada, participativa e integrada, de forma a
compatibilizar o desenvolvimento econômico e social da
região com sua gestão ambiental
38 - Assegurar a participação efetiva das comunidades com
representação nos diversos níveis deliberativos de alocação
financeira, de manejo e de usos dos recursos hidricos.
39 - Garantia da efetiva participação dos usuários e da
comunidade na elaboração dos planos integrados e ria gestão
do uso múltiplo e da conservação dos recursos hidricos.
40 - As comunidades deverão participar com representação
efetiva nos diversos níveis deliberativos das bacias
hidrográficas a que pertencem.
41 - O gerenciamento de recursos hídricos deve promover a
descentralização administrativa, de modo a permitir aos
municípios envolvidos exercer complementarmente ações que
permitam a integração produtiva entre os diferentes
segmentos envolvidos no processo.
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42 - Todos são responsáveis pela gestão dos recursos
hidricos, em especial o poder público, sob cujo domínio
estes se encontram.
43 - Realizar, de forma integrada e dinâmica, o

planejamento e o gerenciamento dos recursos hidricos, com o
envolvimento do poder público, dos usuários e da comunidade,
objetivando assegurar a conscientização para a preservação,
o uso, a recuperação e a conservação desses recursos,
abordando também a sua múltipla utilização.
44 - Cooperação técnico-financeira e institucional entre os
usuários das águas, tendo em vista assegurar a sua
participação no gerenciamento, na construção, na operação e
na manutenção de obras hidráulicas de interesse comum.
45 - Os projetos de retificação e dragagem de cursos de
água só poderão ser executados mediante licenciamento
ambiental
46 - A gestão de recursos hidricos deve estar articulada
com a gestão ambiental, devendo contribuir para a
compatibilização entre o crescimento econômico e a proteção
do meio ambiente.
47 - Caracterizar de forma indissociável a vegetação

marginal e a biota limnicola como parte integrante da gestão
de recursos hidricos
48 - O sistema de gestão ambiental deverá impor

condicionantes nas atividades da bacia, de forma a garantir
medidas de controle da erosão e a implantar, em nível de
Estado, um programa de conservação do solo, como medida
básica de preservação dos nossos corpos de água.
49 - O sistema de gestão ambiental deverá impor

condicionantes ás atividades na bacia hidrográfica, de forma
a garantir medidas de controle de efluentes e de erosão,
como forma de controlar a quantidade e a qualidade dos
recursos hidricos.

Diretrizes
50 - Deverão ser considerados instrumentos de gestão:
o Plano Estadual de Recursos Hidricos;
a outorga do uso dos recursos hidricos;
a cobrança proporcional pelo uso e pela poluição dos

recursos hidricos;
a conscientização pública;
as infrações e penalidades;
as medidas de controle e fiscalização;
o rateio do custo das obras de aproveitamentos múltiplos

e de proteção dos recursos hídricos:
os instrumentos legais que disciplinam os usos dos

recursos hídricos.
51 - Estabelecimento de instrumentos de gestão que possam

apresentar normas e recomendações para o disciplinamento dos
usos múltiplos, para compatibilização das competências
legais e institucionais entre os diversos usuários.
52 - Instituir um modelo tarifário e regulatórlo para o uso

dos recursos hídricos com a definição de valores de cotas de
contribuição em consonância com o principio poluidor-
usuário-pagador, de forma a privilegiar o abastecimento
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público de águas e as atividades ambientalmente mais
compatíveis e a compensar os programas de natureza
regenerativa.
53 - Definir um modelo institucional para o Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, incluindo o
estabelecimento de critérios de política tarifária e de
prioridades na outorga do direito de uso.
54 - Os usuários deverão ser diferenciados pelo uso que
fazem da água, quando de sua taxação.
55 - O usuário deverá pagar pelo uso dos recursos hidricos
e ser penalizado quando um uso comprometer os padrões de
qualidade da água e os limites de quantidade.
56 - A gestão das águas, tanto no nível federal quanto no
estadual, deverá ser feita com base em um modelo
preponderantemente taxatõrio, embora comportando
dispositivos de natureza regulatõria.
57 - Instituir cobranças pelo uso dos recursos hídricos que
dependem de outorga do poder público e pela poluição de
água, em caráter proporcional, com aplicação de recursos
arrecadados nas respectivas bacias hidrográficas, sem
prejuízo da observação dos padrões ambientais.
58 - Definição dos limites mínimos para a cobrança pelo uso

da água.
59 - A cobrança será proporcional ao uso e/ou aos efluentes
lançados, observadas as seguintes diretrizes gerais:

uso a que se destina;
classe de uso preponderante do curso de água;
regime de variação quantitativa e qualitativa do corpo de

água;
natureza dos efluentes;
consumo efetivo;
normas técnicas.

60 - Recomendar a cobrança dos usos dos recursos hídricos
que dependem de outorga do poder público, observada a
disponibilidade destes, fixada por bacias hidrográficas.
61 - A instituição da cobrança proporcional pelo uso e pela
poluição da água, que leva em conta os seus
beneficios/prejuizos para a sociedade, com graduação
ascendente e valores significativos no caso de degradação
dos recursos hidricos.
62 - 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.
63 - Dependerá de outorga ou licenciamento, conforme o
caso, qualquer empreendimento ou atividade que altere as
condições qualitativas ou quantitativas dos recursos
hídricos, superficiais ou subterrâneos. A outorga ou o
licenciamento estarão condicionados ás prioridades de uso
estabelecidas em legislação específica.
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64 - 0 Estado poderá, em caráter supletivo, conforme
dispuser a lei, autorizar o município a conceder outorgas,
no âmbito dos respectivos comitês.
65 - A outorga dos direitos de uso dos recursos hidricos
deverá ser concedida segundo critérios estabelecidos em
legislação.
66 - Deverão depender de outorga os usos das águas

públicas, subterrâneas e superficiais.
67 - 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 dos benefícios dos usos.
68 - Tornar obrigatória a outorga, una vez que a água,
superficial e subterrânea, é um patrimônio público, cabendo
sanções àqueles que se contrapuserem a este dispositivo
legal.
69 - O rateio do custo das obras de interesse múltiplo,

comum ou coletivo.
70 - As obras visando á exploração dos recursos hidricos

devem ser projetadas com visão multidisciplinar, buscando-se
a otimização dos objetivos, devidamente priorizados, com os
seus custos adequadamente rateados.
71 - As obras de uso múltiplo de recursos hídricos, de
interesse comum ou coletivo, terão seus custos rateados
entre os empreendedores, estando vinculados a uma prévia
negociação entre esses, ás previsões de retorno dos
investimentos e ao cronograma de execução.
72 - Nos projetos de novas represas ou reservatórios, o uso
múltiplo deverá sempre ser contemplado, recomendando-se a
avaliação dessa possibilidade nas unidades já existentes.
73 - O uso múltiplo dos recursos hídricos deverá ser
assegurado para se promover o desenvolvimento sustentável
das bacias hidrográficas.
74 - Recomendar que seja implantado o Sistema Estadual de
Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos, tendo-se por
pressupostos que o Estado deve adotar a bacia hidrográfica
como a unidade básica para o planejamento e a gestão das
águas: que o Estado deverá considerar em sua política a
unidade do ciclo hidrológico, considerando as suas fases
superficial, subterrânea e meteórica, e que é necessária a
integração da gestão de recursos hidricos à gestão
ambiental
75 - Definição dos prazos para a implantação do sistema de

gerenciamento dos recursos hídricos-
76 - Elaborar um Plano Diretor em comum acordo com a
unidade de gestão da bacia hidrográfica, de modo a
regularizar o uso e a ocupação dos lagos e reservatórios,
bem como de suas áreas marginais.
77 - O planejamento dos recursos hídricos deve ser
realizado, desde as fases iniciais, de forma integrada e
compatibilizada com o planejamento regional e os respectivos
estudos sociais e econômicos, de modo a proporcionar um



147

desenvolvimento coerente, visando a incentivar as vocações
locais, de acordo com a realidade de cada região.
78 - Deverão os Planos de Desenvolvimento Econômico e
Social do Estado levar em conta o diagnóstico das
disponibilidades das inter-relações dos ecossistemas
existentes nas bacias hidrográficas abrangidas por estes,
bem como os planos regionais, setoriais e os planos de
aproveitamento nas 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
79 - Adotar o plano de utilização de reservatório (plano
diretor + código de reservatório), aprovado pelo comité de
bacia, uma vez que estabelece orientação para uso de
reservatório e de áreas marginais, de acordo com condições
mais propicias ao desenvolvimento de cada atividade.
80 - Deverá ser elaborado o Plano Estadual de Recursos
Hidricos, que, aprovado pelo CERH, estará sujeito a
atualizações periódicas no que diz respeito aos aspectos
quantitativos e qualitativos e às perturbações decorrentes
das atividades antrópicas. Esse plano deverá estar em
consonância com o conjunto de planos de unidades de gestão,
de planos setoriais e integrado às atividades de
desenvolvimento econômico e social do Estado.
81 - Instituir um Plano Estadual de Recursos Hídricos
(PERH-MG) em consonância com o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, levando-se em conta outros
planos, como os regionais e os setoriais.
82 - Recomendar que as instituições oficiais de fomento só
poderão financiar empreendimento depois que a água demandada
para tal tenha sua outorga concedida pelo órgão competente.
83 - Criar um Plano Estadual de Locação e Conservação de
Estradas Vicinais (Bacia de Captação para Municípios e
Produtores).
84 - Implantar, pelo menos, uma Unidade de Conservação em

bacias hidrográficas estaduais, por meio de estudos prévios
e monitoramento posterior.
85 - Implantar Unidades de Conservação em bacias

hidrográficas, por meio de estudos e monitoramento.
86 - Assegurar que, nas bacias hidrográficas, sejam
instituídos corpos de água de preservação permanente, com
base em estudos e cadastro.
87 - Solicitar aos municípios atenção para os impactos
ambientais quando da concessão de alvará para explorações de
areia, cascalho e cerâmica em áreas ribeirinhas.
88 - Proteger e controlar as áreas onde forem
identificadas espécies endêmicas e/ou ameçadas de extinção.
89 - Diagnosticar e proteger, de forma especial, os
recursos hídricos em regiões cársticas.
90 - Exercer o controle dos recursos hídricos,
considerando o regime hidrolõgico e os impactos ambientais
(especialmente, poluição e erosão).
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91 - Os projetos de aproveitamento e utilização dos
recursos hidrícos deverão contemplar ações que permitam a
conservação do meio ambiente.
92 - Para a manutenção e preservação dos recursos hidricos,
serão considerados ambientes especiais as seguintes áreas:
veredas, "Karst" sítios espeleológicos, arqueológicos ou
cavidade natural, lagoas marginais, nascentes, zonas de
descarga e recarga dos aqüiferos, ou onde for identificada
espécie rara ou em extinção nos corpos de água.
93 - Assegurar a compatibilização dos aproveitamentos dos
recursos hidricos com a preservação dos ecossistemas de
lagoas marginais nas bacias.
94 - Proibir o barramento de veredas e a segmentação de
lagos e lagoas naturais.
95 - Controlar e fiscalizar os ambientes especiais.
96 - Realizar estudos prévios para delimitação de áreas de
preservação permanentes no trecho do rio São Francisco e sua
planície de inundação, da cidade de Três Marias á divisa com
o Estado da Bahia, considerando o seu potencial de
aproveitamento.
97 - Implantar sistemas de proteção e planos emergenciais
em caso de acidentes com cargas tóxicas e perigosas.
98 - Utilizar as águas minerais para a promoção do
"turismo saúde", uma alternativa de forte apelo para a
retomada do desenvolvimento turístico nas estâncias
hidrominerais do Estado.
99 - Promover o aproveitamento turístico dos rios e das
represas do Estado de Minas Gerais, excetuando-se as
represas de abastecimento público, observando-se o plano
diretor de utilização.
100 - O Estado deverá promover o "turismo saúde" nas

estâncias hidrominerais.
101 - O Estado deverá promover, em conjunto com os

municípios, a implantação de lei em uso do solo em planícies
de inundação, visando a reduzir os danos causados por
enchentes.
102 - Empreendimentos a serem implantados em áreas

marginais de cursos de água e sujeitos a aprovação e/ou
financiamentos por órgãos públicos deverão conter análise
explicita do risco de inundações e de medidas de controle.
103 - Elaborar programas para controle e prevenção de

inundações.
104 - Elaborar um zoneamento de áreas inundáveis,

estabelecendo-se critérios de ocupação em função de riscos.
105 - Implementar planos emergenciais junto ao sistema de

defesa civil para se garantir a segurança da comunidade no
caso de eventos hidrolôgicos críticos e situações de risco
iminente.
106 - As águas subterrâneas deverão ter programa permanente

de conservação e proteção contra poluição e superexplotação.
Deve-se dar atenção especial à proteção das áreas de
recarga e descarga dos aqüiferos.
107 - Na regulamentação do uso das águas subterrâneas

(definidas como as águas que ocorrem natural ou
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artificialmente no subsolo, de forma suscetível de extração
e utilização pelo homem), deverá ser levada em conta sua
interconexão com as águas superficiais e as interações no
ciclo hidrolõgico, visando ao uso racional das águas
subterrãneas, com a aplicação de medidas contra a poluição e
o desequilibrio das condições físicas, químicas e biológicas
dos aqüíferos.

 

108 - Proteger e controlar as áreas de recarga e descarga
dos sistemas aqüíferos.
109 - Procedimentos referentes á recarga artificial e á

colocação de lacre em poços tubulares profundos abandonados
devem ser objeto de controle do órgão gestor dos recursos
hidrícos.
110 - Harmonizar as ações de aqüicultura nas microbacias.

 

111 - Exercer o controle mais rigoroso no cultivo.
transporte e comercialização de espécies aquáticas.
112 - Incentivar e promover iniciativas destinadas ao

desenvolvimento da piscicultura nos rios e reservatórios do
Estado de Minas Gerais.
113 - Inventariar a .ictiofauna, com reconhecimento das

espécies endémicas e/ou ameaçadas de extinção.
114 - Regulamentar, em bases científicas, as pescas

amadora e profissional, tomando por base as características
das bacias hidrográficas.
116 - Proibir a introdução de espécies exóticas nas bacias

hidrográficas, sem prévia avaliação do impacto ambiental.
116 - Proibir a introdução de espécies exóticas nas bacias

• entre bacias hidrográficas brasileiras.
117 - Considerar, no planejamento do desenvolvimento urbano

• rural, estudos do meio físico em áreas sujeitas a
processos de erosão acelerada e risco geológico-geotécnico.
118 - Monitorar as áreas de risco geológico-geotécnico.
119 - Implantar programa de pesquisa para controle de

sedimentos, identificando pontos de erosão para determinar
responsabilidades e agilizar providências.
120 - Identificar modelos para avaliação dos efeitos da

cobertura vegetal na redução das taxas de erosão.
121 - Aferir e divulgar técnicas de controle dos impactos

relativos aos sedimentos.
122 - Para o licenciamento ambiental de empreendimentos

geradores de resíduos ou de disposição de resíduos, terá que
ser exigido estudo hidrogeolõgico específico.
123 - 0 poder público deverá criar mecanismos para aporte

de recursos financeiros para possibilitar a coleta e o
tratamento final de esgoto.
124 - Deverão ser estabelecidos os critérios e o mecanismo

pelo uso dos recursos hídricos, bem como pelo lançamento de
despejos. Nesse caso, deverão ser considerados o volume e a
carga poluidora.
125 - O Estado deve instrumentalizar as ações necessárias

para garantir a aplicação da legislação existente referente
á adequada disposição de efluentes sólidos, liqüídos e
atmosféricos, como forma de controlar a qualidade de águas
superficiais e subterrâneas.
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126 - Implantar, no prazo máximo de seis anos, a disposição
adequada dos resíduos sólidos, dos efluentes domésticos e
industriais, dos minerários e dos agrícolas, visando á
proteção das águas superficiais e subterrâneas.
127 - Deverá ser vedado o lançamento de resíduos sólidos

poluentes nos corpos d'água e nas nascentes.
126 - Deverá ser vedado o lançamento de lixo doméstico e

industrial nos corpos de água e nas nascentes.
129 - Estabelecer obrigatoriamente sistema de monitoramento

das águas sujeitas a poluição pelas atividades mineradoras
(incluindo garimpo) e de recuperação imediata das áreas
degradadas.
130 - Assegurar que a disposição dos rejeitos e estéreis

provenientes da atividade mineral em áreas das bacias
hidrográficas obedecerá ás normas técnicas disponíveis.
131 - Estabelecer a obrigatoriedade do monitoramento das

águas sujeitas á poluição de atividades industriais.
132 - Incentivar a implantação da coleta seletiva nos

municípios do Estado, visando a atenuar a problemática da
disposição dos resíduos sólidos.
133 - Os efluentes domésticos e industriais terão que ser

tratados antes de seu lançamento nos corpos de água, em
conformidade com a legislação ambiental vigente.
134 - Identificar os causadores das mudanças das principais

características dos corpos de água e promover seu controle.
135 - Controlar a poluição dos recursos hídricos

subterrâneos.
136 - Os cursos de água deverão ser mantidos e/ou

recuperados em padrões compatíveis com seus usos
preponderantes.
137 - Responsabilizar o poluidor pela regeneração ou

recuperação ambiental de área por ele degradada.
138 - A classificação e o enquadramento das águas estaduais

deverão ser priorizados na administração ambiental das
atividades dentro da bacia hidrográfica.
139 - Elaborar e implantar os programas de controle e

monitorização da qualidade das águas, incluindo análise de
ecotoxicidade e outros que futuramente se façam necessários,
bem como providenciar a efetivação do seu enquadramento de
acordo com sua classificação, com eficaz fiscalização.
140 - Classificar e enquadrar todos os corpos de água de

cada bacia hidrográfica.
141 - A classificação e o enquadramento dos cursos de água

estaduais deverão ser priorizados e ser condicionantes na
administração ambiental das atividades dentro da bacia
hidrográfica.
142 - Manter ou recuperar os corpos de água em padrões

compatíveis com seus usos preponderantes.
143 - Os projetos de aproveitamento e utilização dos

recursos hidricos deverão contemplar ações que permitam o
controle de vetores e outros fatores que possam vir a
interferir na saúde pública.
144 - Os projetos de aproveitamento e utilização dos

recursos hídricos deverão contemplar ações que permitam o



151

controle de vetores e outros fatores que possam interferir
na saúde pública.
145 - Os projetos de aproveitamento e utilização dos

recursos hidricos deverão contemplar ações que permitam o
controle de vetores e demais fatores que possam interferir
na saúde pública.
146 - Priorizar o reflorestamento com espécies nativas em

bacias hidrográficas de abastecimento público.
147 - Incentivar a continuidade entre fragmentos

florestais.
148 - Elaborar o inventário florestal e executar mapeamento

e monitoramento das coberturas vegetais.
149 - Priorizar programas de recuperação de matas chiares,

áreas de recarga e descarga e matas de topo e de encosta.
150 - Estimular ações municipais visando á recuperação e á

preservação da cobertura vegetal
151 - Desenvolver as atividades de reflorestamento de forma

participativa, com a integração de organismos governamentais
e não governamentais.
152 - Harmonizar as ações de reflorestamento ciliar nas

microbacias hidrográficas.
153 - Desenvolver as ações de reflorestamento dentro de um

processo educativo, de fiscalização e punitivo, quando
necessário.
154 - Criar o Plano Estadual de Manejo e Conservação do

Solo.
155 - Fomentar a elaboração de planos municipais de manejo

e conservação do solo.
156 - Propiciar a criação de associações de produtores

rurais, no âmbito das propriedades rurais, de comissões de
bacias hidrográficas e de conselhos municipais de controle e
defesa do meio ambiente.
157 - Estimular atividades agronômicas voltadas para os

aspectos de conservação do solo e da água.
158 - Criar mecanismos de incentivo aos proprietários

rurais ou usuários que utilizarem técnicas adequadas de
manejo e uso do solo.
159 - Criação do zoneamento agroecolõgico, no nivel do

Estado, visando ao manejo e à conservação do solo e dos
recursos hídricos.
160 - Promover ações educativas junto aos produtores rurais

visando a sua participação na melhoria da cobertura vegetal.
161 - Desenvolver, fomentar e difundir técnicas

alternativas e sustentáveis de agricultura, com base na
agroecologia, visando ao bom aproveitamento dos recursos
hidricos, sem prejuízos para o meio ambiente.
162 - Incentivar programas de recuperação de áreas

degradadas, ociosas ou Impróprias para uma exploração
agropecuária competitiva.
163 - Fortalecer os programas de manejo integrado de

microbacias hidrográficas.
164 - Fortalecer os programas de manejo integrado de

microbacias hidrográficas com incentivos técnicos
financeiros à piscicultura e às microidrelétricas.
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165 - O Estado deverá, em nédio prazo, diligenciar no
sentido da unificação dos diferentes conselhos responsáveis
pela gestão dos recursos naturais.
166 - Enfatizar a necessidade de uma perfeita interação

entre os diferentes órgãos gestores de recursos hidricos e
meio ambiente, tanto em nível federal quanto estadual e
municipal, objetivando sua plena integração e melhores
resultados nos seus respectivos campos de atuação,
observadas as suas competências, atribuições e interfaces,
tendo-se por pressuposto básico que os atributos de
quantidade e qualidade das águas são indissociáveis e
levando-se ainda em conta os usos múltiplos dos recursos
hídr icos -
167 - Ressaltar que o encaminhamento da questão
institucional deve passar, inicialmente, por uma profunda
reestruturação do quadro institucional vigente no Estado, de
suas atribuições, de sua organização e capacitação para a
execução das atuais responsabilidades. Com base nesta
reflexão, evidencia-se como segundo passo o confronto do
quadro institucional vigente com as necessidades do modelo
gerencial a ser adotado. A partir dessas duas etapas, prevê-
se o estabelecimento de uma matriz institucional para o
Estado de Minas Gerais em que não só as competências estarão
evidenciadas, mas também sua capacidade executiva e as
necessidades de interação. Assim sendo, será possível
proceder-se á proposição de um novo desenho institucional
evitando sobreposições, otimizando o potencial de recursos
humanos e de infra-estrutura e minimizando conflitos.
168 - Na reflexão e na reestruturação previstas nas

Proposições ngs 69 e 70, considerar a alternativa de um
sistema operacional que congregue os órgãos existentes nas
áreas de recursos hidricos, controle da poluição e controle
da cobertura vegetal, visando a integrar de fato á gestão de
recursos hídricos a gestão ambiental.
169 - Clara definição de cada setor, bem como implantação e

estruturação de mecanismos institucionais que permitam
orientar e definir os papéis e as responsabilidades dos
diferentes segmentos que intervêm no processo, em níveis
federal, estadual, municipal, privado e internacional.
170 - Promover a reestruturação e o fortalecimento dos

órgãos setoriais do Estado responsáveis pela administração e
pelo controle qualitativo e quantitativo, pela pesquisa e
proteção de recursos hidricos. A lei definirá de forma clara
as competências para gestão de recursos hidricos no âmbito
do Estado, bem como para orientação e assistência jurídica e
técnica aos municípios-
171 - Priorizar a reestruturação e o fortalecimento

político, financeiro, institucional, de recursos humanos e
gerencial dos diferentes órgãos ligados aos recursos
hídricos, de modo a lhes permitir o exercício de suas
atividades com maior poder de atuação junto aos usuários.
172 - Fortalecer os órgãos responsáveis pela condução da

política ambiental, florestal, agrícola e de gestão dos
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recursos hidricos, dotando-os de estrutura técnica,
administrativa e financeira compatíveis.
173 - Fortalecer os órgãos responsáveis pela condução da

política ambiental, florestal, agrícola, mineral e de gestão
dos recursos hidricos, dotando-os de estrutura técnica,
administrativa e financeira compatíveis.
174 - E necessária a 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,
175 - O Estado deverá reestruturar e fortalecer os seus

órgãos setoriais responsáveis pela administração, pelo
controle quantitativo e qualitativo e pela pesquisa e pela
proteção dos recursos hidricos.
176 - Recomendar a constituição de rede de pesquisa e

desenvolvimento, cuja participação no processo deverá se dar
pela articulação entre a produção do conhecimento, de
tecnologias gerenciais e de tecnologia de intervenção e sua
disponibilidade e utilização pelos decisores políticos.
177 - Deverão ser priorizadas a produção e a instalação de

equipamentos, a criação de tecnologias de conservação e a
proteção dos recursos hídricos e da capacitação de recursos
humanos, para promover o uso racional da água.
178 - Investir em desenvolvimento de tecnologias que

reduzam os impactos ambientais.
179 - Incentivar a formação e o treinamento de pessoal
técnico especializado em engenharia de controle de
sedimentos, cartografia geotécnica e ambiental.
180 - Dotar com recursos humanos e financeiros suficientes

os órgãos de combate a incêndios florestais.
181 - Investir na formação de recursos humanos e de

desenvolvimento de tecnologias para recuperação de ambientes
degradados.
182 - Instituição de um sistema permanente de

desenvolvimento de recursos humanos, com a habilitação de
equipes multidisciplinares de profissionais capacitados para
as entidades públicas e privadas.
183 - Dos recursos financeiros alocados para a gestão dos

recursos hídricos deverá ser destinado um percentual fixo
para a formação de recursos humanos nas áreas tecnológicas e
gerencial
184 - Solicitar da UEMG a implantação da cadeira de

Crenoterapia nos currículos das escolas de Medicina, bem
como a promoção de cursos de extensão universitária,
principalmente nas estâncias hidrominerais.
185 - Solicitar ás instituições de ensino e pesquisa,

principalmente á UEMG, a introdução em suas diversas
unidades de cadeiras que versem sobre a conservação e a
preservação do meio ambiente, de cursos de especialização e
pós-graduação em ciências do meio ambiente e de recursos
hidricos, bem como cursos técnicos profissionalizantes.
186 - Incentivar o Ministério da Educação e as Secretarias

Estaduais e Municipais de Educação a incluir disciplina
sobre educação ambiental, com destaque para conservação da
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água, nos cursos de IQ e 2g graus e nos cursos superiores,
bem como a instituição de premiação periódica para projetos
e concursos sobre uso dos recursos hidricos.
187 - Reimplantar a cadeira de Crenoterapia, uso

terapêutico das águas minerais, no currículo da Faculdade de
Ciências Médicas de Belo Horizonte. Promover cursos de
extensão universitária sobre crenoterapia nas unidades da
Universidade do Estado de Minas Gerais que tenham vocação
para o assunto, especialmente na região Sul de Minas.
188 - O Estado deverá estabelecer um programa de

desenvolvimento tecnológico visando a racionalizar o consumo
de água, abordando inclusive campanhas educacionais junto
aos pequenos usuários urbanos e aos grandes consumidores.
189 - O desperdício de água deverá ser combatido em todas

as instâncias, principalmente junto aos grandes
consumidores.
190 - Promover conscientização pública da necessidade de

utilização racional, conservação, proteção e preservação dos
recursos hidricos.
191 - A população deverá ser esclarecida sobre a

utilização adequada e sobre a proteção dos recursos
hídricos, buscando-se sua mobilização e cooperação por meio
do fomento ã formação de associação de usuários.
192 - Assegurar investimento na educação permanente da

população usuária da água.
193 - Implantar um sistema estadual de meteorologia e

recursos hidricos com o objetivo de produzir e difundir as
informações hidrometeorológicas necessárias ás atividades
produtivas e de preservação ambiental
194 - Recomendar que o Estado tenha, em sua estrutura

operacional de recursos hídricos, bancos de dados
atualizados, que englobem todo o ciclo hidrológico, sendo
esses de domínio público. Os recursos atuais, em termos de
base de dados georreferenciados, poderiam representar uma
alternativa para o compartilhamento das informações através
de sistemas multiusuánios.
195 - O Estado deverá ter, em sua estrutura operacional de

recursos hidricos, bancos de dados atualizados, que englobem
todo o ciclo hidrolôgico, sendo esses de domínio público.
196 - Criar, manter e divulgar sistema de banco de dados

padronizados de hidrometeorologia e sedimentologia. Esse
banco de dados será de acesso ao público.
197 - Criação de um banco de dados hidrometeorol6gicos,

sedimentométricos e de qualidade das águas, multiusuários,
sob a coordenação da Secretaria Executiva do Conselho, que
mantenha e produza documentação substancial, de livre acesso
aos interessados. Deverá fazer parte deste banco de dados um
cadastro de usuários com demandas atuais e projeções
futuras.
198 - Instituição de um sistema de informações

hidrometeorológicas, georreferenciadas, de acesso e
divulgação democrática.
199 - Deverá ser implantado banco de dados contendo, no

mínimo, o cadastro de captações superficiais e subterrâneas.
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lançamentos de efluentes domésticos e industriais, de áreas
irrigadas e de barragehs de regularização.
200 - Operacionalizar uma rede sedimentométrica em cada
bacia hidrográfica integrada com os postos
hidrometeorolõgicos -
201 - Recomendar que o Estado opere uma rede básica de

postos hidrometeorolõgicos, sedimentométricos e de qualidade
de água, com destaque às microbacias.
202 - Implantação, direta ou indireta, pela Secretaria

Executiva do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de rede
básica hidrometeorolágica, sedimentométrica e de qualidade
de águas, mantendo-a em operação continua no Estado de Minas
Gerais.
203 - 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.
204 - O Estado deverá alocar recursos para estudos que
permitam o conhecimento da quantidade e da qualidade dos
recursos hidricos de Minas Gerais, com ampla divulgação dos
resultados.
205 - O Estado deverá determinar e alocar os recursos
necessários para a realização do inventário e do Plano
Diretor de Recursos Hidricos, a ser aprovado pelos Poderes
Legislativo e Executivo.
206 - Dos recursos financeiros alocados a gestão dos
recursos hidricos deverá ser destinado um percentual para
estudo que permita o conhecimento do potencial-
disponibilidade dos recursos hídricos superficiais,
subterrâneos e meteóricos do Estado de Minas Gerais.
207 - Definição de limites de explotação adequados ás
disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas das
bacias.
208 - Realizar diagnóstico dos recursos hidricos para
indicação de parte da bacia para a preservação de ambientes
especiais.
209 - O Estado deverá promover a realização de mapeamento
visando à identificação de áreas que apresentem riscos
naturais e tecnológicos-
210 - A implantação ou ampliação de projetos que dependem

da utilização das águas subterrâneas deverão ser precedidas
de estudos hidrogeológicos para avaliar suas reservas e dar
dimensão ao abastecimento.
211 - Elaborar estudos, diagnósticos e mapeamento
climatológico dos recursos hídricos, superficiais e
subterrâneos, bem como do uso e ocupação do solo de suas
respectivas bacias, tratando devidamente os aspectos
técnicos, socioeconômicos, ambientais e turísticos, com
ênfase para a crenoterapia.
212 - Elaborar e manter atualizado o mapa de

vulnerabilidade dos aqüiferos de Minas Gerais, para fins de
licenciamento ambiental e emissão de outorga de uso das
águas subterrâneas.
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213 - Elaborar e manter atualizado o mapa de
vulnerabilidade dos aqüíferos de Minas Gerais, para fins de
licenciamento ambiental e emissão de outorga, de uso das
águas subterrâneas ou superficiais.
214 - Elaborar e manter atualizado o mapa de

vulnerabilidade dos aqüíferos de Minas Gerais para fins de
licenciamento ambiental e emissão de outorga de uso das
águas minerais.
215 - O Estado deverá efetivar diagnóstico da situação

atual dos recursos hídricos como suporte previsional de suas
demandas.
216 - Mapeamento hidrogeológico e inventário para definição

das áreas relevantes de recarga e descarga de aqüiferos e
suas proteções.
217 - Elaborar estudos, diagnósticos e mapeamento dos
recursos faunisticos estaduais diretamente vinculados aos
recursos hídricos.
218 - 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.
219 - Fomentar a educação, a investigação e os estudos

sobre os ambientes especiais.
Sistema Estadual de Gerenciamento

220 - O sistema estadual de gerenciamento dos recursos
hídricos compreenderá as seguintes instituições:
- Conselho Estadual de Recursos Hidricos, reestruturado;
- Comitês de Bacia Hidrográfica;
- Agências de Bacia Hidrográfica;
- Secretaria Executiva.
o sistema proposto destinar-se-á ao planejamento e á
implementação da política estadual de recursos hídricos.
220.1 - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos,

reestruturado, será normativo e deliberativo, competindo-
lhe, entre outras funções, propor o Plano Estadual de
Recursos Hidricos, compatível com os planos de
desenvolvimento regional de longo prazo; decidir os
conflitos entre comitês de bacias; deliberar sobre projetos
de aproveitamento de recursos hídricos que extrapolem o
âmbito de uma bacia hidrográfica; estabelecer critérios e
normas sobre cobrança de uso das águas e rateio dos custos
de uso múltiplo dos recursos hidricos.
220.2 - A composição do Conselho Estadual de Recursos

Hídricos, reestruturado, abrangerá representação:
- do poder público, paritária entre Estado e municípios;
- dos usuários e da sociedade civil organizada, paritária

em relação ao poder público.
220.3 - A Secretaria Executiva será o órgão de apoio
técnico e administrativo ao Conselho Estadual de Recursos
Hidricos e á criação dos comitês de bacia.
220.4 - Os Comités de Bacia Hidrográfica, normativos e
deliberativos, terão, no âmbito da respectiva bacia,
atribuições análogas ás do Colegiado Estadual de Recursos
Hidricos, atuando como primeira instância de decisão.
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220.5 - A composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas
compreenderá representação:
- do poder público, paritária entre o Estado e os

municípios contidos, total ou parcialmente, na bacia
correspondente:
- dos usuários e de entidades da sociedade civil, com sede

na bacia, com paridade em relação ao poder público.
220.6 - A criação de comitês de bacia dependerá de proposta

ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, reestruturado por
iniciativa do poder público, de usuários ou de entidades de
sociedade civil, devendo esses segmentos participar da
elaboração do respectivo estatuto
220.7 - As Agências de Bacia Hidrográfica atuarão como

órgão executivo de apoio ao comitê respectivo, respondendo
pela cobrança do uso dos recursos hídricos na correspondente
bacia e por todo o suporte administrativo, técnico e
financeiro no gerenciamento.
220.8 - A criação de agência de bacia se dará:
- após a viabilidade efetiva da cobrança pelo uso dos

recursos hídricos;
- e a partir de proposta do comité da respectiva bacia ao

conselho estadual
221 - O Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado de

Recursos Hidricos será constituído por um Conselho Estadual
de Recursos Hidricos, como órgão central responsável pelo
estabelecimento de macrodiretrizes políticas e com caráter
deliberativo e normativo; pelos Comitês de Bacias
Hidrográficas, como instância de planejamento estratégico e
operacional, e por agências técnicas e financeiras que lhe
serão subordinada.

Na composição dos colegiados, a participação da sociedade
civil será, pelo menos, equivalente à do poder público.

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos terá uma
Secretaria Executiva, como órgão de suporte técnico e
operacional

Caberá aos comités de bacia, em primeira instância, a
gestão direta dos recursos hidricos em sua área de
abrangência, respeitadas as diretrizes do Plano Estadual de
Recursos Hídricos.

Caberá ao conselho a instância de recurso.
222 - O Estado criará as condições necessárias para reunir
os Comitês de Bacias Hidrográficas, sob os auspicios da
Assembléia Legislativa, de modo a congregar esforços e
informações que permitam a orientação técnica e política de
Minas Gerais no âmbito da gestão dos recursos hidricos
nacionais, como extensão deste seminário.
223 - Assegurar meios financeiros, seja pelo setor público,
seja pelos usuários da iniciativa privada, para o
desenvolvimento dos programas e para implantação da política
de recursos hidricos.
224 - Incentivar a criação de consórcios municipais
ambientais, com deveres e obrigações para com a causa da
preservação e conservação ambiental das bacias
hidrográficas
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Constituição e Legislação
225 - As forças políticas do Estado de Minas Gerais deverão
interceder no sentido de se eliminar a competência privativa
da União para legislar sobre a gestão e a utilização de
recursos hídricos.
226 - A ampliação das competências legais estaduais ao
gerenciamento dos recursos hidricos deve ser um objetivo
político a ser buscado pelo poder público e pela sociedade
organizada, visando á maior participação mineira nas
decisões federais relativas aos rios do Estado.
227 - As forças políticas do Estado deverão diligenciar no
sentido de estabelecer a legislação concorrente sobre os
recursos hidricos como competência comum da União, dos
Estados e do Distrito Federal, conforme já estabelecido para
outros recursos naturais renováveis como as florestas, a
fauna e a flora (Constituição Federal, art. 23, VII).
228 - Explicitar, na lei federal, a obrigatoriedade de
Estados e municípios aplicarem parte de suas compensações
financeiras oriundas das taxações de usos dos recursos
hidricos, ou das compensações financeiras e "royalties" pela
exploração hidroenergêtica, na recuperação e melhoria da
qualidade e quantidade dos recursos hidricos.
229 - Introduzir o principio da gênese territorial de

vazões, segundo o qual, a água, sendo um recurso móvel,
transporta com ela a titularidade original, possibilitando
que os Estados possam apropriar-se sobre a parcela das
vazões geradas em seu território. Minas Gerais, como
exportador de água, deverá ser compensado pelos encargos de
assegurar as vazões e a qualidade em rios federais.
230 - E necessário oue seja urgentemente regulamentado,
pelo Poder Legislativo estadual, o lançamento de esgotos e
resíduos industriais ( 2Q do art. 250 da Constituição
Estadual).
231 - Regulamentação e efetivação executiva dos comandos

constitucionais mineiros respectivos (art. 249 e seguintes),
principalmente no tocante às circunscrições.
232 - A implantação do sistema de gestão, previsto no art.
250 da Constituição Estadual, deverá levar em consideração
os documentos produzidos no Estado, tais Como: "Proposições
do Estado de Minas Gerais para a Estruturação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos" - 1986, e o
"Projeto Rio Doce", cooperação Brasil-França, publicado pelo
DNAEE - 1993.
233 - A legislação concernente à proteção e captação dos
recursos hídricos subterrâneos deverá contemplar, em caráter
especial, a proteção de áreas de recarga e descarga dos
aqüíferos, a recuperação dos contaminados e a proteção dos
super-exp lotados.
234 - Formular uma política para a gestão de recursos

hidricos consubstanciada em normas jurídicas claras, planos
e programas que revelem um conjunto de intenções, decisões,
recomendações e determinações de governo quanto à gestão dos
recursos hidricos, em harmonia com a sociedade. Recomenda-
se, portanto, a análise e a revisão das leis de iniciativa
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do Legislativo e do Executivo, ora em tramitação, que
dispõem sobre a politica hidrica do Estado e dão outras
providências, de forma que atendam aos objetivos propostos e
estejam de acordo com os fundamentos aqui apresentados.
235 - Rever e aperfeiçoar a legislação que trata do

aproveitamento de recursos hidricos com interferência no
meio ambiente, de forma a permitir uma ação conjunta e
compatibilizada dos órgãos federais, estaduais e municipais,
inclusive os colegiados, garantindo a realização de
investimentos efetivamente compensatórios ao meio ambiente,
por parte dos concessionários do aproveitamento.
236 - Facilitar e incentivar a participação do grupo
técnico mineiro deste seminário, através da Comissão de
Representação, nas discussões do anteprojeto de lei
conhecido como de autoria do Deputado Fábio Feidman.
237 - Recomendar a ação coordenadora do Poder Executivo, da
Assembléia Legislativa e da representação politica do Estado
junto ao Congresso Nacional no sentido de que seja
aproveitada a oportunidade da revisão constitucional para o
encaminhamento das seguintes questões:
a) Eliminar a competência privativa da União para legislar

sobre águas, energia, regime dos portos, navegação lacustre
e fluvial, com a modificação dos incisos IV e X do art. 22,
incorporando a matéria do art. 24 da Constituição Federal
que trata da competência concorrente com a União:
b) modificar o inciso IV do 2g do art. 43, de forma a
garantir a articulação com os Estados na fixação dos
incentivos regionais relacionados com a prioridade para o
aproveitamento económico e social dos rios e massas de água;
c) modificar os itens "b" e "d", do inciso XII do art. 21,
de forma a permitir aos Estados, de acordo com a sua
competência constitucional concorrente proposta, a outorga
direta de aproveitamentos energéticos e de instalações
portuárias fluviais em cursos d'água, com a conseqüente
modificação na propriedade dos potenciais de energia
hidráulica atribuida á União pelo art. 176. O Estado poderá,
em caráter supletivo, conforme dispuser a lei, autorizar o
municipio a conceder tais outorgas no âmbito dos respectivos
comitês.
d) modificar o parágrafo lg do art. 20, de forma a
assegurar aos Estados e aos municipios a participação no
resultado da exploração de recursos hídricos utilizados com
qualquer destinação e não apenas para fins de geração de
energia elétrica, bem como para estender a compensação
financeira prevista para a exploração da água, também ás
situações de impedimento ao uso, decorrentes de concessões
concorrentes ou conflitantes outorgadas fora dos respectivos
limites territoriais;
e) introduzir o principio da gênese territorial das vazões,
segundo o qual, a água, sendo um recurso móvel, transporta
com ela a titularidade original, possibilitando que os
Estados possam apropriar-se ou autorizar apropriações sobre
a parcela das vazões geradas nos territórios sob sua
jurisdição, nos casos de rios de curso sucessivo ou
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compartilhado, fazendo as necessárias modificações no inciso
XI e no parágrafo único do art. 23;
f) introduzir a obrigatoriedade de articulação com os

Estados na instituição do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hidricos previsto no inciso XIX do art. 21,
retirando esta atribuição do rol de competência exclusiva da
União.
238 - Recomendar a adoção explicita, expressa em lei, da
taxação pelo uso da água, fixada esta, na justa medida dos
prejuízos públicos ou privados produzidos pela modificação
introduzida por cada utilização outorgada, no estado
antecedente de disponibilidade dos recursos hidricos. Deve
ser garantida a gratuidade apenas para o atendimento às
primeiras necessidades individuais de vida e dos usos
insignificantes nos termos do regulamento desta lei. A nova
legislação deve alterar os mecanismos de taxação e outorga
estabelecidos na Lei Federal ng 6.662 e no Decreto no
89.496, de 29/3/84, que criaram uma dualidade de princípios
e competência ao instituir o Programa Nacional de Irrigação.
239 - Recomendar que a oportunidade da introdução explicita
de conceitos taxatõrios na legislação sugerida para
definição do modelo de gestão das águas seja aproveitada
para fixar, de forma compatível, os conceitos regulatõrlos
necessários à absorção dos padrões decorrentes da
regulamentação ambiental e da legislação sanitária.
240 - Recomendar que a oportunidade da introdução explicita
de conceitos remuneratórios na legislação sugerida para
definição do modelo de gestão das águas seja aproveitada
para fixar, de forma compatível, os conceitos regulatórios
necessários à absorção dos padrões decorrentes da
regulamentação ambiental e da legislação sanitária.
241 - Regulamentar o f 2Q do art. 250 da Constituição
Estadual, que trata do lançamento de elementos industriais a
montante do ponto de captação.
242 - A lei deverá conter capitulo próprio para
penalização, definindo agente infrator, infrações,
penalidades, recursos, etc, com vistas à eficácia do sistema
de gestão dos recursos hidricos.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Esta Presidência gostaria de saudar a
todos os componentes desta Mesa, na pessoa do Dr. Rubêlio
Queiroz, ilustre coordenador da comissão de representação
deste seminário. Prezados participantes, ao encerrarmos os
trabalhos deste seminário, concluímos mais uma importante
etapa no processo de integração do Poder Legislativo com a
comunidade. Temos agora um precioso acervo de conclusões
objetivas, um rico subsidio para a elaboração do projeto de
lei que deverá estabelecer a política estadual de recursos
bidricos e uma valiosa contribuição à discussão do tema, no
nível do contexto nacional especifico.
Os seminários legislativos têm-se revelado, com efeito, um
instrumento de fundamental importância. neste momento
histórico em que a instituição busca a consolidação da
retomada de suas atribuições constitucionais, ao subsidiarem
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a ação parlamentar, pois é por meio da participação direta
dos diversos segmentos sociais no debate dos complexos
assuntos de interesse geral que vamos encontrar as soluções
mais lúcidas para os graves problemas da nacionalidade.
Ao lado de outras iniciativas semelhantes, começamos, há
alguns meses, a discussão do tema "Águas de Minas", e, desde
a estruturação da pauta, passando pelo desenvolvimento dos
trabalhos, esta Casa esteve sempre aberta às entidades do
setor, oferecendo seu espaço fisico e institucional para que
os resultados desse esforço refletissem, com fidelidade, o
que pensa e o que deseja a sociedade. E agora, ainda dentro
dessa dinâmica de ação democrática, a sociedade está
convidada a continuar conosco, por meio da comissão de
representação, no acompanhamento da discussão e da posterior
implementação das diretrizes aprovadas, estamos cientes de
que, do prosseguimento dessa integração de esforços,
resultará um bem-sucedido equacionamento dos problemas
atinentes á utilização, não apenas das águas de Minas, mas
dos recursos hídricos nacionais. E, dessa forma, no momento
em que a comunidade especifica se mobiliza para o décimo
seminário nacional sobre esse assunto, a realizar-se em
Gramado, no Rio Grande do Sul, a partir do dia 7 de novembro
próximo, o Estado de Minas Gerais certamente já se coloca na
vanguarda, com esse valioso acervo de proposições que, sem
dúvida, será aproveitado além de nossas fronteiras.
Esta Casa foi, assim, palco de discussões profundas e
exaustivas sobre um dos temas que mais preocupam o homem
moderno, dai resultando o reforço de nossas convicções
iniciais sobre a importância estratégica das águas. Não
somos contrários à disputa, que hoje se verifica, em torno
dos recursos hídricos. Mas essa disputa há que se fazer
sempre como aqui se fez, no campo das idéias, com a força
positiva da razão, jamais com a violência.
Saber proteger e compartilhar as águas de Minas é agora,
mais do que nunca, uma das nossas diretrizes maiores, pois
que temos a consciência de que é preciso perpetuar o correto
uso pacifico das águas, base fisica de toda a vida do
planeta. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.697/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem ng 393/93, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei que estima as
receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das empresas por
este controladas para o exercicio de 1994.
Publicada, foi a matéria distribuida a esta Comissão, para,

nos termos dos arts. 160 da Constituição do Estado e 216 do
Regimento Interno, receber parecer.



162

Ao projeto, no prazo de que trata o 2Q do art. 216 do
Regimento Interno, foram apresentadas as Emendas ngs 1 a
3.978, as quais relacionamos em anexo, sendo as Emendas ngs
795, 801, 804, 812, 3.754, 3.766 a 3.787, 3.870 e 3.871
retiradas a pedido de seus respectivos autores.

Fundamentação
O projeto de lei em tela, no que tange ao Orçamento Fiscal,
estima a receita do próximo exercício em
CR$6.046.796.154.000,00 (seis trilhões, quarenta e seis
bilhões, setecentos e noventa e seis milhões e cento e
cinquenta e quatro mil cruzeiros reais), fixando a despesa
em igual importância. O Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, por seu turno, tem valor
fixado em CR$1.093.702.512.000,00 (um trilhão, noventa e
três bilhões, setecentos e dois milhões e quinhentos e doze
mil cruzeiros reais).
E importante esclarecer que, conforme determina o art. 3Q

da Lei ng 11.175, de 6/8/93. ou seja, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO - para o exercício de 1994, os valores
da proposta orçamentária estão expressos em preços correntes
de 1994. Nesse sentido, sobre o valor das propostas
parciais, coletadas a preços de junho de 1993, foi aplicado
um reajuste de 2.000%, refletindo a previsão de uma taxa
média de inflação de 33,88% para os meses de julho a
dezembro de 1993, e de 17.07% mensais para o próximo ano-
Deve-se ressaltar que, conforme dispõe a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, existem mecanismos capazes de garantir o
valor real das dotações orçamentárias, caso o cenário
inflacionário estabelecido pelo Poder Executivo se revele
diferente das taxas de inflação efetivas.
Assim, conforme o art. 6g da LOO/94, os valores da proposta

orçamentária deverão ser corrigidos, quando da sanção da lei
orçamentária, pela diferença entre a variação do Indice
Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da Fundação
Getúlio Vargas, ocorrida entre junho e novembro de 1993, e a
inflação estimada para o mesmo período.
Adicionalmente, conforme estabelece o art. 40 da LDO/94, o
Poder Executivo está autorizado a proceder, trimestralmente,
á correção dos valores das dotações orçamentárias dos
Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, pela diferença entre a variação do Indice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio
Vargas, e a inflação estimada na lei orçamentária, observado
o comportamento das receitas no período. Tal correção se
dará por decreto, que fixará um mesmo índice para todas as
dot ações.
A proposta para o Orçamento Fiscal consubstancia-se nas
propostas parciais de orçamento para a administração direta,
para as autarquias e fundações, para as empresas públicas
subvencionadas e para os fundos estaduais, assim
distribuidas:
Administração Direta CR$5.000.227.449.000,00;
Autarquias e Fundações CR$1.524.553.758.000,00;
Empresas Subvencionadas CR$85. 137. 192.000,00;
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Fundos Estaduais ......CR$345.681.777.000,00.
Deve-se observar que, pela primeira vez, os orçamentos dos
fundos estaduais compõem o Orçamento Fiscal, nos termos do
art. 157, 1, da Constiuição do Estado, e do art. 7Q,
paragráfo único, da LDO/94.
Entre as várias características da proposta de Orçamento
Fiscal ora analisada, duas merecem ser especialmente
resssa 1 tadas -
O primeiro ponto a se destacar é a previsão de expressiva
formação de poupança corrente. Resultado da diferença entre
receitas e despesas correntes, essa poupança está estimada
em CR$520.645.083.000,00, equivalentes a US$515.300.000,00.
A geração desta substancial poupança deve ser, em parte.
atribuída á expectativa de crescimento na arrecadação de
tributos e nas transferências constitucionais (especialmente
o Fundo de Participação dos Estados), decorrentes do
fortalecimento da ação de fiscalização tributária. Parte
substancial dessa poupança pode ser atribuída, também, á
contenção dos gastos com pessoal e custeio, que
corresponderão respectivamente a 32,1% e 28,2% das receitas
correntes
O segundo ponto a se destacar é a existência, na proposta

orçamentária para 1994, de inúmeros projetos de investimento
de grande expressão financeira, parcialmente financiados por
operações de crédito externa ou transferências do Governo
Federal- A listagem abaixo apresenta os mencionados
projetos, com suas fontes de financiamento:
1 - Duplicação da Rodovia Fernão Dias
Transferências Federais CR$134.749.587.000,00
Contrapartida do Tesouro CR$40.505. 199.000,00
2 -Fundo Estadual de Habitação
Transferências Federais CR$102.755.625.000,00
Contrapartida do Tesouro CR$12. 123.720.000,00
3 - Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões

Arrudas e Onça - PROSAN
Operações de Crédito ExternasCR$55.296.486.000,00
Contrapartida do Tesouro CR$25.257.750.000,00
4 - Pré-Metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte
Operações de Crédito ExternasCR$40.412.400.000,00
Contrapartida do Tesouro CR$10.102.470.000,00
5 - Projeto de Melhoria da Qualidade de Ensino da

Secretaria de Estado da Educação
Operações de Crédito ExternasCR$20.206.200.000,00
Contrapartida do Tesouro CR$20.206.200.000,00
6 - Programa de Saneamento Ambiental, Organização e

Modernização dos Municípios - SOMMA
Operações de Crédito ExternasCR$13.046. 187.000,00
Contrapartida do Tesouro CR$11.113.410.000,00
Deve-se, por fim, destacar as autorizações contidas no

projeto de lei em análise.
Os arts. 7Q e 8Q autorizam o Poder Executivo a abrir
créditos suplementares ao Orçamento Fiscal e ao Orçamento de
Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado, até o
limite de 25% dos valores dos respectivos orçamentos, não
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onerando o mencionado limite as suplementações com recursos
decorrentes de convénios ou operações de crédito, os
diretamente arrecadados ou os que se destinem ao pagamento
da divida pública e de precatórios judiciários.
O art. 9g autoriza a realização de operações de crédito até

o limite de CR$ 567.244.986.000,00 , referente á introdução
de letras e titulas do Tesouro no mercado mobiliário.
Por fim, o art. 10 autoriza a realização de operações de

crédito por antecipação da receita, observados os limites e
procedimentos estabelecidos na Resolução ng 36, de 30/6/92,
do Senado Federal-
Na elaboração deste parecer, observamos os mandamentos
constitucionais, as diretrizes emanadas da LDO/94, os
principias do Plano Plurianual de Ação Governamental e a Lei
nQ 4.320, de 1964, que contém as normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
públicos.
Tendo em vista esse escopo, procuramos manter o perfil de
gastos com custeio e investimentos proposto pelo Poder
Executivo, não obstante o número significativo de emendas
oferecidas pelos nobres pares. Nosso entendimento é o de que
a proposta orçamentária encaminhada atende adequadamente aos
anseios e ás prioridades do povo mineiro, apesar da grave
crise fiscal que solapa a capacidade de investimentos do
Estado brasileiro.
A compatibilização da proposta do Governador do Estado com
as alterações pretendidas pelos Deputados na Casa exigiu
desta relataria a adoção de determinados critérios para
decidir sobre o acolhimento ou não das emendas, além da
observância das restrições legais já existentes.
Cada emenda aprovada ou rejeitada, relacionada em anexo,
contém um parecer-padrão explicitando as razões da decisão
tomada. A adoção de um parecer-padrão tornou-se necessária
devido ao grande número de emendas apresentadas, ao exíguo
tempo disponível para conclusão de nosso trabalho e ao
esforço de compatibilização de interesses conflitantes. Esse
procedimento operacional foi adotado para que pudéssemos
concentrar nossa atenção no mérito das proposições, que
foram detidamente analisadas.
Ao acatarmos as emendas de nossos pares, relativas ao
detalhamento das obras no nível municipal, por meio do
remanejamento de dotações orçamentárias não discriminadas na
proposta do Poder Executivo, procuramos tornar a proposição
fiel ao que determina o inciso VII do art. 8 Q da LDO/94:
"Art. S - . . .............................................
VII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza
dos investimentos em obras e equipamentos previstos para
1994, a serem realizados pelas Secretarias de Estado,
fundações, autarquias e empresas públicas, com especificação
por município, exceto para o Poder Judiciário, que o fará
por região do Estado;".
Procuramos, também, acatar emendas que propõem a abertura

de dotações para programas e obras especificas. Essa decisão
dá ao Poder Executivo elementos para captar a vontade desta
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Casa. Caberá, assim, a cada um dos colegas o trabalho
político para a viabilização de suas demandas, o que exigirá
a abertura, pelo Poder Executivo, de créditos adicionais
para a suplementação de recursos.
Muitas vezes, durante a análise das emendas, mesmo
aquiescendo ao mérito e conteúdo delas, não nos foi
possível acolhê-las, tendo em vista a necessidade de
observância das normas legais e dos critérios por nós
estabelecidos. Tal decisão, que nos entristece, está
Indissoluvelmente ligada aos que têm por ofício
compatibilizar recursos escassos com exigências sabidamente
meritórias e inadiàveis.

Conclusão
Em face das razões aduzidas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.697/93 , com as emendas constantes na
relação anexa, com pareceres pela aprovação ou pela
aprovação na forma de Subemenda nQ 1. Opinamos também pela
rejeição ou pela prejudicial idade de emendas também listadas
na referida relação, cujo parecer aponta nesse sentido.

Emendas com Parecer pela Aprovação
0700 0701 0702 0703 0704 0705 0708 0709 0710 0712 0713 0715
0716 0717 0721 0723 0727 0731 0736 0737 0741 0895 0896 0897
0898 0899 0900 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910
0911 0912 0913 0914 0915 0916 0917 0918 0919 0920 0921 0922
0923 0924 0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0932 0933 0934
0935 0936 0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0946
0947 0948 0949 0950 0951 0952 0953 0954 0985 0986 0987 0988
0989 0990 0991 0992 0993 0994 0995 0996 0997 0998 1000 1001
1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013
1014 1015 1016 1017 1018 1019 1021 1022 1023 1024 1025 1026
1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038
1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050
1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062
1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074
1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086
1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098
1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110
1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122
1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134
1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146
1147 1148 1149 1150 1151 1226 1227 1229 1231 1232 1233 1234
1235 1236 1237 1238 1239 1240 1243 1244 1245 1247 1249 1251
1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263
1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275
1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287
1288 1289 1290 1291 1298 1332 1417 1419 1424 1432 1509 1535
1538 1539 1540 1542 1543 1544 1545 1547 1548 1549 1550 1551
1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563
1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1603 1604 1605 1606 1607
1608 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620
1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632
1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644
1645 1646 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1656 1657 1659
1660 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672
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1673
1685
1697
1 709
1721
1733
1745
1757
1770
1785
1801
1883
1905
1919
1932
1944
1975
1987
1999
2012
2119
2298
2592
2836
2848
2945
2965
2978
2996
3008
3020
3032
3044
3061
3098
3130
3143
3156
3168
3 180
3223
3240
3258
3329
3341
3353
3447
3459
3726
3762
3792
3804
3818
3832

1674
1686
1698
1710
1722
1734
1746
1758
1771
1786
1802
1885
1906
1920
1933
1964
1976
1988
2000
2013
2128
2299
2593
2837
2849
2946
2966
2980
2997
3009
3021
3033
3045
3062
3099
3131
3 144
3157
3169
3181
3224
3242
3259
3330
3342
3354
3448
3460
3727
3763
3793
3807
3819
3833

1675
1687
1699
1711
1723
1735
1747
1759
1 772
1787
1 803
1886
1907
1922
1934
1965
1977
1989
2001
2021
2138
2300
2594
2838
2850
2947
2967
2981
2998
3010
3022
3034
3046
3071
3111
3132
3145
3158
3170
3182
3225
3243
3260
3331
3343
3355
3449
3461
3729
3764
3794
3808
3821
3834

1676
1688
1700
1712
1724
1736
1748
1760
1773
1789
1804
1893
1908
1923
1935
1966
1978
1990
2002
2086
2273
2301
2640
2839
2851
2948
2968
2982
2999
3011
3023
3035
3047
3072
3118
3133
3 147
3159
3171
3183
3226
3244
3262
3332
3344
3356
3450
3462
3736
3765
3795
3809
3823
3835

1677
1689
1701
1713
1725
1737
1 749
1761
1777
1790
1805
1894
1909
1924
1936
1967
1979
1991
2003
2087
2281
2302
2677
2840
2852
2949
2970
2983
3000
3012
3024
3036
3048
3075
3119
3134
3148
3160
3172
3184
3227
3247
3263
3333
3345
3439
3451
3463
3739
3772
3796
3810
3824
3836

1678
1690
1702
1714
1726
1738
1750
1763
1778
1791
1806
1895
1910
1925
1937
1968
1980
1992
2004
2092
2286
2304
2699
2841
2853
2950
2971
2987
3001
3013
3025
3037
3049
3076
3120
3135
3149
3161
3173
3185
3230
3249
3264
3334
3346
3440
3452
3464
3744
3773
3797
3811
3825
3837

1679
1691
1703
1715
1727
1739
1751
1764
1779
1792
1807
1896
1911
1926
1938
1969
1981
1993
2005
2094
2292
2308
2830
2842
2854
2951
2972
2989
3002
3014
3026
3038
3053
3078
3121
3137
3150
3162
3 174
3186
3231
3250
3266
3335
3347
3441
3453
3465
3745
3774
3798
3812
3826
3838

1680
1692
1704
1716
1728
1740
1752
1765
1 780
1 793
1808
1897
1912
1927
1939
1970
1982
1994
2006
2 103
2293
2309
2831
2843
2855
2952
2973
2990
3003
3015
3027
3039
3054
3088
3122
3138
3151
3163
3175
3187
3233
3251
3267
3336
3348
3442
3454
3466
3747
3775
3799
3813
3827
3839

1681
1693
1 705
1717
1729
1741
1753
1 766
1781
1795
1810
1901
1913
1928
1940
1971
1983
1995
2007
2 104
2294
2327
2832
2844
2856
2961
2974
2991
3004
3016
3028
3040
3056
3089
3123
3139
3152
3164
3176
3218
3235
3254
3268
3337
3349
3443
3455
3467
3758
3776
3800
3814
3828
3840

1682
1694
1 706
1718
1 730
1742
1 754
1767
1782
1796
1811
1902
1914
1929
1941
1972
1984
1996
2008
2111
2295
2358
2833
2845
2857
2962
2975
2992
3005
3017
3029
3041
3057
3092
3126
3140
3153
3165
3177
3219
3236
3255
3269
3338
3350
3444
3456
3468
3759
3788
3801
3815
3829
3841

1683
1695
1 707
1719
1731
1743
1755
1768
1783
1797
1812
1903
1916
1930
1942
1973
1985
1997
2009
2114
2296
2359
2834
2846
2858
2963
2976
2993
3006
3018
3030
3042
3058
3095
3128
3141
3 154
3166
3178
3220
3238
3256
3270
3339
3351
3445
3457
3723
3760
3789
3802
3816
3830
3842

1684
1696
1708
1720
1732
1744
1756
1 769
1 784
1800
1813
1904
1917
1931
1943
1974
1986
1998
2010
2118
2297
2360
2835
2847
2859
2964
2977
2995
3007
3019
3031
3043
3059
3096
3129
3142
3155
3167
3179
3222
3239
3257
3328
3340
3352
3446
3458
3724
3761
3791
3803
3817
3831
3843



3983 3984 3985
Emendas com Parecer pela

0004
0074
0121
0279
0480
0685
0738
0758
0770
0787
0810
0832
0845
0857
0874
0886
0965
0977
1173
1185
1197
1209
1221
1292
1401
1577
1590
1647
1815
1835
1869
1951
1963
2330
2342
2354
2480
2584
2722
2766
2778
2814
2826
2869
2881

0006
0081
0123
0280
0513
0687
0742
0759
0771
0790
0811
0833
0846
0858
0875
0901
0966
0978
1174
1186
1198
1210
1222
1293
1416
1578
1591
1655
1819
1839
1870
1952
2011
2331
2343
2355
2541
2596
2729
2767
2779
2815
2827
2870
2882

0011
0083
0124
0281
0557
0690
0748
0760
0772
0793
0813
0834
0847
0859
0876
0955
0967
0979
1175
1187
1199
1211
1223
1 294
1513
1579
1592
1658
1821
1842
1878
1953
2016
2332
2344
2356
2544
2623
2755
2768
2780
2816
2828
2871
2883

0016
0084
0146
0287
0558
0692
0749
0761
0774
0796
0815
0836
0848
0860
0877
0956
0968
0980
1176
1188
1200
1212
1224
1295
1531
1581
1 593
1661
1822
1846
1879
1954
2017
2333
2345
2357
2552
2625
2757
2769
2781
2817
2860
2872
2884

0020
0092
0176
0305
0567
0694
0750
0762
0775
0797
0819
0837
0849
0861
0878
0957
0969
0981
1177
1189
1201
1213
1225
1297
1541
1582
1594
1762
1823
1850
1881
1955
2018
2334
2346
2363
2553
2626
2758
2770
2782
2818
2861
2873
2885
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3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855
3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3897 3928
3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3945 3946
3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959
3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 39673968 3969 3970 3971
3972 3973 3974 3975 3977 3978 3979 3980 3981 3982

Aprovação

0021 0025
0098 0103
0177 0181
0311 0313
0603 0612
0696 0719
0751 0752
0763 0764
0777 0780
0798 0799
0820 0823
0838 0839
0850 0851
0862 0863
0879 0880
0958 0959
0970 0971
0982 0983
1178 1179
1190 1191
1202 1203
1214 1215
1228 1230
1307 1338
1546 1571
1583 1584
1595 1596
1774 1775
1825 1827
1851 1856
1915 1945
1956 1957
2019 2020
2335 2336
2347 2348
2364 2366
2562 2564
2627 2628
2759 2760
2771 2772
2783 2784
2819 2820
2862 2863
2874 2875
2886 2887

na Forma de Subemenda nQ

0048 0061 0063 0066 0072
0104 0109 0110 0117 0120
0193 0215 0216 0254 0257
0317 0319 0387 0405 0414
0613 0640 0675 0676 0683
0720 0725 0726 0730 0733
0753 0754 0755 0756 0757
0765 0766 0767 0768 0769
0782 0783 0784 0785 0786
0800 0802 0805 0806 0808
0824 0826 0827 0828 0831
0840 0841 0842 0843 0844
0852 0853 0854 0855 0856
0864 0865 0866 0867 0872
0881 0882 0883 0884 0885
0960 0961 0962 0963 0964
0972 0973 0974 0975 0976
0984 0999 1020 1171 1172
1180 1181 1182 1183 1184
1192 1193 1194 1195 1196
1204 1205 1206 1207 1208
1216 1217 1218 1219 1220
1 241 1 242 1 246 1248 1250
1345 1365 1380 1392 1398
1572 1573 1574 1575 1576
1585 1586 1587 1588 1589
1597 1598 1 599 1600 1602
1776 1794 1798 1799 1814
1830 1831 1832 1833 1834
1858 1860 1862 1866 1867
1946 1947 1948 1949 1950
1958 1959 1960 1961 1962
2022 2023 2024 2328 2329
2337 2338 2339 2340 2341
2349 2350 2351 2352 2353
2440 2441 2442 2443 2479
2567 2568 2569 2578 2583
2634 2652 2673 2691 2698
2761 2762 2763 2764 2765
2773 2774 2775 2776 2777
2785 2786 2811 2812 2813
2821 2822 2823 2824 2825
2864 2865 2866 2867 2868
2876 2877 2878 2879 2880
2888 2889 2890 2891 2892



0001
0017
0032
0044
0057
0073
0089
0105
0122
0136
0149
0161
0173
0189
0202
0214
0228
0240
0252
0266
0278
0294
0307
0323
0335
0347
0359
0371

0002
0018
0033
0045
0058
0075
0090
0106
0125
0137
0150
0162
0174
0190
0203
0217
0229
0241
0253
0267
0282
0295
0308
0324
0336
0348
0360
0372

0014
0030
0042
0055
0070
0087
0101
0118
0134
0147
0159
0171
0187
0200
0212
0226
0238
0250
0264
0276
0292
0304
0321
0333
0345
0357
0369
0381

0015
0031
0043
0056
0071
0088
0102
0119
0135
0148
0160
0172
0188
0201
0213
0227
0239
0251
0265
0277
0293
0306
0322
0334
0346
0358
0370
0382
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2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904
2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916
2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928
2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940
2941 2942 2943 2944 3050 3051 3052 3055 3060 3063 3064 3065
3066 3067 3127 3136 3146 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194
3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206
3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3221
3228 3229 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282
3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294
3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306
3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318
3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3357 3358 3359
3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3369 3370 3371 3372
3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3385
3386 3387 3390 3392 3395 3397 3398 3399 3400 3401 3403 3404
3405 3407 3408 3409 3410 3411 3413 3414 3415 3418 3419 3422
3423 3424 3425 3427 3430 3432 3433 3435 3437 3552 3637 3686
3688 3689 3690 3691 3725 3730 3731 3732 3733 3735 3737 3740
3742 3743 3746 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3755 3756 3757
3767 3768 3769 3770 3771 3777 3790 3806 3820 3822 3866 3867
3868 3869 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882
3886 3887 3888 3890 3891 3892 3902 3903 3907 3908 3909 3910
3913 3915 3917 3918 3924 3926 3927 3939 3941 3942 3943 3944
3947

Emendas
0003 0005
0019 0022
0034 0035
0046 0047
0059 0060
0076 0077
0091 0093
0107 0108
0126 0127
0138 0139
0151 0152
0163 0164
0175 0179
0191 0192
0204 0205
0218 0219
0230 0231
0242 0243
0255 0256
0268 0269
0283 0284
0296 0297
0309 0310
0325 0326
0337 0338
0349 0350
0361 0362
0373 0374

com Parecer pela Rejeição
0007 0008 0009 0010 0012 0013
0023 0024 0026 0027 0028 0029
0036 0037 0038 0039 0040 0041
0049 0050 0051 0052 0053 0054
0062 0064 0065 0067 0068 0069
0078 0079 0080 0082 0085 0086
0094 0095 0096 0097 0099 0100
0111 0112 0113 0114 0115 0116
0128 0129 0130 0131 0132 0133
0140 0141 0142 0143 0144 0145
0153 0154 0155 0156 0157 0158
0165 0166 0167 0168 0169 0170
0180 0182 0183 0184 0185 0186
0194 0195 0196 0197 0198 0199
0206 0207 0208 0209 0210 0211
0220 0221 0222 0223 0224 0225
0232 0233 0234 0235 0236 0237
0244 0245 0246 0247 0248 0249
0258 0259 0260 0261 0262 0263
0270 0271 0272 0273 0274 0275
0285 0286 0288 0289 0290 0291
0298 0299 0300 0301 0302 0303
0312 0314 0315 0316 0318 0320
0327 0328 0329 0330 0331 0332
0339 0340 0341 0342 0343 0344
0351 0352 0353 0354 0355 0356
0363 0364 0365 0366 0367 0368
0375 0376 0377 0378 0379 0380



169

0383
0396
0409
0422
0434
0446
0458
0470
0483
0495
0507
0520
0532
0544
0556
0571
0583
0595
0608
0622
0634
0647
0659
0671
0688
0718
0745
0794
0830
0892
1161
1300
1313
1325
1339
1352
1364
1377
1390
1405
1420
1434
1446
1458
1470
1482
1494
1506
1520
1533
1820
1845
1864
1884

0384
0397
0410
0423
0435
0447
0459
0471
0484
0496
0508
0521
0533
0545
0559
0572
0584
0596
0609
0623
0635
0648
0660
0672
0689
0722
0746
0803
0835
0893
1162
1301
1314
1326
1340
1353
1366
1378
1391
1406
1421
1435
1447
1459
1471
1483
1495
1507
1521
1534
1824
1847
1865
1887

0385
0398
0411
0424
0436
0448
0460
0472
0485
0497
0509
0522
0534
0546
0560
0573
0585
0597
0610
0624
0636
0649
0661
0673
0691
0724
0747
0807
0868
0894
1163
1302
1315
1327
1341
1354
1367
1379
1393
1407
1422
1436
1448
1460
1472
1484
1496
1 508
1522
1536
1826
1848
1868
1888

0386
0399
0412
0425
0437
0449
0461
0473
0486
0498
0510
0523
0535
0547
0561
0574
0586
0598
0611
0625
0637
0650
0662
0674
0693
0728
0773
0809
0869
1152
1164
1303
1316
1328
1342
1355
1368
1381
1394
1408
1423
1437
1449
1461
1473
1485
1497
1510
1523
1537
1828
1849
1871
1889

0388
õ400
0413
0426
0438
0450
0462
0474
0487
0499
0511
0524
0536
0548
0562
0575
0587
0599
0614
0626
0638
0651
0663
0677
0695
0729
0776
0814
0870
1153
1165
1304
1317
1329
1343
1356
1369
1382
1395
1409
1425
1438
1 450
1462
1474
1486
1498
1511
1524
1580
1829
1852
1872
1890

0389
0401
0415
0427
0439
0451
0463
0475
0488
0500
0512
0525
0537
0549
0563
0576
0588
0600
0615
0627
0639
0652
0664
0678
0697
0732
0779
0816
0871
1154
1166
1305
1318
1330
1344
1357
1370
1383
1396
1410
1426
1439
1451
1463
1475
1487
1499
1512
1525
1601
1836
1853
1873
1891

0390
0402
0416
0428
0440
0452
0464
0476
0489
0501
0514
0526
0538
0550
0564
0577
0589
0601
0616
0628
0641
0653
0665
0679
0698
0734
0779
0817
0873
1155
1167
1306
1319
1331
1346
1358
1371
1384
1397
1411
1427
1440
1452
1464
1476
1488
1500
1514
1526
1609
1837
1854
1874
1892

0391
0403
0417
0429
0441
0453
0465
0477
0490
0502
0515
0527
0539
0551
0565
0578
0590
0602
0617
0629
0642
0654
0666
0680
0699
0735
0781
0818
0887
1156
1168
1308
1320
1333
1347
1359
1372
1385
1399
1412
1428
1441
1453
1465
1477
1489
1501
1515
1527
1788
1838
1855
1875
1898

0392
0404
0418
0430
0442
0454
0466
0478
0491
0503
0516
0528
0540
0552
0566
0579
0591
0604
0618
0630
0643
0655
0667
0681
0706
0739
0788
0821
0888
1157
1169
1309
1321
1334
1348
1360
1373
1386
1400
1413
1429
1442
1454
1466
1478
1490
1502
1516
1528
1809
1840
1857
1876
1899

0393
0406
0419
0431
0443
0455
0467
0479
0492
0504
0517
0529
0541
0553
0568
0580
0592
0605
0619
0631
0644
0656
0668
0682
0707
0740
0789
0822
0889
1158
1170
1310
1322
1335
1349
1361
1374
1387
1402
1414
1430
1443
1455
1467
1479
1491
1503
1517
1529
1816
1841
1859
1877
1900

0394
0407
0420
0432
0444
0456
0468
0481
0493
0505
0518
0530
0542
0554
0569
0581
0593
0606
0620
0632
0645
0657
0669
0684
0711
0743
0791
0825
0890
1159
1296
1311
1323
1336
1350
1362
1375
1388
1403
1415
1431
1444
1456
1468
1480
1492
1504
1518
1530
1817
1843
1861
1880
1918

0395
0408
0421
0433
0445
0457
0469
0482
0494
0506
0519
0531
0543
0555
0570
0582
0594
0607
0621
0633
0646
0658
0670
0686
0714
0744
0792
0829
0891
1160
1 299
1312
1324
1337
1351
1363
1376
1389
1404
1418
1433
1445
1457
1469
1481
1493
1505
1519
1532
1818
1844
1863
1882
1921
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2014
2035
2047
2059
2071
2083
2099
2115
2130
2143
2155
2167
2179
2191
2203
2215
2227
2239
2251
2263
2276
2290
2316
2362
2377
2389
2401
2413
2425
2437
2453
2465
2477
2491
2503
2515
2527
2539
2555
2572
2587
2603
2615
2632
2646
2659
2671
2685
2700
2712
2725
2738
2750
2793

2015
2036
2048
2060
2072
2084
2100
2116
2131
2 144
2156
2168
2180
2192
2204
2216
2228
2240
2252
2264
2277
2291
2317
2365
2378
2390
2402
2414
2426
2438
2454
2466
2478
2492
2504
2516
2528
2540
2556
2573
2588
2604
2616
2633
2647
2660
2672
2686
2701
2713
2726
2739
2751
2794

2025
2037
2049
2061
2073
2085
2101
2117
2132
2145
2 157
2169
2181
2193
2205
2217
2229
2241
2253
2265
2278
2303
2318
2367
2379
2391
2403
2415
2427
2439
2455
2467
2481
2493
2505
2517
2529
2542
2557
2574
2589
2605
2617
2635
2648
2661
2674
2687
2702
2714
2727
2740
2752
2795

2026
2038
2050
2062
2074
2088
2102
2120
2133
2146
2158
2170
2182
2194
2206
2218
2230
2242
2254
2266
2279
2305
2319
2368
2380
2392
2404
2416
2428
2444
2456
2468
2482
2494
2506
2518
2530
2543
2558
2575
2590
2606
2618
2636
2649
2662
2675
2688
2703
2715
2728
2741
2753
2796

2027
2039
2051
2063
2075
2089
2105
2121
2134
2147
2159
2171
2183
2195
2207
2219
2231
2243
2255
2267
2280
2306
2320
2369
2381
2393
2405
2417
2429
2445
2457
2469
2483
2495
2507
2519
2531
2645
2559
2576
2591
2607
2619
2637
2650
2663
2676
2689
2704
2716
2730
2742
2754
2797

2028
2040
2052
2064
2076
2090
2 106
2122
2135
2148
2 160
2172
2184
2196
2208
2220
2232
2244
2256
2268
2282
2307
2321
2370
2382
2394
2406
2418
2430
2446
2458
2470
2484
2496
2508
2520
2532
2546
2560
2577
2595
2608
2620
2638
2651
2664
2678
2690
2705
2717
2731
2743
2756
2798

2029
2041
2053
2065
2077
2091
2107
2123
2136
2149
2161
2173
2185
2197
2209
2221
2233
2245
2257
2269
2283
2310
2322
2371
2383
2395
2407
2419
2431
2447
2459
2471
2485
2497
2509
2521
2533
2547
2561
2579
2597
2609
2621
2639
2653
2665
2679
2692
2706
2718
2732
2744
2787
2799

2030
2042
2054
2066
2078
2093
2108
2124
2137
2150
2162
2174
2186
2198
2210
2222
2234
2246
2258
2270
2284
2311
2323
2372
2384
2396
2408
2420
2432
2448
2460
2472
2486
2498
2510
2522
2534
2548
2563
2580
2598
2610
2622
2641
2654
2666
2680
2693
2707
2719
2733
2745
2788
2800

2031
2043
2055
2067
2079
2095
2 109
2 125
2139
2151
2163
2 175
2187
2199
2211
2223
2235
2247
2259
2271
2285
2312
2324
2373
2385
2397
2409
2421
2433
2449
2461
2473
2487
2499
2511
2523
2535
2549
2565
2581
2599
2611
2624
2642
2655
2667
2681
2694
2708
2720
2734
2746
2789
2801

2032
2044
2056
2068
2080
2096
2110
2126
2 140
2152
2164
2176
2188
2200
2212
2224
2236
2248
2260
2272
2287
2313
2325
2374
2386
2398
2410
2422
2434
2450
2462
2474
2488
2500
2512
2524
2536
2550
2566
2582
2600
2612
2529
2643
2656
2668
2682
2695
2709
2721
2735
2747
2790
2802

2033
2045
2057
2069
2081
2097
2112
2127
2141
2153
2165
2177
2189
2201
2213
2225
2237
2249
2261
2274
2288
2314
2326
2375
2387
2399
2411
2423
2435
2451
2463
2475
2489
2501
2513
2525
2537
2551
2570
2585
2601
2613
2630
2644
2657
2669
2683
2696
2710
2723
2736
2748
2791
2803

2034
2046
2058
2070
2082
2098
2113
2129
2142
2154
2166
2178
2 190
2202
2214
2226
2238
2250
2262
2275
2289
2315
2361
2376
2388
2400
2412
2424
2436
2452
2464
2476
2490
2502
2514
2526
2538
2554
2571
2586
2602
2614
2631
2645
2658
2670
2684
2697
2711
2724
2737
2749
2792
2804



2805
2958
3070
3087
3106
3125
3271
3412
3469
3481
3493
3505
3517
3529
3541
3554
3566
3578
3590
3602
3614
3626
3639
3651
3663
3675
3692
3704
3716
3883
3904
3925

2806
2959
3073
3090
3107
3232
3272
3416
3470
3482
3494
3506
3518
3530
3542
3555
3567
3579
3591
3603
3615
3627
3640
3652
3664
3676
3693
3705
3717
3884
3905
3940
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2829
2985
3081
3 100
3113
3246
3391
3428
3475
3487
3499
3511
3523
3535
3547
3560
3572
3584
3596
3608
3620
3632
3645
3657
3669
3681
3698
3710
3722
3895
3916

2953
2986
3082
3101
3114
3248
3393
3429
3476
3488
3500
3512
3524
3536
3548
3561
3573
3585
3597
3609
3621
3633
3646
3658
3670
3682
3699
3711
3728
3896
3919

2954
2988
3083
3102
3115
3252
3394
3431
3477
3489
3501
3513
3525
3537
3549
3562
3574
3586
3598
3610
3622
3634
3647
3659
3671
3683
3700
3712
3734
3898
3920

2955
2994
3084
3103
3116
3253
3396
3434
3478
3490
3502
3514
3526
3538
3550
3563
3575
3587
3599
3611
3623
3635
3648
3660
3672
3684
3701
3713
3738
3899
3921

2956
3068
3085
3104
3117
3261
3402
3436
3479
3491
3503
3515
3527
3539
3551
3564
3576
3588
3600
3612
3624
3636
3649
3661
3673
3685
3702
3714
3741
3900
3922

2957
3069
3086
3 105
3124
3265
3406
3438
3480
3492
3504
3516
3528
3540
3553
3565
3577
3589
3601
3613
3625
3638
3650
3662
3674
3687
3703
3715
3872
3901
3923

2807 2808
2960 2969
3074 3077
3091 3093
3 108 3109
3234 3237
3368 3384
3417 3420
3471 3472
3483 3484
3495 3496
3507 3508
3519 3520
3531 3532
3543 3544
3556 3557
3568 3569
3580 3581
3592 3593
3604 3605
3616 3617
3628 3629
3641 3642
3653 3654
3665 3666
3677 3678
3694 3695
3706 3707
3718 3719
3885 3889
3906 3911

3976
Emenda

2809 2810
2979 2984
3079 3080
3094 3097
3110 3112
3241 3245
3388 3389
3421 3426
3473 3474
3485 3486
3497 3498
3509 3510
3521 3522
3533 3534
3545 3546
3558 3559
3570 3571
3582 3583
3594 3595
3606 3607
3618 3619
3630 3631
3643 3644
355 3656
3667 3668
3679 3680
3696 3697
3708 3709
3720 3721
3893 3894
3912 3914

com Parecer pela Prejudicial idade
3805

Emendas Retiradas
0795 0801 0804 0812 3754 3766 3778 3779 3780 3781 3782 3783
3784 3785 3786 3787 3870 3871
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Bernardo Rubinger - João Marques - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Jaime Martins - Adelmo Carneiro Leão
(voto contrário) - Antônio Carlos Pereira (voto contrário).

PARECER PARA O lo TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA
A CONSTITUIÇÃO NQ 38/93

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 404/93, o Governador do Estado, no
uso de atribuição que lhe confere o art. 64. II, da Carta
mineira, encaminhou a esta Casa a Proposta de Emenda à
Constituição em epígrafe, que acrescenta á Constituição do
Estado de Minas Gerais o art. 299.
Publicada em 13/11/93, foi a matéria distribuída a esta
Comissão Especial para, nos termos do art. 210, c/c o art.
112, 1, 'a", receber parecer.
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Fundamentação
O desequilibrio entre a Receita e a Despesa Públicas,
gerando acúmulo de déficits orçamentários, com a conseqüente
necessidade de emissão de moeda ou de busca de recursos
mediante empréstimos internos ou externos, tem sido apontado
há tempos como um dos principais fatores que causam o
processo inflacionário brasileiro.
A persistência desse processo tem levado sucessivos
governos à emissão de planos emergenciais, que, no entanto,
se mostram insuficientes para a contenção da desvalorização
monetária.
A par das intervenções emergenciais no processo econômico,
faz-se mister a recomposição do equilíbrio entre ingressos e
dispêndios, entre Receita e Despesa Públicas, o que se
consegue mediante a adoção de políticas duradouras,
estáveis.
Examinando-se a proposta orçamentária para o exercido de
1994, em tramitação nesta Casa, percebe-se que as maiores
parcelas dos gastos públicos se destinam ao pagamento de
pessoal ativo, de inativos e pensionistas. Comparativamente,
pode-se notar que as despesas com pessoal deverão atingir o
quádruplo daquelas destinadas ás obras públicas. Nesse
contexto, torna-se urgente e de grande relevância a
definição de uma política durável no que se refere às
despesas de pessoal
Na busca de tal política de estabilização de gastos, o
Governo Estadual, com a vigência da Lei no 11.115, de
16/6/93, estabeleceu os parâmetros para a variação de
vencimentos e proventos dos servidores. Entretanto, os
gastos com pessoal, conforme definição legal, constante na
Lei ng 4.320, de 1964, englobam, além dos vencimentos, as
vantagens fixas e outras despesas variáveis, fazendo-se
necessária a ampliação e a consolidação dos princípios
básicos da política de remuneração de pessoal.
A proposta de emenda à Constituição em causa, nesse
sentido, vem contribuir para que sejam fixados os parâmetros
básicos para a variação nominal global da folha de pessoal
em toda a administração pública estadual, com vistas à
manutenção do necessário equilíbrio entre a receita e a
despesa.
A medida ê possível, por força do art. 25, f lg, da
Constituição da República, que atribui competência residual
ao Estado membro para legislar sobre a matéria.
A iniciativa no processo exercida pelo Governador do Estado
está conforme o art. 64, II, da Carta mineira, não havendo,
quanto á questão, óbice à normal tramitação da proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação, em ig turno,

da Proposta de Emenda á Constituição ng 38/93.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Bernardo Rubinger, relator -
Francisco Ramalho - Wanderley Ávila Jaime Martins -
Roberto Amaral - Cêlio de Oliveira - Tarcisio Henriques
(voto contrário) - Gilmar Machado (voto contrário).
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PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.258193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo conceder ás pessoas maiores de 65
anos isenção de pagamento de tarifa de serviços de
transporte coletivo intermunicipal.
Publicada em 13/3/93, a proposição foi encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em parecer
exarado nos termos do 2g do art. 138 do Regimento Interno.
Passamos, agora, à análise do projeto em tela no tocante
aos aspectos que nos compete apreciar, nos termos do art.
103. r, do Regimento Interno.

Fundamentação
No nosso sistema constitucional, o Estado tem o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida bem como á gratuidade nos
serviços de transporte coletivo urbano.
Dessa conceituação, entendemos que o direito à gratuidade
nos serviços de transporte coletivo urbano deve ser
estendido aos de transporte coletivo intermunicipal , já que
os idosos, na sua maioria, vivem de aposentadorias e
pensões que não atendem satisfatoriamente às suas
necessidades e às de suas familias.
Pelas razões expostas, a matéria em apreço configura um
direito social, merecendo nossa integral aceitação.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei no
1.258/93.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - António Fuzatto, relator -

Ermano Batista - Dilzon Melo - Milton Salles.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.258/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto em tela

estabelece a gratuidade nos serviços de transporte coletivo
intermunicipal para os maiores de 65 anos.
Á matéria foi examinada, inicialmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, 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 proposição em tela não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação. Versa sobre
isenção de pagamento de tarifa nos serviços de transporte
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coletivo intermunicipal para os maiores de 65 anos, o que
não gera repercussão no orçamento estadual

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

Lei ng 1.258/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Antônio Carlos Pereira,
relator - Jaime Martins - Bernardo Rubinger - João Marques -
Baldonedo Napoleão.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.498/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Francisco Ramalho, tem
por escopo declarar de utilidade pública a SEJA - Sociedade
Espirita Joanna de Angelis, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Apreciado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta não encontrou óbices à sua
normal tramitação, tendo, no entanto, apresentado a Emenda
no 1.
Em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno, vem o
projeto a esta Comissão para o ig turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A SEJA é uma entidade filantrópica que tem por fim melhorar
a condição humana mediante a prática do cristianismo. Para
tal, proporciona assistência social e espiritual, sem
qualquer distinção, aos seus atendidos, dispensando, sempre,
tratamento gratuito aos pobres.
Consideramos, portanto, oportuno e merecido o titulo

declaratôrio de utilidade pública que a proposição pretende
outorgar à referida entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos favoravelmente â aprovação do
Projeto de Lei ng 1.498/93, no lg turno, com a Emenda nQ 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.518/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Bonifácio,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo
Comunitário dos Amigos de Passa Tempo - NUCAPT -, com sede
no Município de Passa-Tempo.
Publicada em 8/7/93, a proposição foi encaminhada, para

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não identificou impedimento á sua tramitação, aprovando-a
com a Emenda no 1.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no lg turno, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.
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Fundamentação
O Núcleo Comunitário dos Amigos de Passa Tempo - NUCAPT -
tem por objetivo promover o desenvolvimento social,
cultural, econômico e desportivo da comunidade em que atua.
Assim sendo, a entidade merece o reconhecimento de sua
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.518/93, no lQ turno, com a Emenda no 1.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.570/93

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

O projeto de lei em epigrafe, da Deputada Maria José
Haueisen, tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Centro Cultural de Araçuai Nagô, com sede no Município de
Araçuai
Publicado em 14/8/93, foi o projeto encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para o lg turno de

deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

Trata-se de uma entidade civil sem fins lucrativos, que,
atuando como um núcleo de educação, luta pela valorização do
folclore e da arte e pela preservação do património
histórico e ecológico da região de Araçuai.
O profícuo trabalho desenvolvido pela entidade desde sua
fundação merece o apoio e o reconhecimento do poder público
e justifica a declaração de sua utilidade pública, objeto
desta proposição.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.570/93, no lg turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1993.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA 0 lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.603193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
exame visa a declarar de utilidade pública a União
Comunitária de Santa Rita de Minas, com sede no Município
de Santa Rita de Minas.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou impedimentos ã tramitação da
proposição, compete-nos emitir parecer sobre a matéria para
o lo turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão realiza importante trabalho de

desenvolvimento comunitário, promovendo a melhoria das
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condições de vida, principalmente daquelas pessoas mais
necessitadas.
Promove, ainda, atividades assistenciais, culturais e
desportivas, visando á integração dos habitantes da
comunidade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.603/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993-
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 1.613193

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

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

O projeto de lei acima mencionado, do Governador do Estado,
tem por objetivo instituir o Fundo de Desenvolvimento Urbano
- FUNDEURE.
Publicada em 2/9/93. foi a proposição submetida ao exame
preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vindo em seguida, a esta Comissão, nos termos
regimentais, para análise quanto ao mérito.
Em reunião realizada no dia 24/11/93, o parecer foi lido e

discutido pelos membros desta Comissão, e o Deputado Raul
Messias apresentou algumas emendas, que foram acatadas pelo
relator.
Em razão disso e em cumprimento do disposto no lo do art.
138 do Regimento Interno, foi concedido o prazo ao relator
para nova redação do parecer.

Fundamentação
A criação do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURO -
pelo Governo Estadual visa a dar suporte financeiro a
investimentos urbanos em municípios mineiros, bem como a
autarquias e fundações mantidas pelo poder público
municipal.
As fontes de recursos mantenedoras desse fundo advêm das
dotações consignadas no orçamento do Estado e em créditos
adicionais das operações de crédito interno e externo de que
o Estado seja mutuário, dos retornos relativos a principal e
encargos de financiamentos concedidos pelo fundo, dos
resultados das aplicações financeiras, das disponibilidades
temporárias e, finalmente, dos recursos de qualquer origem.
Tais recursos, segundo o projeto, serão utilizados no
financiamento de planos e programas de desenvolvimento
urbano e nas respectivas obras, bem como na aquisição de
equipamentos gerais, mediante a prévia comprovação de sua
necessidade para o atendimento ã população local.
Cumpre salientar, nesse passo, que o FUNDEURB deverá
obedecer, no que tange aos demonstrativos financeiros, não
só ao disposto na Lei Federal ng 4320, de 17/3/69, mas
também ás normas gerais e especificas do Tribunal de Contas.
Além disso, ele será composto por representantes das
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Secretarias da Fazenda, do Planejamento e Coordenação Geral,
de Assuntos Municipais e do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A.
Com a criação do FUNDEURB, o Estado satisfaz a exigência do
disposto no art. 183 da Constituição mineira, uma vez que
procura assegurar, com base em programas especiais, além de
inúmeros outros benefícios, ampla assistência técnico-
financeira aos municípios, notadamente aos mais desprovidos
de recursos.
Evidenciado o seu alcance social em beneficio das entidades
a que se refere, o FUNDEURB é dotado de estrutura capaz de
garantir programas de apoio aos municípios mineiros, com a
segurança e o progresso almejados.
Contudo, há que ressaltar a necessidade de se corrigir a
redação do inciso VII do art. 5 g da proposição, suprimindo-
se o termo até a fim de se evitar disparidade e possíveis
injustiças, por falta de critérios quanto à remuneração dos
agentes financeiros.
Necessários ainda se fazem acréscimos ao Projeto de Lei ng
1.613/93, visando ao maior controle na execução das obras a
que se propõe e na participação da sociedade civil.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.613/93, com as Emendas ngs 1, 2 e 3, redigidas na
forma seguinte.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao inciso VII do art. Sg a seguinte redação:
"Art. Sg - . . .............................................
VII - a remuneração do agente financeiro, incluida na taxa
de juros, será de 3% a.a. (três por cento ao ano) incidente
sobre o saldo devedor reajustado..

EMENDA NQ 2
Acrescentem-se os seguintes incisos ao art. 8g:
"Art. 8g - ...............................................

- Associação Mineira dos Municípios
VI - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas

Gerais.
EMENDA NQ 3

Acrescente-se onde convier:
Ârt..... - Os recursos oriundos do fundo serão liberados

parceladamente, observado o cumprimento das etapas previstas
em cronograma fisico-financeiro aprovado pelo grupo
coordenador.

- O grupo coordenador fiscalizará a execução do
cronograma e a aplicação dos recursos, observadas as
condições estabelecidas no contrato de financiamento.

2g - O descumprimento do cronograma físico-financeiro
implica a suspensão da liberação de recursos até que se
regularize a situação, sem prejuízo de outras medidas que se
fizerem necessárias.
Sala das Comissões, lg de dezembro de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Jorge Hannas, relator -
Raul Messias - Bernardo Rubinger - Romeu Queiroz - Baldonedo
Napoleão.
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PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.613/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
1.613/93 cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -
• dá outras providências.
Publicado, foi o projeto enviado á Comissão de Constituição
• Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A seguir, o projeto foi
enviado à Comissão de Assuntos Municipais, que opinou pela
sua aprovação, com as Emendas nos 1, 2 e 3. Cabe, agora, a
esta Comissão elaborar parecer sobre a matéria, nos limites
de sua competência.

Fundamentação
O Fundo de Desenvolvimento Urbano foi instituído pelo
Decreto nQ 17.071, de 2/9/76. Posteriormente, foi
incorporado pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social
- FUNDES -, na forma prevista pela Lei ng 8.402, de 6/7/83.
Agora, cumprindo o exigido no art. 10 da Lei Complementar n
27, de 18/7/93, o Poder Executivo enviou projeto de lei
adaptando o fundo em análise aos preceitos contidos na
mencionada lei complementar.
Procedendo-se ao exame dos financiamentos concedidos por
meio do FUNDEURB no período de 1976 a 1992, destaca-se o
volume de US$22.500000,00, que propiciaram investimentos de
aproximadamente US$61.000.000,00. O número de municípios
beneficiados foi 287 e o valor médio das operações foi de
US$51.500.000,00. O índice de inadimplência foi 4,42% sobre
o saldo das aplicações.

 

Esses indicadores demonstram a enorme importância do
FUNDEURB, bem como seu bom desempenho operacional-
Em relação ás emendas apresentadas na Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização, acreditamos que aprimoram o
fundo em exame, conferindo-lhe maior transparência e
aumentando a participação da sociedade civil no seu grupo
coordenador. Com esses aprimoramentos, certamente preencherá
o fundo todos os requisitos para contribuir ao
desenvolvimento econômico dos municípios mineiros.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.613/93, com as Emendas ns 1, 2 e 3, apresentadas
pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

João Marques - Cêlio de Oliveira - Jaime Martins.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.623/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
1.623/93 cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socio-
econômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE - e dá outras
providências.
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Publicado, foi o projeto enviado à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem o projeto a
esta Comissão para que seja elaborado parecer sobre a
matéria.

Fundamentação
O FUNDESE visa a dar suporte financeiro a programas de
fomento e desenvolvimento destinados às micro, pequenas e
médias empresas, que constituem um segmento de fundamental
importância para a economia estadual
Inicialmente, destacariamos o grande número de empregos

gerados por essas empresas, que se encontram concentradas,
basicamente, em setores econômicos intensivos em mão-de-
obra. Além disso, salientaríamos a sua enorme dispersão pelo
espaço territorial mineiro, o q ue faz com que o estimulo ao
desenvolvimento dessas empresas seja um eficaz método de
combate à desigualdade regional. Finalmente, gostaríamos de
destacar a importância do projeto sob o ponto de vista da
formação de uma classe empresarial mineira. Pelo fato de o
parque industrial de Minas caracterizar-se pela presença de
grandes empresas, de capital, muitas vezes, forâneo.
acreditamos que muito se beneficiaria o Estado com o
crescimento de uma classe empresarial local, mais
intensamente identificada com os interesses da região.

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

Lei ng 1.623/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral. Presidente e relator - Bernardo Rubinger -
Baldonedo Napoleão - Célia de Oliveira - Jaime Martins -
João Marques.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.629/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em
epígrafe declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário, com sede no Município de
Martinho Campos.
Publicado em 3/9/93, o projeto foi submetido à apreciação

da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para deliberação
conclusiva no lg turno, nos termos do art. 104, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário tem por meta a promoção e a valorização do
cidadão martinho-campense, buscando, para isso, a melhoria
da qualidade de vida da comunidade local e o desenvolvimento
do município.
Pelo cunho filantrópico e social da entidade, que busca
reunir recursos materiais, humanos e assistenciais e colocá-
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]os à disposição das populações urbana e rural do município,
justificado está o mérito da proposição em tela.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei no 1.629/93, na forma proposta.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, relator

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.649193

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

Do Deputado Wanderley Avila, a proposição em estudo visa a
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Geraldo Vieira
Ribeiro, tQ 62, com sede no Município de Mutum.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices à tramitação da matéria,
deve o projeto receber, agora, parecer de mérito para o lg
turno de deliberação conclusiva, em obediência ao que dispõe
o Regimento Interno.

Fundamentação
Fundada sobre os princípios da maçonaria, a entidade em

apreço objetiva trabalhar em prol do aperfeiçoamento moral e
intelectual da humanidade, tendo em vista a sua promoção
progressiva.
Evidenciando-se o caráter social da instituição,

consideramos oportuna e merecida a declaração de utilidade
pública que a proposição pretende outorgar-lhe.
Todavia, a Emenda nQ 1, a seguir proposta, visa a corrigir
erro material constante no projeto original, no qual a
denominação da entidade não está de acordo com a registrada
no seu estatuto.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.649/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

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

Maçônica Geraldo Vieira Ribeiro, no 62, com sede no
Município de Mutum.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.663193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei
em epigrafe 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, o projeto foi submetido à apreciação

da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Vem, agora, o projeto a esta comissão para deliberação
conclusiva no lg turno, nos termos do art. 104, r, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a ACAMVER tem por objetivo
promover o desenvolvimento dos Bairros Riacho das Pedras e
Vera Cruz, de Contagem, bem como estimular a união de suas
respectivas comunidades.
Para isso, a associação busca realizar encontros, palestras
e debates sobre os problemas comuns aos bairros, e, ainda,
proporcionar aos seus associados, sobretudo os mais
carentes, atividades cívicas, recreativas, esportivas,
culturais e assistenciais.
Como se vê, é meta da ACAMVER o aprimoramento da vida em

sociedade, conciliando a valorização da saúde com o convívio
social e proporcionando uma assistência especial e
prioritária aos mais necessitados.
Inquestionável, portanto, o mérito da proposição em tela.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.663/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.679/93

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

A proposição em exame, do Deputado Ronaldo Vasconcel los,
objetiva declarar de utilidade pública o Grupo Cultural
Arraiá do Brejinho, com sede no Município de Belo Horizonte.
o projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e

Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação. Compete-
nos emitir parecer sobre a matéria para o lQ turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Grupo Cultural Arraiá do Brejinho presta relevantes
serviços à comunidade belo-horizontina, em especial, aos
moradores do Bairro Primeiro de Maio, promovendo eventos
culturais e recreativos, notadamente, festas juninas.
Assim, quanto ao mérito, julgamos oportuna a declaração de

sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.679/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1993.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.715/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em comento, do Deputado José Maria Pinto,
objetiva declarar de utilidade pública a Casa Lar Dona Eva,
com sede no Município de Belo Horizonte.
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Publicado em 8/10/93, o projeto foi encaminhado,
preliminarmente, á Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbices à sua normal tramitação.
Em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno, vem _o
projeto a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade tem como objetivo precipuo a assistência às
crianças desamparadas, notadamente no que diz respeito a
alimentação, à educação e à saúde.
Pelos relevantes serviços que presta à comunidade,

entidade faz jus à declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

A vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.715/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.718/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Bonifácio Mourão,
objetiva declarar de utilidade pública o Movimento de
Assistência Social - MOVAS -, com sede no Município de
Vespas i ano -
Tendo a Comissão de Constituição e Justiça concluído pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição, compete-nos, agora, emitir parecer sobre a
matéria para o l Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos do Regimento Interno,

Fundamentação
A entidade em questão, por suas atividades de promoção da
recuperação social do indivíduo e da família, readaptando-os
à escola e ao trabalho, e pelo combate à vadiagem, torna-se
merecedora da declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.718/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.728/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.726/93. do Deputado Reinaldo Lima,
objetiva declarar de utilidade pública o Projeto
Assistencial Novo Céu, com sede no Município de Contagem.
O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e apresentou a Emenda n

Compete-nos, agora, nos termos do Regimento Interno, emitir
parecer sobre a matéria para o lQ turno de deliberação
conclusiva.
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Fundamentação
O Projeto Assistencial Novo Céu tem por finalidade atender
crianças carentes portadoras de AIOS, de paralisia cerebral
e, ainda, crianças que necessitam de outros cuidados
médicos, inclusive os emergenciais.
Para tal, são mantidas unidades especificas de atendimento,
que recebem toda a atenção da entidade, merecedora, sem
dúvida, da declaração de sua de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.726/93, com a Emenda no 1, proposta pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.727193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei ora
analisado pretende 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, para
exame preliminar, ã Comissão de Constituição e Justiça, que
não identificou impedimento à sua normal tramitação. Cabe,
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lg turno, nos termos do art. 104, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vila Martins
tem por finalidade congregar órgãos e pessoas interessadas
em melhorar as condições socioeconõmicas da comunidade, bem
como reunir recursos materiais, humanos e assistenciais para
colocá-los á disposição dos moradores de Vila Martins.
Na comunidade, a presença da associação evidencia-se pelos
relevantes serviços que ela lhe presta, o que a torna
merecedora da declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.727/93, no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.764/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública, de Saúde e Ação Social e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe cria cargos de provimento efetivo no quadro da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - e
dá outras providências.
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Na Mensagem ng 408/93, que encaminhou o projeto a esta
Casa, o Chefe do Poder Executivo solicita seja a matéria
apreciada em regime de urgência, nos termos do art. 69 da
Constituição do Estado, o que deverá ser feito em reunião
conjunta das Comissões supramencionadas, consoante o
disposto nos arts. 220 e 222 do Regimento Interno.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 18/11/93, foi a

proposição distribuída às comissões competentes, sujeitando-
se também, e por força de requerimento do Deputado Jorge
Hannas, aprovado em Plenário em 25/11/93, á apreciação da
Comissão de Saúde e Ação Social.
Designado para emitir parecer sobre os aspectos jurídicos,

constitucionais e legais relativos à proposição em questão,
passamos a fundamentá-lo na forma que se segue.

Fundamentação
O projeto de lei em tela dispõe sobre a criação de 2.700

cargos para atender às unidades assistenciais da FHEMIG.
Prevê, ainda, a autorização para a prorrogação dos
contratos administrativos firmados com a referida fundação
até o provimento dos cargos previstos e respeitado, também,
o prazo de seis meses a partir de lg/10/93, para que não
sofram seus serviços solução de continuidade.
A proposição insere-se no âmbito da competência do Estado
membro, já que se trata de matéria relativa a sua
organização administrativa-
Por outro lado, não contém vicio de iniciativa, uma vez que
cabe exatamente ao Chefe do Executivo encetar, no caso, o
processo legislativo, nos precisos ternos do art. 66, III,
"b". da Constituição do Estado.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.784/93.
Sala das Comissões, lg de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Bernardo Rubinger - José Leandro.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
apreço pretende criar cargos de provimento efetivo no quadro
da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -
e dá outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/11/93, o projeto
tramita em regime de urgência e é objeto de apreciação em
reunião conjunta, nos termos regimentais. Designado para
emitir parecer sobre o mérito da proposição, passamos a
fazê-lo na forma seguinte-

Fundamentação
A medida tem o propósito de garantir e aprimorar a
prestação dos serviços de saúde oferecidos á população,
conforme ressalta o próprio Chefe do Executivo.
A notória carência de pessoal naquela entidade tem sido
fator prejudicial ao cumprimento de suas importantes
tarefas. A iniciativa ora proposta vem, pois, suprir as
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necessidades funcionais da referida fundação, assegurando a
eficiência dos trabalhos ali realizados.
O projeto de lei em pauta autoriza, ainda, a prorrogação,
pelo tempo máximo de seis meses dos contratos por tempo
determinado mantidos pela FHEMIG e pela Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS -, a
fim de que haja continuidade de funcionamento dos serviços
executados pelas mencionadas fundações.
Isso posto, a matéria apresenta-se como conveniente e

oportuna, sendo da maior relevância para a administração
pública a sua aprovação.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.784/93..
Sala das Comissões, lo de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Dilzon Melo, relator - Bernardo

Rubinger - Adelmo Carneiro Leão - Jorge Eduardo.
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Governador do Estado, cria
cargos de provimento efetivo no quadro da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FREMIG - e dá outras
providências.
Após o exame do projeto pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e da Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação, cabe a
esta Comissão, a requerimento do Deputado Jorge Hannas,
emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
Foge ao espaço desta reunião uma análise profunda e

detalhada da situação da saúde em nosso Estado.
Todavia, á vista de depoimentos de diversas pessoas perante
esta comissão, verificamos ser a questão dos recursos
humanos um dos sérios problemas enfrentados pelo setor.
Reconhecidamente em estado de calamidade pública, a saúde
caminhará a passos largos para o total aviltamento, se não
forem tomadas medidas urgentes e adequadas.
Nesse aspecto, é extremamente louvável a iniciativa do

Governador do Estado ao prover de recursos humanos a FHEMIG,
corno forma de melhorar as condições de atendimento de tão
importante componente do Sistema Unico de Saúde.
Ao lado da criação de novos cargos, o fato de se pretender
sejam prorrogados os contratos administrativos bem demonstra
a preocupação do Chefe do Executivo em que não exista
solução de continuidade na prestação de serviços. Saliente-
se que tal medida, de vital relevância, não se aplica
somente à FHEMrG, mas também á Fundação Centro de
Hematologia de Minas Gerais - HEMOMINAS.
Dessa forma, só podemos acatar e aprovar as medidas
propostas pelo projeto em exame, como forma de apoiar mais
uma iniciativa a favor da saúde dos mineiros.

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

Lei ng 1.784/93, no lo turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires, relator - Adelino

Carneiro Leão - Péricles Ferreira
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
visa a criar cargos de provimento efetivo na FHEMIG e dá
outras providências.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Em seguida, as Comissões de Administração Pública e de

Saúde e Ação Social opinaram pela aprovação da proposição na
forma proposta.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer-

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

vista financeiro-orçamentário, á sua aprovação. As despesas
decorrentes da execução da futura lei serão cobertas por
crédito especial, cuja abertura é autorizada pela própria
lei. O projeto em tela está de acordo com a legislação
vigente, merecendo prosperar nesta Casa.
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para efetuar uma

correção técnica. O projeto em apreço estabelece que a
referida abertura de crédito observará o f lg do art. 43 da
Lei Federal ng 4.320. O mais adequado seria que esta
exigência abrangesse todo esse artigo. Assim, propomos a
Emenda ng 1, transcrita a seguir, após a conclusão deste
parecer.

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

Lei ng 1.784/93, com a Emenda ng 1, a seguir redigida.
EMENDA Ng 1

Suprima-se do art. 3g a expressão " lg, do".
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente Ronaldo Vasconcel los, relator -
Péricles Ferreira - Wilson Pires - José Laviola - Céiio de
Oliveira.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.366/93

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

A proposição em tela, do Deputado Márcio Miranda, pretende
seja dada a denominação de Sebastião Araújo ao
estabelecimento oficial de ensino do Distrito de Bicas, no
Município de Rio Piracicaba.
Aprovado no lg turno, sem emendas, o projeto submete-se,

agora, ao 2g turno de deliberação conclusiva desta Comissão,
nos termos regimentais.

Fundamentação
Os Araújos, tradicional família do mencionado distrito,
muito têm feito por seu progresso e desenvolvimento, desde
os tempos em que ainda era povoado. A essa família, que
muitos filhos colocou a serviço da comunidade, pertenceu o
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insigne Sr. Sebastião Araújo. Todo cidadão que tenha vivido
nesse distrito, nos últimos 50 anos conhece seu nome e os
relevantes serviços que prestou á comunidade por meio de seu
trabalho permanente e gratuito, notadamente na área da
educação.
Pela ação que Sebastião Araújo desenvolveu em sua
comunidade, consideramos oportuno e merecido o preito de
reconhecimento.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.366/93, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1993.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.560/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Pinto, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Esplanada, com sede no Município de
Bom Despacho.
Aprovada a proposição no lg turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos emitir
parecer sobre a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva.
Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o art.
196, lo, do Regimento Interno, a qual segue em anexo e é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade visa a promover atividades que possibilitem o

desenvolvimento social da comunidade e uma melhor infra-
estrutura urbana para o Bairro Esplanada.
Pelos serviços prestados, torna-se essa associação

merecedora da declaração de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.560/93, no 2o turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no IQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.560193

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

dos Moradores do Bairro Esplanada, com sede no Município de
Bom Despacho
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.566/93

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
A proposição em exame, do Deputado Tarcisio Henriques,
objetiva declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente
de Paula, com sede no Município de São Lourenço.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emendas, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno.

Fundamentação
A entidade em tela presta assistência social ás pessoas
idosas, provendo-as em suas necessidades básicas de
alimentação e assistência médico-hospitalar.
Por seus trabalhos de natureza filantrópica, julgamos

oportuna a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.566/93. no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.567193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Antônio Genaro, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
Projeto Esperança de Vida, com sede no Município de Itaúna.
Aprovado o projeto no 1Q turno, cabe-nos emitir parecer

sobre a matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva,
nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
O exame das atribuições da Associação Beneficente Projeto
Esperança de Vida, que incluem ampla atenção á criação dos
centros comunitários, evidencia a importância social do
papel da entidade.
Dessa forma, acreditamos ser justa e oportuna a declaração

de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2g
turno, do Projeto de Lei no 1.567/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.588193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Ivo José,
pretende declarar . de utilidade pública o Grupo de Jovens
JUPC (Jovens Unidos em Prol da Comunidade), com sede no
Município de Timóteo.
Aprovada a proposição no lg turno, com a Emenda ng 1. da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2o turno.
Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o art.
196, lg, do Regimento Interno, a qual segue em anexo e é
parte integrante deste parecer.
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Fundamentação
A entidade objetiva trabalhar em prol do bem-estar social e
cultural da comunidade. E, pelos serviços já prestados,
merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.588/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.588/93

Declara de utilidade pública o Grupo de Jovens JUPC (Jovens
Unidos em Prol da Comunidade), com sede no Municipio de
Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Jovens JUPC (Jovens Unidos em Prol da Comunidade) com sede
no Municipio de Timóteo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.622193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Wanderley Ávila,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação das
Voluntárias da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde - AVINSS
-, com sede no Municipio de Diamantina.
Aprovado o projeto no lg turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos, agora,
emitir parecer sobre a matéria para o 2g turno de
deliberação conclusiva. Em anexo, a redação do vencido, que
é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade em tela presta relevantes serviços á comunidade
local, notadamente na área de assistência á saúde de pessoas
carentes.
Assim, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento desta

Comissão no lo turno.
Conc 1 usão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.622/93, na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
José Leandro, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.622193

Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias
da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde - AVINSS -, com sede
no Municipio de Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Voluntárias da irmandade de Nossa Senhora da Saúde -
AVINSS -, com sede no Município de Diamantina.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.657193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, 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 Município de Rio Piracicaba.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emendas, cabe-nos agora
emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio
Piracicaba - APAE-RP - é uma entidade civil sem fins
lucrativos, cujo principal objetivo é prestar assistência
psicológica, social e material ao excepcional. Sendo assim,
a declaração de sua utilidade pública virá, por certo,
facilitar a luta da entidade na consolidação de seus ideais.

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

Lei nQ 1.657/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.768193

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 vencimentos
dos servidores do Quadro de Pessoal da Fundação Helena
Ant ipoff.
Com base no art. 69 da Constituição do Estado, o Chefe do
Executivo solicitou fosse a matéria apreciada em regime de
urgência. Atendendo á solicitação, o projeto foi apreciado
em reunião conjunta das comissões a que foi distribuído, de
acordo com o art. 222 do Regimento Interno, e foi aprovado
no lg turno, na forma proposta.
Em atendimento ao que dispõe o art. 196 do Regimento
Interno, retorna a proposição a esta Comissão para receber
parecer para o 2g turno.

Fundamentação
A proposição em comento, conforme já tivemos oportunidade
de nos manifestar, não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário á sua aprovação.
O objetivo pretendido é o de estabelecer a sistemática de
classes e a tabela de vencimentos dos servidores da Fundação
Helena Antipoff, com o agrupamento de funções segundo o
nível de escolaridade, complementando o quadro de pessoal da



191

referida instituição. Tal disposição não acarreta, portanto.
nenhum prejuizo financeiro para o Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.768/93, no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bernardo Rubinger. relator -
João Marques - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira -
Jaime Martins - Antônio Carlos Pereira.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.781193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epígrafe cria o Centro de Integração do Adolescente, na
estrutura da Secretaria da Justiça, e dá outras
providências.
No lo turno, foi o projeto aprovado, na forma proposta.
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser
examinada no 2o turno.

Fundamentação
Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestar, a
proposição em causa não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, á sua aprovação. As despesas
decorrentes da criação do referido centro correrão por conta
de crédito especial a ser aberto pelo Poder Executivo.
observada a existência de recursos disponiveis.

Conc 1 usão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.781/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques - relator -
Bernardo Rubinger - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira -
Jaime Martins - Antônio Carlos Pereira.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.783193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epígrafe fixa os vencimentos dos servidores da autarquia
Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO - e dá outras
providências.
No lo turno, foi o projeto aprovado com a Emenda no 1.
Retorna, agora, a matéria a esta Comissão a fim de receber
parecer para o 2Q turno e de ser elaborada a redação do
vencido, que segue anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
apreço, com a referida emenda, não encontra óbice do ponto
de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação-
0 projeto está em consonância com a legislação em vigor,
merecendo prosperar nesta Casa.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.783/93, no 2Q turno, na forma do vencido no l
turno.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

Antônio Carlos Pereira - João Marques - Bernardo Rubinger -
Jaime Martins - Célio de Oliveira.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.783193

Fixa os vencimentos dos servidores da autarquia Transportes
Metropolitanos - TRANSMETRO - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - As tabelas de vencimento dos cargos de carreira
do Quadro de Pessoal da autarquia Transportes Metropolitanos
- TRANSMETRO -, previstos no Anexo 1, são as constantes nos
Anexos II a V desta lei, observadas as datas de vigência
indicadas.
Parágrafo único - Os cargos de provimento em comissão de
chefia, de assessoramento e de execução destinados á
estrutura intermediária da autarquia e seus respectivos
vencimentos são os constantes no Anexo II desta lei,
observadas as datas de vigência indicadas.
Art. 2g - A jornada de trabalho do servidor do Quadro de
Pessoal da TRANSMETRO é de 30 (trinta) horas semanais.
Parágrafo único - O servidor do quadro de que trata este
artigo poderá optar pela jornada de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, assegurado o vencimento
correspondente a essa jornada.
Art. 3g - Nos valores previstos nas tabelas de vencimento
constantes nos Anexos II a V desta lei, para as cargas
horárias semanais de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas,
estão incorporados a Gratificação de Apoio ao Executivo,
instituída no art. So da Lei ng 10.364. de 27 de dezembro de
1990, e os índices de reajustamento de janeiro, fevereiro e
março de 1993, nos termos do art. 17 da Lei ng 11.091, de 4
de maio de 1993.
Parágrafo único - Aplica-se, ainda, o disposto nos 5c e

6g do art. lg e no parágrafo único do art. 4g da Lei ng
11.114, de 16 de julho de 1993.
Art. 4Q - O ocupante de cargo de provimento em comissão
poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função
pública que ocupar, acrescida de 20% (vinte por cento),
incidente sobre o vencimento do cargo em comissão.
Art. Sg - O Anexo xxvii da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro

de 1992, fica alterado na forma do Anexo VI desta lei.
Art. 6Q - Ficam criados, no Anexo XV da Lei ng 10.623, de
16 de janeiro de 1992, 4 (quatro) cargos de Diretor, com o
fator de ajustamento correspondente a 0,3546, destinados aos
Centros Integrados de Atendimento ao Menor - ClAMEs -,
unidades que ficam acrescidas ã Diretoria de Educação e
Assistência, da estrutura orgânica da Fundação Estadual do
Bem-Estar do Menor - FEBEM , prevista no Decreto ng 23.392,
de 2 de fevereiro de 1984.
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Parágrafo único - Os Centros Integrados de Atendimento ao
Menor - CLAMEs -, a que se refere este artigo são os
seguintes:

- ClAME - Bairro Flamengo, em Belo Horizonte;
II - CLAME - Bairro Pindorama, em Belo Horizonte;
III - CLAME - Conjunto Santa Maria, em Belo Horizonte:
IV - CLAME - Municipio de Araçuai.
Art. 7g - A sistemática de carreira, segmentos, classes e
quadros da administração direta, das autarquias e das
fundações públicas obedecerá ao disposto na Lei ng 10.961,
de 14 de dezembro de 1992, na forma regulamentar.
Art. 8o - O art. 2g da Lei no 7.367, de 2 de outubro de
1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2g - Compete 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 á 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.".
Art 9g - Para atender ás despesas decorrentes da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CR$27.415.765,00 (vinte e sete milhões
quatrocentos e quinze mil setecentos e sessenta e cinco
cruzeiros reais), observado o disposto no art. 43 da Lei
Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
(* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 4/12/93.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.280/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.280/93, de autoria do Deputado Jorge
Eduardo, que confere nova destinação ao imóvel de que trata
a Lei no 10.083, de 28/12/89, e dá outras providências, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á 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 NO 1.280/93
Confere nova destinação ao imóvel de que trata a Lei ng
10.083, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O imóvel doado pelo Estado ao Municipio de Fama
por meio da Lei no 10.083, de 28 de dezembro de 1989, deverá
ser destinado á construção de um hotel.
Parágrafo único - O imóvel reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados da data da
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publicação desta lei, não lhe for dada a destinação prevista
neste artigo.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrario,

especialmente o art. 2g da Lei ng 10.083, de 28 de dezembro
de 1989.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -

José Braga. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.501/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.501/93, de autoria do Tribunal de
Contas, que dispõe sobre a recomposição e o reajustamento
dos símbolos e dos níveis de vencimentos dos servidores do
Quadro de Pessoal, inclusive os inativos, e dos integrantes
do Quadro Especial de Pessoal do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi
aprovado no 2Q turno, com as Emendas ns 1 a 3 ao 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.
Para sanar omissão constatada na redação do art. Bg. esta

Comissão fixou a mesma data de vigência do reajuste de que
trata o art. lQ do projeto para o novo valor do abono-
família.
Feitas as correções pertinentes, opinamos por se dar à

proposição a seguinte redação final, que está de acordo com
o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.501/93'
Dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos

e dos níveis de vencimentos dos servidores do Quadro de
Pessoal, inclusive os inativos, e dos integrantes do Quadro
Especial de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os valores dos símbolos e dos níveis de

vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal, inclusive
os inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de Pessoal
da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais 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.
Parágrafo único - 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 constante nos Anexos II a V desta lei-
Art. 2g - Na aplicação da nova estrutura a que se refere o
Anexo r 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
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diferença entre o valor que teria direito na nova tabela e
aquele correspondente ao seu padrão.
Parágrafo único - A vantagem pessoal prevista neste artigo

se extinguirá com a ocorrência de progressão ou promoção que
tenham por conseqüência o posicionamento do servidor em
padrão mais elevado.
Art. 3g - Sobre os valores vigentes em 30 de junho de 1993
aplica-se, a partir de lQ de julho de 1993, o percentual,
uniforme e universal, de 40% (quarenta por cento).
Art. 4g - Aplica-se aos servidores da Secretaria do
Tribunal de Contas, inclusive os inativos, o disposto na Lei
nQ 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 estabelecidos para os servidores do Poder
Executivo, o reajuste quadrimestral e as antecipações
bimestrais de que trata o art. 7g da lei referida neste
artigo.
f 2o - 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 da Secretaria do Tribunal de Contas serão objeto
de projeto de lei de iniciativa do Tribunal.
Art. SQ - Ao servidor efetivo do Tribunal de Contas é
garantido, no mínimo, o vencimento equivalente ao padrão 8
da tabela de símbolos e vencimentos correspondente ao cargo
ocupado.
Art. 6g - A vantagem a que se referem o art. 17, inciso 1,
da Resolução ng 8, de 13 de agosto de 1974; o art. SQ da Lei
ng 10.292, de 2 de outubro de 1990, e o art. 15 da Lei ng
10.858, de 5 de agosto de 1992, é devida ao servidor que
cumprir integralmente, durante o mês, a jornada de trabalho
fixada em resolução do Tribunal de Contas.
Art. 7g - A partir de lg de maio de 1993, os cargos de
Supervisor V. TCCH01; Assistente Administrativo de
Gabinete, TC-EX-03; Analista de Registros Funcionais, TC-EX-
04, e Secretário da Revista do TCMG, TC-EX-05, ficam
posicionados no padrão TCU-22.
Art. 8g - O valor do abono-familia ê fixado em Cr$15.000,00
(quinze mil cruzeiros) mensais, a partir de lg de maio de
1993.
Art. 9g - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão por conta dos créditos orçamentários consignados ao
Tribunal de Contas.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 4/12/93.)



196

Belo Horizonte, terça-feira, 7 de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de 'quorum'
COMPARECIMENTO

- As Ghlsmin, comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar

Silva - Ambrõsio Pinto - Bonifácio Mourão - Côssimo Freitas
- Edward Abreu - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende
- Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - José
Braga - José Laviola - Maria Olivia - Pêricles Ferreira -
Roberto Amaral - Sebastião Costa Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila.

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 as extraordinárias
de logo mais, às 141h30min e às 201h30min; de amanhã, sábado.
dia 4. ás 91h30min, às 141h30min e às 201h30min; e de domingo,
dia 5, às 9h30min, às 141h30min e às 201h30min, nos termos dos
editais de convocação. Convoca, ainda, para a ordinária de
debates de segunda-feira, dia 6, às 20 horas.

ATA DA 689 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de
setembro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo.
Baldonedo Napoleão, Raul Messias e Sebastião Costa
(substituindo este ao Deputado Jorge Hannas, por indicação
da Liderança do PFL), membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Simão
Pedro Toledo. declara abertos os trabalhos e esclarece que a
reunião tem a finalidade de ouvir a Comissão de
Representação do Seminário Legislativo Moradia: Alicerce da
Cidadania, composta pelos Srs. Sebastião Calais de Oliveira,
da Secretaria da Habitação; Fernando Cear Correia, do
Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON;
Maria Cristina Magalhães, da Companhia Urbanizadora de Belo
Horizonte - URBEL; Rosinha Borges Dias, do Projeto Construir
a Esperança, da Arquidiocese de Belo Horizonte; Sérgio
Azevedo, do Centro de Estudos Urbanos - CEURB-UFMG; Heloisa
Soares de Moura Costa, do Instituto de Arquitetos do Brasil
- IAB; Fernando Antônio Ferreira, do Sindicato dos
T r aba lhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de
Agua e Serviços de Esgoto de Minas Gerais - SIND'AGUA;
Antônio Cosme Damião Pereira, da Federação das Associações
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de Moradores de Minas Gerais - FAMEMG; Madalena de
Oliveira Dias, do Fórum Estadual de Moradia Popular - FEMP -

e Ildeu José de Almeida Dias, do Sindicato dos Engenheiros
do Estado de Minas Gerais - SENGE -, que farão una
explanação geral sobre o referido seminário. O Presidente
solicita ao Deputado Raul Messias que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência comunica aos
parlamentares presentes que foi encaminhado a esta comissão,
pela Presidência da Casa, o documento final do Seminário
Legislativo Moradia: Alicerce da Cidadania e que está
determinando o seu encaminhamento à Gerência-Geral de
Consultoria e Pesquisa para as providências cabíveis. Passa-
se, então, à 2a parte da reunião, oportunidade em que o
Deputado Baldonedo Napoleão, autor do requerimento que
motivou o convite á comissão de representação acima, faz uso
da palavra, tecendo considerações a respeito do assunto. A
Presidência passa a dar a palavra aos convidados na seguinte
ordem: Dr. Sérgio Azevedo; Or. Sebastião Calais de Oliveira;
Dr. Mário Batista Miranda Filho; Sra. Rosinha Borges Dias;
Sra. Madalena de Oliveira Dias; e Dr. Ildeu José de Almeida
Dias, que tecem considerações e fazem pronunciamentos breves
sobre tema do seminário, os quais constam nas notas
taquigráficas. Fazem uso da palavra os Deputados Raul
Messias, Adelmo Carneiro Leão e Baldonedo Napoleão, que
comentam o problema habitacional no Estado e levantam alguns
questionamentos a respeito das propostas levantadas no
Seminário, questionamentos esses respondidos pelos Srs.
Sérgio Azevedo e Sebastião Calais de Oliveira. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente enaltece o trabalho da
comissão de representação, informa que esta Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização estará empenhada no
sentido de que as propostas apresentadas no documento final
do seminário tenham prosseguimento através de elaborações
legislativas pertinentes, agradece o comparecimento dos
parlamentares e das autoridades presentes, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Antônio Júlio -
Baldonedo Napoleão - Alvaro Antônio. -
ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISS ÃO DE AGROPECUARIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas e trinta minutos do dia onze de novembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Wilson Pires e João
Marques ( substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo, por
indicação da Liderança do PMBD), membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ajalmar Silva, 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. O Presidente comunica aos demais
parlamentares que foi distribuído a esta comissão avulso do
Projeto de Lei ng 1.767/93, que acresce o limite fixado para
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o Poder Executivo realizar operações de crédito. A seguir, a
Presidência passa à discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Jorge Eduardo. Relator dos Projetos de Lei ns 1.636 e
1.582/93, ambos no 2Q turno, emite pareceres favoráveis á
aprovação da matéria. Submetidas a discussão e votação, cada
uma por sua vez, são essas proposições aprovadas, O
Presidente submete à discussão e votação o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nQ 1.355/93, o qual é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões, lQ de dezembro de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Jaime Martins - Wilson Pires -

Arnaldo Canarinho.
ATA DA 35g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia dezessete de novembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda, Maria
Olivia e Glycon Terra Pinto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e
solicita à Deputada Maria Olivia que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes A Presidência informa aos
Deputados que foi encaminhado a esta Comissão o Oficio n
100/93, da Caixa Econômica Federal, comunicando que o pedido
de remessa de documentos relativos a conjuntos
habitacionais situados neste Estado não poderá ser atendido,
tendo em vista o impedimento previsto no art. 38 e
parágrafos da Lei nQ 4.595, de 1964, pois caracteriza-se
quebra do sigilo bancário. O Presidente informa, ainda, que
a Comissão recebeu o jornal '0 Plenário", voltado para a
política mineira, e avulso do Projeto de Lei ng 1.767/93,
que acresce o limite fixado para o Poder Executivo realizar
operações de crédito; e esclarece que o prazo para
apresentação de emendas se encerrou no dia 16/11/93. O
Presidente distribui o Requerimento nQ 4.821/93 ao Deputado
Glycon Terra Pinto e passa à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Nesta
oportunidade, a Deputada Maria Olivia apresenta requerimento
em que solicita sejam convidados os Drs. Ojalma Bastos de
Morais e Júlio Boechat Braga. Presidente e Diretor da
TELEMIG, respectivamente, para prestar esclarecimentos a
esta Comissão sobre a cobrança por prestação de serviços
feita pela TELEMIG, bem como sobre a comercialização de
telefones nos mercados paralelo e oficial e suas implicações
para o consumidor. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. O Deputado Marcos Helênio também apresenta
requerimento, em que solicita sejam convidados o Dr.
Wanderley Vieira de Andrade e outros representantes da
assessoria jurídica do DETRAN-MG, para prestarem
esclarecimentos a esta Comissão sobre a cobrança de multas
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referentes a infrações no trânsito ou irregularidades em
veiculos. Em virtude de a proposição ser de sua autoria, o
parlamentar passa a Presidência ao Deputado Márcio Miranda.
Submetida a votação, é a proposição aprovada. O Deputado
Marcos Helênio reassume a Presidência e passa à fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, O Deputado Glycon
Terra Pinto, Relator do Requerimento no 4.821/93, emite
parecer favorável á aprovação da matéria. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. A Presidência submete a
votação, nos ternos da Deliberação da Mesa no 487, o
Requerimento flQ 4.827/93, que é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lg de dezembro de 1993.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Maria Olivia
- Hely Tarquino.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ACOMPANHAR, NA CIDADE DE BETIM, AS APURAÇÕES ACERCA DD
EXTERMÍNIO DE MENINOS DE RUA
As dezessete horas e quinze minutos do dia dezessete 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.
Encontra-se presente, também, o Deputado José Maria Pinto.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Antõnio 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 Bels. Elbert Geraldo Barros de Faria e
João Bosco Rodrigues, respectivamente, Delegado e Delegado
Adjunto da Ba Delegacia Seccional de Betim, e o Bel. Marco
Túlio Fadeu Andrade, Delegado Titular do 4Q Distrito de
Betim, e os convida a tomar assento à mesa. O Presidente
registra, também, a presença dos Delegados Eustáquio da
Conceição Mendonça, Simeão Lopes e Reinaldo Vasconcelios.
Passa, inicialmente, a palavra à Deputada Maria Olivia, que
justifica sua iniciativa de sugerir que fossem ouvidos os

E delegados que estão investigando os assassinatos ocorridos
em Betim. O Deputado José Maria Pinto, com a palavra,
agradece a presença dos convidados, seus colegas, e tece
alguns comentários sobre os fatos a serem apurados. O

E Deputado Antõnio Pinheiro também faz suas observações
iniciais. Em seguida, o Presidente passa a palavra aos Drs.
Elbert Geraldo Barros de Faria, João Bosco Rodrigues e Marco
Túlio Fadeu Andrade, os quais, cada um por sua vez e nesta
ordem, prestam esclarecimentos a respeito dos crimes
acontecidos em Betim, colocam os membros da Comissão a par
dos levantamentos e das investigações já realizadas,
descartam a possibilidade da existência de grupos de
exterminio na referida cidade e colocam à disposição da
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Comissão os autos dos inquéritos policiais para qualquer
consulta. Após as explanações, a Presidência abre a
discussão. E realizado amplo debate, do qual participam os
convidados e os Deputados presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. O Presidente indaga se há alguma
proposição a ser apresentada. O Deputado Antônio Pinheiro
apresenta requerimento, em que solicita sejam convidadas a
participar de reunião desta Comissão a mãe e a tia de
Valricio Rodrigues da Silva, conhecido como "Marmita", uma
das vitimas dos assassinatos que estão sendo apurados na
cidade de Betim. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. A Presidência passa a palavra aos Ors. Elbert
Geraldo Barros de Faria, João Bosco Rodrigues e Marco Túlio
Fadeu Andrade, os quais, cada um por sua vez, fazem as
considerações finais. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos convidados pelos valiosos
subsídios prestados aos trabalhos da Comissão, agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lg de dezembro de 1993-
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Pinheiro - Maria

Olivia.
ATA DA 31 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As nove horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar Machado e José Laviola
(substituindo este ao Deputado Mauni Torres, por indicação
da Liderança do BRD), membros da Comissão supracitada. Estão
presentes também os Deputados Ivo José e Márcio Miranda.
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
parlamentares presentes. O Presidente comunica que não há
correspondência a ser lida, passa á 2a parte da reunião, com
a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, e, na ausência do
relator, faz a leitura do parecer sobre o Projeto de Lei
nQ 1.513/93, em lg turno, mediante o qual o Deputado Edward
Abreu conclui pela aprovação da matéria. Logo após, submete
a discussão e a votação o referido parecer, o qual é
aprovado na forma original. Em seguida, sugere reunião
extraordinária para o dia lg de dezembro, ás 101h30min, no
auditório, com a finalidade de se ouvirem diversas
autoridades que menciona, em audiência pública, acerca da
nova Lei de Incentivos Fiscais da União, que regulamenta o
Decreto ng 8.661, de 5/10/93, em atendimento a requerimento
do Deputado Gilmar Machado. Colocada em votação, a proposta
é aprovada pela Comissão. 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.
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Sala das Comissões, la de dezembro de 1993.
Ibrahim Jacob. Presidente - Gilmar Machado - Roberto Luiz

Soares - João Marques.
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLiTICA
ENERGÉTICA, IIIORICA E MINERÁRIA
Às dez horas e quinze minutos do dia dezoito de novembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Eduardo Brás, Âilton Vilela e Hely
Tarquinio, membros da Comissão supracitada.Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brás, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ailton Vilela
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
a Presidência faz a leitura do relatório referente à visita
das Comissões de Política Energética, Hidrica e Minerária e
de Meio Ambiente ao Distrito de Mário Campos, no Município
de Ibirité, com o objetivo de verificar "in loco" possíveis
riscos de contaminação das águas servidas pelos produtores
agrícolas da localidade, em razão de futura implementação de
atividade mineraria pela empresa Mineral do Brasil Ltda., na
serra dos Três Irmãos, com o qual concordam os membros desta
Comissão.D Presidente determina que seja o relatório
encaminhado à Comissão de Meio Ambiente com a finalidade de
ser apreciado e enviado às partes interessadas.
Prosseguindo, o Deputado Eduardo Brás designa o Deputado
Hely Tarquinio para fazer a leitura de correspondência
referente à questão do petróleo e à contribuição da
PETROBRAS ao desenvolvimento do Pais, oportunidade em que o
Deputado Hely Tarquinio tece comentários sobre esse tema e,
também, sugere uma ampla discussão sobre a possivel
privatização da PETRDBRAS. Neste momento, o Presidente dá
ciência de correspondência enviada à GRANBEL, aprovada na
26a Reunião Ordinária, na qual a Comissão de Política
Energética, Hídrica e Minerária endossa os termos da "Carta
da GRANBEL", em que os Prefeitos da Região Metropolitana de
Belo Horizonte manifestam apoio ao movimento nacional pela
não-privatização da PETROBRAS e pela manutenção do monopólio
estatal do petróleo. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Ailton Vilela, Presidente - Hely Tarquínio - José Maria

Pinto.
ATA DA 5a AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito
de novembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão,
Márcio Miranda, José Braga e Antônio Genaro, membros da
comissão supracitada. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Ivo José e Antônio Pinheiro. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
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Genaro que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente esclarece que a presente reunião tem
por finalidade ouvir os Drs. Marcos Piana de Faria,
Presidente da 8MB - Belgo- Mineira Bekaert Artefatos de
Arame Ltda. , e François Moyen, Diretor-Presidente da
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, e o Sr. Vander Lúcio
Andrônico, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas e Material Elétrico de Vespasiano e
Lagoa Santa, que discorrerão sobre a suspensão de 9
dirigentes sindicais e a demissão de, aproximadamente, 50
trabalhadores, por justa causa, ocorridas no dia 18 de
outubro pp. O Presidente lê ofícios enviados pelo
Presidente da 5MB - Belgo-Mineira - Bekaert Artefatos de
Arame Ltda. e pelo Diretor-Presidente da Companhia
Siderúrgica Belgo-Mineira. em que acusam o recebimento do
convite desta comissão e lamentam não poder comparecer, em
vista de outros compromissos anteriormente assumidos. Ato
continuo, o Presidente passa a palavra ao Sr. Vander Lúcio
Andrõnico, que fala sobre a suspensão e a demissão de
trabalhadores daquela empresa. Após sua exposição, fazem uso
da palavra os Srs. João da Cruz Batista, Nelson Ferreira
Viana Júnior e Adilson Antônio de Almeida. O Deputado
Antônio Pinheiro também se manifesta, conforme consta nas
notas taquigráficas. D Deputado Antônio Genaro insiste na
vinda do Presidente da 5MB e do Diretor-Presidente da Belgo-
Mineira. O Deputado Adelmo Carneiro Leão propõe seja
reiterado o convite às autoridades acima mencionadas e,
também, sugere a vinda do psicólogo João Afonso Villefort de
Bessa, Chefe do Departamento de Relações Industriais da
referida empresa, para falar sobre a suspensão dos
dirigentes sindicais e a demissão dos 50 trabalhadores. A
proposta é acatada pelos demais Deputados. Encerrada esta
fase da reunião, o Presidente passa à discussão e à votação
de proposições de autoria da comissão e apresenta
requerimento, em nome do Deputado Antônio Fuzatto, em que
solicita a convocação de reunião conjunta desta comissão e
da de Saúde e Ação Social, objetivando a realização de
audiência pública com o Presidente da Brasil Flowers; o
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Floricultura,
Horticultura, Fruticultura e Agropecuária de Antônio Carlos
e Barbacena; o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Lagoa da Prata, de Bocaiúva e de Visconde do Rio
Branco; um representante da Pró-Comissão Estadual de
Canavieiros de Minas Gerais; o Presidente do Sindicato
Patronal; um representante da Secretaria do Trabalho e o
Superintendente da Delegacia Regional do Trabalho de Minas
Gerais. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A
Presidência passa à discussão e à votação de proposição que
dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Márcio Miranda, Relator do Projeto de Lei no 1,504/93, emite
parecer favorável à aprovação da proposição, que, submetida
a discussão e a votação, é aprovada. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos
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parlamentares e dos convidados, convoca.os Deputados que
compõem esta comissão para a audiência pública a ser
realizada no próximo dia 25, quinta-feira, às 10 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Miranda - José

Braga.
ATA DA 5% REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas do dia vinte e três de novembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e Miguel
Barbosa, membros da comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos,
declara abertos os trabalhos, esclarece que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Ivo José que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Prosseguindo, a Presidência dá ciência do
recebimento de oficio da Câmara Municipal de Santa Bárbara,
em que se solicitam providências para se viabilizar uma
compensação financeira aos municípios que detêm, em sua área
territorial, reservas biológicas, estações ecológicas, áreas
inundadas e mananciais devidamente regularizados por lei.
Logo após, o Presidente distribui ofícios aos Deputados Ivo
José e Miguel Barbosa para que procedam ao seu estudo. O
Deputado Miguel Barbosa acusa o recebimento de ofício
encaminhado à Comissão pela Associação dos Empregados do
Sistema de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de
Minas Gerais - ASSECT -, por meio do qual envia cópia do
oficio encaminhado ao Governador do Estado em que se relata
a situação vivida pelos funcionários do CETEC; e procede à
leitura do "fax" enviado pelo Dr. Lúcio Bemquerer,
Presidente da Associação Comercial do Estado de Minas
Gerais, convidando para o lançamento do Programa Nacional do
Álcool e do Leite - PRONAL -, no dia 17/11/93. A seguir, o
Deputado Ivo José lê oficio do Vereador Adenilson Rodrigues
em que encaminha á Comissão a Moção ng 2/93, por meio da
qual a Câmara Municipal de Três Marias manifesta
solidariedade aos pescadores profissionais dos lagos
artificiais do Estado. Na fase de discussão e de votação de
proposições da Comissão, o Deputado Ronaldo Vasconcellos
apresenta requerimento em que solicita a realização de um
fórum de debates nesta Casa, no âmbito do Plenário, para se
discutir a situação fundiária das unidades de conservação do
Estado de Minas Gerais. Colocado em votação, é O
requerimento aprovado. Logo após, o Deputado Ivo José faz
uso da palavra e convida os membros da comissão para
participarem do seminário sobre o rio Piracicaba, que será
realizado nos dias 9 e 10/12/93, em Ipatinga. Prosseguindo,
o Presidente passa à fase de discussão e de votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Na
ausência da Deputada Maria Elvira, designada anteriormente
relatora do Projeto de Lei nQ 1.646/93, o Presidente procede
à leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela
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aprovação do projeto, com a Emenda ng 1. Colocado em
discussão e em votação, é o parecer aprovado. O Presidente
comunica que se encontra sobre a mesa o Requerimento n
4.859/93. da Deputada Maria Elvira, em que solicita a
inserção, nos anais da Casa, de voto de congratulações com a
Fundação Cloe-Misael Cardoso Pinto Filho, do Municipio de
Extrema, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Colocado em
votação, nos termos da Deliberação da Mesa ng 487, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993-
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Maria Elvira
- Antônio Pinheiro.
ATA DA 88A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de
novembro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Cléuber Carneiro, Antônio
Carlos Pereira (substituindo este á Deputada Maria José
Haueisen, por indicação da Bancada do PT), Célio de
Oliveira, Antônio Pinheiro e Ermano Batista, membros da
comissão supracitada. Havendo número regimental, na ausência
do Presidente, assume a direção dos trabalhos o Vice-
Presidente, Deputado Clêuber Carneiro, que 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 á apreciação do Plenário da Assembléia. O Vice-
Presidente informa que o parecer sobre o projeto de
resolução do Deputado Roberto Carvalho continua em
discussão, uma vez que o Deputado Geraldo Rezende havia
solicitado vista da matéria na reunião anterior. Com a
palavra, o Deputado Antônio Carlos Pereira solicita a
inversão da pauta com relação ao referido projeto. A Vice-
Presidência coloca em votação o requerimento do Deputado
Antônio Carlos Pereira, sendo esta proposição aprovada.
Neste momento, constata-se a presença da Deputada Maria José
Haueisen, membro efetivo da comissão. Com a palavra, o
Deputado Ermano Batista emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 868/92, com as Emendas ns 1 a 4. Na fase
de discussão, a Deputada Maria José Haueisen solicita vista
da matéria, o que é deferido pelo Vice-Presidente. Com  a
palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela junidicidade dos
Projetos de Lei ngs 1.460 e 1.677/93, com emendas que
receberam o nQ 1. Postos em discussão e votação, cada um por
sua vez, são os pareceres aprovados. Ainda com a palavra, o
Deputado Célio de Oliveira emite parecer pela
inconstitucionalidade e pela antijuridicidade do Projeto de



206

Lei no 1.575/93. Na fase de discussão, a Deputada Maria José
Haueisen solicita vista da matéria, o que é deferido pelo
Vice-Presidente. Com a palavra, o Deputado Antônio Pinheiro
procede à leitura do parecer do relator, Deputado Geraldo
Rezende, concluindo pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto, com a Emenda ng
1. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. O
Vice-Presidente redistribui o Projeto de Lei ng 1.615/93 ao
Deputado Célio de Oliveira. Este parlamentar, por sua vez,
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto, com a Emenda no 1. Na fase de
discussão, a Deputada Maria José Haueisen apresenta emenda
ao projeto. O Vice-Presidente coloca em votação o parecer
sobre o Projeto de Lei nQ 1.615/93, salvo a emenda
apresentada. O parecer é aprovado. Em seguida, coloca-se em
votação a emenda apresentada pela Deputada Maria José
Haueisen. A emenda é rejeitada. Com a palavra, a Deputada
Maria José Haueisen procede à leitura do parecer do relator,
Deputado Geraldo Rezende, concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 1.616/93, com as Emendas ngs 1 e 2. Posto
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra,
o Deputado Antônio Pinheiro procede à leitura do parecer do
relator. Deputado Geraldo Rezende, concluindo pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 1.632/93, com as Emendas nos 1 e 2. Posto
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra,
a Deputada Maria José Haueisen procede à leitura do parecer
do relator, Deputado Geraldo Rezende, concluindo pela
antijuridicidade do Projeto de Lei no 1.674/93. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Continua em
discussão o parecer sobre o projeto de resolução do Deputado
Roberto Carvalho. Encerrada a discussão, o Vice-Presidente
coloca em votação o parecer, o qual é aprovado, com o voto
contrário da Deputada Maria José Haueisen. Passa-se á
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Célio de Oliveira procede à leitura dos pareceres
do relator, Deputado Ermano Batista, concluindo pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 185/91 e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 1.701/93, com a Emenda no 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro emite
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 1.671/93. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a palavra, a
Deputada Maria José Haueisen emite pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei nos 1.606, 1.695 e 1.708/93 e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 1.707/93, com a Emenda no 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite
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pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.484, 1.487, 1.682,
1.693 e 1.741/93 e pela constitucionalidade, pela legalidade
e pela juridicidade do Projeto de Lei no 1.692/93, com a
Emenda nQ 1. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado
Antônio Pinheiro emite pareceres pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ns
1-696, 1.710, 1.713, 1-716. 1.739 e 1.748/93 e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.720/93, com a Emenda no 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Nada mais havendo a ser tratado, a Vice-
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária
a ser realizada hoje, ás 141h30min, determina a lavratura da
ata e encerra a reunião.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro - Célio de

Oliveira -. Ermano Batista.
ATA DA 27g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As onze horas do dia vinte e três 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. Encontra-se
presente, também, o Deputado Márcio Miranda. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas. declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, o Presidente esclarece que a
reunião se destina a ouvir a Ora. Marilena Chaves, Chefe da
Assessoria Econômica da SEPLAN, com a finalidade de se
discutirem os Projetos de Lei nos 1-612/93, que cria o Fundo
para a Infância e a Adolescência; 1-619/93, que dispõe sobre
o financiamento para água e esgoto do Estado de Minas
Gerais, e 1.360/93, que cria o Fundo Estadual de Saneamento
Básico. O Presidente passa a palavra à Ora. Marilena Chaves,
que discorre sobre os projetos acima mencionados,
considerando a sua inclusão no orçamento para o próximo ano,
um avanço da legislação. Participaram dos debates todos os
Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigràficas. A seguir, o Presidente suspende a reunião,
agradece a expositora e sugere aos membros da Comissão a
transferência da reunião para o Plenarinho I. Ato continuo,
a Presidência anuncia a presença dos Drs. Marx Golgher,
Vice-Presidente do Conselho Regional de Medicina; Ricardo
Ferreira Deusdarã, Vice-Presidente do Sindicato dos Médicos:
Eliane de Souza, Presidente do Sindicato dos Médicos; Carlos
Roberto Mesquita, Secretário Municipal de Saúde de Betim;
Marco Antõnio de Oliveira Zocrato, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Saúde de Betim, Igarapé e Esmeraldas:
Sra. Muciola Oliveira Santos, Conselheira dos Usuários do
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Conselho Municipal de Betim; e Sr. Carlos campos,
representando o SINO-SAUDE. O Presidente passa a palavra,
pela ordem, às pessoas acima mencionadas, que discorrem
sobre as negociações do movimento de greve dos funcionários
da área de saúde em Betim e sobre seu desfecho, cumprida a
finalidade da reunião, .a Presidência agradece a presença dos
convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lg de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - José Leandro - Jorge Eduardo -

Adelino Carneiro Leão.
ATA DA 37a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas do dia vinte e cinco de novembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Bonifácio Mourão, Antônio Fuzatto, Ibrahim
Jacob, Dilzon Melo, Errnano Batista, Alvaro Antônio e
Sebastião Costa, membros desta Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Bonifácio Mourão, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ermano Batista que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Está sobre a
mesa requerimento do Deputado José Renato, relator do
Projeto de Lei ng 1-509/93, que, com várias alegações,
solicita maior prazo para emissão de seu parecer. A
Presidência passa a ouvir o Plenário da Comissão para
deliberar sobre o assunto. Por unanimidade, é deferido o
requerimento, embora a Comissão não tenha concordado com
nenhum dos motivos alegados. Passa-se à 2a fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Presidente suspende a reunião por
10 minutos para estudar melhor o Projeto de Lei ng
1.509/93. Reabertos os trabalhos, a Presidência redistribui
o projeto ao Deputado Oilzon Melo e concede prazo
regimental ao novo relator. Com a palavra, o Deputado
Sebastião Costa, relator, no lg turno, do Projeto de Lei ng
1.607/93, de autoria do Tribunal de Contas, que dispõe sobre
a recomposição e o reajustamento dos padrões de vencimentos
e dos proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá
outras providências. O relator apresenta parecer pela
rejeição da Emenda ng 5 e pela aprovação da Emenda nQ 6,
sugerida pelo Deputado José Leandro. Submetido a discussão e
votação, é 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, lg de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Antônio Fuzatto - Maria

Olivia - Sebastião Costa.
ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia vinte e cinco de novembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os
Deputados Péricles Ferreira, Bonifácio Mourão e Ibrahim
Jacob (substituindo este ao Deputado José Braga, por
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indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada
Comissão. O Vice-Presidente, Deputado Péricles Ferreira,
assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Bonifácio
Mourão 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 Jbrahim Jacob
o Projeto de Lei n 1.579/93 Passa-se, então, à 2a parte da
reunião. Nesta fase, o relator apresenta seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.579/93. Submetido a discussão e a votação, é aprovado o
parecer. Em seguida, a , Presidência suspende a reunião por
tempo indeterminado. As 21 horas, com a presença dos
Deputados Edward Abreu e João Batista, o Presidente "ad
hoc", Deputado Bonifácio Mourão, reabre os trabalhos e
distribui os Projetos de Lei ns 1.447 e 1.607/93 ao
Deputado Edward Abreu e o Projeto de Resolução nQ 1.806/93
ao Deputado João Batista. Com a palavra, o Deputado Edward
Abreu apresenta pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação dos Projetos de Lei nos 1.447 e 1.607/93.
Submetidos a discussão e a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. Em seguida, o Deputado João Batista
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Resolução ng 1.805/93. Submetido a discussão e a
votação, é aprovado o parecer. 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, 2 de dezembro de 1993.
Pêricles Ferreira, Presidente - José Braga - José Maria

Pinto.
ATA DA 49a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As quinze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e
cinco de novembro de mil novecentos e noventa e três,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro
Toledo, Baldonedo Napoleão, José Laviola, Raul Messias e
Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Simão Pedro
Toledo, declara abertos os trabalhos, esclarece que a
reunião tem a finalidade de apreciar, em lQ turno, o Projeto
de Lei ng 1.613/93, do Governador do Estado, que cria o
Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB - e dá outras
providências, e, em seguida, solicita ao Deputado José
Laviola que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência, então, designa o Deputado Baldonedo Napoleão
para relatar o Projeto de Lei nQ 1.569/93, do Deputado
Anderson Adauto, que institui o Fundo de Amparo aos
Municipios Nascentes e às Associações Microrregionais e dá
outras providências. A seguir, o Presidente passa á
discussão e votação de proposições sujeitas à deliberação do
Plenário, oportunidade em que indaga ao Deputado Jorge
Hannas, relator do Projeto de Lei nQ 1.613/93, se está em
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condições de proferir seu parecer. Com a palavra, o Deputado
Jorge Hannas faz a leitura de seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto, com a Emenda no 1, que
apresenta. Colocado o parecer em discussão, faz uso da
palavra o Deputado Raul Messias, que tece comentários e
apresenta duas propostas de emenda. A Presidência recebe
essas propostas de emenda e as coloca em discussão,
juntamente com o aludido parecer. Faz uso da palavra o
Deputado Baldonedo Napoleão, que requer vista do processo, a
qual é deferida pela Presidência. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, lg de dezembro de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Romeu Queiroz - Jorge
Hannas - Raul Messias - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubi nger.
ATA DA la REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Ng
35/93, DE AUTORIA DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUE ACRESCENTA A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS O ART. 299
As quinze horas do dia trinta de novembro de mil novecentos
e noventa e três . reúnem-se no Plenarinho os Deputados
Tarcisio Henriques, Bernardo Rubinger, Cóssimo Freitas,
Francisco Ramalho, Jorge Hannas (substituindo este ao
Deputado Jaime Martins, por indicação da liderança do PFL),
Dilzon Meio (substituindo este ao Deputado Roberto Amaral,
por indicação da Liderança do PTB), Geraldo Rezende
(substituindo este ao Deputado José Bonifácio, por indicação
da Liderança do BRD), Célio de Oliveira e Gilmar Machado,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente 'ad hoc", Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e informa que a presente reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente , designar
o relator e, se possivel , apreciar o parecer sobre a
matéria. A seguir, o Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Francisco Ramalho para atuar como escrutinador.
Recolhidas as cédulas, verifica-se que estão eleitos
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Cóssimo Freitas e Tarcísio Henriques. D Presidente "ad hoc"
empossa o Presidente, que, por sua vez, dá posse ao Vice-
Presidente. O Deputado Cõssimo Freitas agradece a escolha de
seu nome e designa corno relator da matéria em pauta o
Deputado Bernardo Rubinger. Este emite parecer pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição ng 38/93, no
lo turno. Na fase de discussão, o Deputado Gilmar Machado
requer vista do parecer, que é deferida pela Presidência,
nos termos do ig do art. 136 do Regimento Interno. Nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1993.
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Cóssimo Freitas, Presidente - Tarcísio Henriques - Bernardo
Rubinger - Francisco Ramalho - Wanderley Avila - Jaime
Martins - Roberto Amaral - Célio de Oliveira - Gilmar
Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÔES

Oficio no 30/93*
"Belo Horizonte, 3 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente
Renovando a honra de dirigir-me a essa ilustre Presidência
e tendo em vista o r. despacho exarado pelo em. Relator
Desembargador Guimarães Mendonça, nos autos do Processo
Crime Originário 23.922-8, em que figuram como denunciante o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e como
denunciados Elisa Maria Alves da Costa e Outros, solicito a
V. Exa. , nos termos do lg do art. 56 da Constituição
Estadual, a gentileza de suas providências com vistas à
concessão da necessária licença prévia por parte da augusta
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais para que a
referida Deputada Estadual possa ser processada
criminalmente, mediante instauração da competente ação
criminal através deste Tribunal de Justiça.
Para tanto, passo-lhe às mãos, através de cópias

autenticadas, a denúncia apresentada, bem como as peças que
a instruem.
Valho-me da oportunidade para renovar-lhe a expressão de

meu elevado apreço.
José Norberto Vaz de Mello, Presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais.
CERTIDÃO

Certifico que o P.C.O. nQ 23.922-8, da Comarca de Belo
Horizonte, - Denunciante: Ministério Público de Minas
Gerais, e Denunciados: Elisa Maria Alves da Costa (Deputada
Estadual) e Outros, com um total de 1.366 folhas, foi
dividido em 7 (sete) volumes.
Certifico, ainda, que as cópias anexas a este oficio
conferem com as originais que foram apresentadas nesta
Secretaria de Feitos Especiais. Eu, José Lino de Araújo.
Escrevente Substituto da SEFES, a subscrevi.
Belo Horizonte, 6 de dezembro de 1993.".

- Publicado de acordo com o texto original.)
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE

LEI No 1.617/93
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, lQ, do Regimento

Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.617/93 cria o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - e dá outras
providências.
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Publicado, foi o projeto remetido à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua legalidade,
juridicidade e constitucionalidade, com as Emendas ngs 1 e
2. A seguir, foi o projeto enviado à Comissão de Saúde e
Ação Social, que opinou pela sua aprovação, acrescentando-
lhe a Emenda ng 3. Veio, então, o projeto a esta Comissão
para receber parecer.
Elaborado, foi o parecer discutido em reunião desta
Comissão, momento em que foram apresentadas, pelo Deputado
Antônio Carlos Pereira, propostas de emendas. Acatada uma
delas, foi numerada como Emenda nQ 4 e, era virtude desta
alteração, procedemos à redação do novo parecer, nos termos
do E lg do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação
O fundo objeto da proposição em exame visa a possibilitar a
implantação do Programa de Saneamento Ambiental das Bacias
dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM. Esse programa é de
extrema necessidade, pois na bacia está localizado manancial
utilizado para abastecimento de água para a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Esse manancial tem sido
destino de grande volume de poluentes, o que pode
inviabilizar seu uso no abastecimento de água nos próximos
anos.
A inviabilização desses mananciais, por sua vez, não
bastassem os problemas sanitários e ambientais que
acarretaria, obrigaria o Estado a realizar pesados gastos na
obtenção de novas fontes de abastecimento de água para a
Região Metropolitana de Belo Horizonte, cada vez mais
distantes e caras. Trata-se, portanto, de investimento
necessário, que evita futuros gastos para o Estado e resolve
de forma definitiva o problema de saneamento básico nesses
ribeirões.
Acrescentamos, ainda, que, em conformidade com a Lei

Complementar no 27, de 18/1/93, o projeto de lei em análise
define o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais como
agente financeiro e órgão gestor, além de atribuir à
Secretaria de Estado da Fazenda a função de supervisor
financeiro.
Tal estrutura de gerenciamento, em nosso entender, é capaz

de conferir ao fundo a transparência esperada, e a eficiente
gestão dos recursos.
Com relação ás Emendas nos 2 e 3, apresentadas pelas

Comissões que nos antecederam, manifestamo-nos
favoravelmente a sua aprovação, tendo em vista a
fundamentação que as precedeu.
Em relação à Emenda no 1, manifestamo-nos contrariamente à

sua aprovação, por ser a expressão "PROSAM" mais adequada ao
programa em implantação.
E. finalmente, gostaríamos de salientar nossa concordância

com a Emenda flQ 4, apresentada pelo Deputado Antônio Carlos
Pereira, que aprimora o projeto de lei ora em análise,
inserindo as Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem no
grupo coordenador do fundo.
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Quanto às demais emendas, não acreditamos que aperfeiçoem o
projeto -

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

Lei nQ 1.617/93, com as Emendas ngs 2, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça; 3, apresentada pela
Comissão de Saúde e Ação Social e 4, apresentada por esta
Comissão e a seguir transcrita, e pela rejeição da Emenda ng
1. apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA NQ 4
Acrescentem-se os incisos V e VI ao art. 10:
"Art. 10 - ...............................................
V - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;
VI - Prefeitura Municipal de Contagem;".
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente e relator - Célio de Oliveira -
Saldonedo Napoleão - João Marques - Bernardo Rubinger -
Antônio Carlos Pereira.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.405/93

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

A proposição em apreço, do Deputado Romeu Queiroz, tem por
objetivo alterar a denominação da Escola Estadual D. Pedro
II para Escola Estadual Gamaliel de Castro, no Município de
Coromandel
Aprovada no lg turno, sem emendas, cabe-nos, nos termos
regimentais, emitir parecer para o 2Q turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
Ratificamos o parecer desta Comissão, exarado quando a

matéria foi apreciada no 1Q turno, uma vez que consideramos
justa e oportuna a homenagem que se pretende prestar à
memória do Dr. Gamaliel de Castro, pessoa que se destacou na
comunidade de Coromandel pelo exemplo de desprendimento e de
dedicação a seus conterrâneos.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do

Projeto de Lei nQ 1.405/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1993.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.532/93

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

O Projeto de Lei nQ 1.532/93, do Deputado João Marques,
visa a declarar de utilidade pública a Sociedade dos Amigos
de Inhapim, com sede no Municipio de Inhapim.
Aprovado o projeto no lQ turno, cabe-nos emitir parecer
sobre a matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Ao promover a cultura e a educação na comunidade em que

atua, a Sociedade dos Amigos de rnhapim realiza trabalho de
grande relevância social.
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Entre as ações da entidade, inclui-se, ainda, o auxílio aos
mais carentes, o que a torna, sem dúvida, merecedora da
declaração de sua utilidade pública.

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

Lei ng 1.532/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1993.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 2 g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.559/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.559/93, do Deputado José Militão,
visa a declarar de utilidade pública a AMAPP - Associação de
Amigos do Autista e Psicótico de São Sebastião do Paraíso,
com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
Aprovado o projeto no lg turno, com a Emenda no 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
regimentais.
Em anexo, segue a redação do vencido no lg turno, que é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
O trabalho da AMAPP, direcionado para a prestação de
assistência social ás pessoas autistas e psicõticas do
Município de São Sebastião do Paraíso, mediante o
desenvolvimento de programas que visam á sua reabilitação,
merece o reconhecimento e o aplauso de todos. Portanto, nada
mais justo e oportuno do que a declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei no 1.559/93. no 2o turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1993.
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.559/93

Declara de utilidade pública a AMAPP - Associação de Amigos
do Autista e Psicótico de São Sebastião do Paraíso, com sede
no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a AMAPP -

Associação de Amigos do Autista e Psicótico de São Sebastião
do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.626/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei
acima enumerado objetiva 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.
Aprovada a proposição no lg turno, com a Emenda ng 1, desta
Comissão, cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.
Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
O sindicato objeto da proposição em estudo tem por objetivo

congregar os servidores das Prefeituras supramencionadas na
defesa dos seus legítimos interesses, relevando-se, por
isso, o seu cunho eminentemente social.
As prerrogativas do sindicato, bem como os seus deveres,
estão claramente delineados no seu estatuto, motivo que
torna a entidade merecedora da declaração de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.626/93, no 2g turno, na forma do vencido no lo
turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1993-
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.626/93

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores das
Prefeituras Municipais de Cataguases, Astolfo Outra, Santana
de Cataguases, Itamarati de Minas e Dona Euzébia - SINSERPU
- Cataguases, com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art lg - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
dos Servidores das Prefeituras Municipais de Cataguases,
Astolfo Outra, Santana de Cataguases, Itamarati de Minas,
Dona Euzébia - SINSERPU - Cataguases, com sede no Município
de Cataguases.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 2, 3 E 4, APRESENTADAS AO
PROJETO DE LEI No 1.509/93, NO lo TURNO EM PLENÁRIO

(Nova Redação, nos Termos do 0 lQ do Art. 138 do Regimento
Interno)

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Homero Duarte, o Projeto de Lei ng
1.509/93 fixa critérios populacionais para a criação, fusão
e desmembramento dos serviços notariais e de registro
Distribuído ás Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o referido projeto foi apreciado em reunião
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conjunta, tendo recebido parecer favorável, com a Emenda n
1 e o Substitutivo nQ 1.
Durante a discussão em Plenário, no lg turno, o projeto

recebeu as Emendas ngs 2, 3 e 4, as quais foram encaminhadas
a esta Comissão juntamente com o projeto, para receber
parecer, nos termos do art. 195, Ç 2g, do Regimento Interno.
Na fase de discussão do parecer, foi apresentada proposta
de emenda pelo Deputado Bonifácio Mourão no sentido de se
suprimir expressão no art. So do Substitutivo no 2, a qual
foi aprovada pela Comissão.
Em decorrência disso, deve ser observado o disposto no f lg

do art. 138, dando-se, portanto, nova redação à matéria.
Fundamentação

A Emenda ng 2, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
objetiva impedir a delegação, pelo Governador do Estado,
para provimento, a título precário, das vagas surgidas em
razão da criação ou do desmembramento das serventias, até a
realização de concurso público.
A emenda não deve ser acatada. Com  efeito, a delegação,
feita a título precário, não deve ser encarada como um
obstáculo ao concurso público para o provimento definitivo
das vagas surgidas pela criação e pelo desmembramento das
serventias.
Na verdade, é una maneira de se conciliar a necessidade
premente da criação de novos serviços notariais e de
registro com o lapso de tempo minimamente necessário á
realização do concurso público para ocupá-los.
E bom ressaltar que as Constituições Federal e Estadual

são categóricas ao afirmar que nenhuma serventia permanecerá
vaga por mais de seis meses, depois de criada, sem abertura
de concurso público de provas e títulos para o seu
provimento, o que, por sua vez, não impede a delegação, a
titulo precário, durante esse interregno.
A Emenda ng 3, também de autoria do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, pretende estabelecer a necessidade de estudo
dos critérios socioeconõmicos e estatísticos para a criação
de serviços notariais e de registro.
Do mesmo modo que a emenda anterior, não deve ser aprovada.

O projeto em questão fixa os critérios populacionais para a
criação, a fusão e o desmembramento dos serviços notariais e
de registro, deixando ao Poder Executivo uma margem de
discricionariedade para apreciar a conveniência do ato
administrativo diante das peculiaridades de cada região do
Estado.
Assim, deve tal ato ser motivado, nos termos do 2g do

art. 13 da Constituição do Estado, a fim de que não se torne
inócuo o mandamento legal, já que existem regiões mais ou
menos desenvolvidas, que poderão, dentro dos limites da lei,
contar com número diferenciado de serventias, a despeito de
terem a mesma população.
Por isso, torna-se despiciendo o conteúdo da Emenda no 3,
ressaltando-se, ainda, que não há qualquer restrição
constitucional que impeça a abordagem em leis diferentes dos
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três critérios enumerados no art. 278 da Constituição do
Estado.
A Emenda nQ 4, de autoria do Deputado José Militão, também
não merece prosperar. Com efeito, o ato delegatório previsto
no projeto é tipicamente administrativo, da exclusiva alçada
do Governador, não cabendo à Assembléia referendá-lo.
Aceitar tal imposição é ferir o princípio da divisão dos
Poderes do Estado consagrado por nossa Carta Magna.
Ademais, o referendo legislativo, na prática, tumultuaria e
dificultaria a delegação provisória, que, por ser
excepcional e efêmera, teria sua finalidade comprometida.
Por outro lado, tendo em vista o amadurecimento da questão
proporcionado por debates e sugestões apresentados pelos
membros desta Casa, vê-se que o Substitutivo ng 1,
anteriormente aprovado por esta Comissão, merece alguns
reparos.
E necessário que se dê tratamento diferenciado para as
várias serventias existentes, de modo a não se prejudicar
ainda mais aquelas que já são deficitárias, seja pela
própria natureza do serviço, seja pelo fraco desenvolvimento
social e económico da região em que estão situadas.
Nesse passo, também é preciso equacionar melhor a
distribuição do serviço notarial e de registro na Capital
de modo a se melhorar a sua prestação.
Tendo em vista a apresentação de emenda por parte do
Deputado Bonifácio Mourão, no sentido de se suprimir a
expressão "vedada a remoção", na parte final do art. 5Q do
Substitutivo ng 2, faz-se necessário um outro substitutivo
adequando o projeto inicial às considerações acima aduzidas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela rejeição das Emendas
ngs 2. 3 e 4 ao Projeto de Lei ng 1.509/93 e pela aprovação
do referido projeto na forma do Substitutivo nQ 2, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 2 AO PROJETO DE LEI NQ 1.509193
Fixa critérios populacionais para a criação e o

desmembramento dos serviços notariais e de registros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A criação e o desmembramento dos serviços
notariais e de registros competem ao Poder Executivo,
observados os critérios fixados nesta lei.
Parágrafo único - Entendem-se como serviços de registros os
referentes ao registro civil de pessoas naturais, ao
registro civil de pessoas jurídicas, ao registro de títulos
e documentos, ao registro de imóveis e ao registro de
protestos.
Art. 2g - O número de cartórios de cada comarca será
proporcional à sua população, observados os seguintes
critérios:

- para os cartórios de registro de imóveis e registro de
protestos:
a) 1 (um) cartório para cada serviço, nas comarcas com até
50.000 (cinqüenta mil) habitantes;
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b) 2 (dois) cartórios para cada serviço, nas comarcas com
número de habitantes superior a 50.000 (cinqüenta mil) e
inferior a 100.000 (cem mil);
c) a partir de 100.000 (cem mil) habitantes, a comarca terá
mais um cartório, para cada serviço, a cada tração de
100.000 (cem mil) habitantes;
II - para os cartórios de registro civil de pessoas

naturais e registro de notas:
a) 1 (um) cartório para cada serviço, nas comarcas com

número de habitantes inferior a 100.000 (cem mil);
b) a partir de 100.000 (cem mil) habitantes, a comarca terá

mais um cartório para cada serviço, a cada fração de 100.000
(cem mil) habitantes;
III - para os cartórios de registro de títulos e documentos

e registro civil de pessoas jurídicas:
a) 1 (um) cartório nas comarcas com número de habitantes
inferior a 250.000 (duzentos e cinqüenta mil);
b) a partir de 250.000 (duzentos e cinqüenta mil)

habitantes, a comarca terá mais um cartório a cada tração de
250.000 (duzentos e cinqüenta mil) habitantes.
g lg - Em cada comarca não haverá, para cada serviço de

registro ou de notas, tomados separadamente, mais de 14
(quatorze) cartórios

2g- Independentemente do disposto no inciso II deste
artigo, haverá, em cada município, pelo menos um cartório de
registro civil de pessoas naturais
Art. 3g - A verificação do número de habitantes será feita

com dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
Art. 40 - Haverá desmembramento dos serviços notariais e de
registro quando um mesmo titular reunir, sob sua
responsabilidade, mais de um serviço notarial ou mais de um
serviço de registro, observados os critérios desta lei.
Parágrafo único - O titular dos serviços mencionados no
"caput" deste artigo poderá optar pela serventia que
preferir ocupar.
Art. 50 - Até a realização do concurso público de provas e

títulos para provimento das vagas das serventias criadas ou
desmembradas por efeito desta lei, estas serão ocupadas em
caráter precário, por delegação.
ArU 6o - Ficam mantidas as serventias existentes na data

da publicação desta lei.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Bg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - D!lzon Melo, relator -

Homero Duarte - Sebastião Costa - Alvaro Antõnio - António
Fuzatto (voto contrário).
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Belo Horizonte, quarta-feira, 8 de dezembro de 1993

ntl

ATA DA 475a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lê Fase:

Atas (3) - Correspondência: Oficio nQ 30/93, do Tribunal de
Justiça - Ofícios diversos - Apresentação de Proposições:
Requerimentos do Deputado Romeu Queiroz (15) - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Política Energética e dos
Deputados Elmiro Nascimento, Maria Olivia, Tarcísio
Henriques, Pêricles Ferreira e José Renato (2) - 2a Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- Às 20hlSmin, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ambrõsio
Pinto - Anderson Adauto - Bonifácio Mourão - Cõssimo Freitas
- Ermano Batista - Geraldo Santanna - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - João Batista - João Marques - José Laviola -
Maria Elvira - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton Salles
- Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Tarcísio Henriques - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

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

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lê Fase
Atas

- A Deputada Maria Olivia, 2Q-Secretário "ad hoc", procede
à leitura das atas das três reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Tarcísio Henriques, lQ-Secretário "ad hoc'. , lê

a seguinte correspondência:
OFICIO NQ 30193

Nota do redator: O Oficio ÜQ 30/93. do Tribunal de Justiça,
foi publicado na edição de 7/12/93, pág. 39, col. 4.

OFtCIOS
Do Sr. José Passini, Reitor da Universidade Federal de Juiz
de Fora, manifestando-se contrariamente à aprovação do
substitutivo às Propostas de Emenda à Constituição ns 15/91
e 33/93 e solicitando seja o tema amplamente estudado e
debatido durante a revisão constitucional. (- A Comissão de
Revisão Constitucional.)
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Do Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant, Secretário da Fazenda,
expressando o apoio dessa Pasta à institucionalização do 1
Fórum Permanente de Resgate da Dignidade Profissional dos
Servidores Públicos.
Do Sr. Gilberto Caixeta da Silva, Presidente da Câmara

Municipal de Uberaba, encaminhando cópia de requerimento do
Vereador Lauro Guimarães, aprovado por aquela Casa, em que
defende a manutenção do processo de eleição direta para
Diretores das escolas públicas estaduais. ( - Á Comissão de
Educação.
Do Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG,
encaminhando informações relativas a propostas do Seminário
Legislativo Saneamento é Básico contidas em requerimento do
Deputado Jorge Hannas.
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto dos Transportes e
Obras Públicas (2), comunicando, acerca do Requerimento no
4505/93, da Deputada Maria Elvira (construção de 3.000km de
meios-fios em ruas da cidade de Madre de Deus de Minas),
que, em virtude de carência de recursos financeiros, o
pedido não poderá ser atendido, no momento; e do
Requerimento ng 4.671/93, do Deputado Roberto Amaral
(restauração de trecho rodoviário localizado entre Montes
Claros e Bocaiúva), que houve recentemente licitação para a
realização da referida obra e que a Secretaria de Obras se
encontra na dependência da alocação dos recursos financeiros
necessários para que se iniciem os trabalhos.
Da Sra. Rosa Emilia Silva Vieira Soares, Presidente da OAB-

MG - g la Subseção - Viçosa, solicitando o apoio desta Casa à
aprovação de emenda do Deputado Roberto Amaral ao Projeto de
Lei Complementar ng 22/92, a qual propõe alterações quanto
ao número de Juizes de Direito para a Comarca de Viçosa, e
solicitando, ainda, que esta Assembléia aprove o projeto de
lei originário do Tribunal de Justiça. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar no 22/92.)
Das Sras. Raquel Scarlatelli e Eriane Pimenta.
respectivamente. Presidente e Diretora de Saúde da Federação
Mineira de Mulheres, solicitando o apoio desta Casa a que
seja aprovado o Projeto de Lei no 1.595/93, da Deputada
Maria Elvira, que cria o Instituto Mineiro da Mulher e da
Criança. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.595/93.)
Dos Srs. Hugo Sérgio Bichuette Nicolau e Luiz Antônio
Molinar Henrique, respectivamente, Diretor-Presidente e
Diretor Industrial da Cia. de Águas de Uberaba - COOAU -,
comunicando, a respeito de requerimento do Deputado Anderson
Adauto (pedido de informações sobre os conjuntos
habitacionais existentes na cidade de Uberaba), que a CODAU
não pode fornecer tais informações porque os conjuntos em
questão foram construídos mediante contrato firmado entre a
Caixa Econômica Federal e as empreiteiras, sem a
participação daquela companhia. (- Á Comissão Especial que
apura a situação dos conjuntos habitacionais.)
Dos Srs. Eustáquio M. Araújo e Ilza Pereira Lima, do

Sindicato Unico dos Trabalhadores da Saúde - SIND-SAUDE -,
solicitando providências com relação a denúncia de
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irregularidades na FHEMIG, feita por aquela entidade. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social
Dos Srs. Joseli da Silva Tatagiba, José Rogério de

Oliveira, Lafayete Gonçalves Campelo Martins, Luiz Artur C.
do valie, Marcos Cipriano Cardoso Garcia, Maria Amélia dos
Santos, Maria Eunice Assis Castro, Paulo Luis Gonçalves
Campelo, Rafael Antônio Ubeda Herrera e Ramon Silva - Acuna,
manifestando-se contra a Proposta de Emenda á Constituição
ng 15/91, que reduz de 3% para 1% o percentual da receita
orçamentária do Estado destinado á FAPEMIG, e solicitando
que a discussão do assunto seja adiada para a época da
revisão da Constituição. (- Anexem-se à Proposta de Emenda á
Constituição ng 15/91.)
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para a lsà fase do Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
REQUERIMENTOS

Do Deputado Romeu Queiroz (15), solicitando regime de
urgência para a tramitação dos Projetos de Lei ngs 1.613 a
1.618/93, 1.623, do Governador do Estado, e 1.644/93, de
iniciativa popular; 1.818/93, do Deputado Clêuber Carneiro,
que dá nova redação ao 2g do art. 11 e ao art. 30 da Lei
ng 11.020, de 8/1/93; e do Projeto de Resolução ng 1.735/93,
da Comissão de Fiscalização Financeira; e solicitando sejam
apreciados, em reunião conjunta das Comissões a que foram
distribuídos, os Projetos de Lei nos 1.615, 1.616, 1.618/93
do Governador do Estado, e 1.644/93, de iniciativa popular,
e 1.818/93, do Deputado Clêuber Carneiro, que dá nova
redação ao 2g do art. 11 e ao art. 30 da Lei ng 10.020, de
8/1/93.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Política Energética e dos Deputados Elmiro Nascimento,
Maria Olivia, Tarcísio Henriques, Péricles Ferreira e José
Renato (2).
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da 1 51 parte da reunião,
destinada a leitura de comunicações e a pronunciamento de
Líderes inscritos, Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

2a Fase
Leitura de ComunicaçõesApresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Política Energética, Hidrica e Minerária - aprovação dos
Requerimentos ngs 4.881/93, do Deputado Marcelo Cecê; 4.892,
4.893, 4.894, 4.895, 4.896, 4.897, 4.898, 4.699, 4.900,
4.905, 4.906, 4.907. 4.908, 4.909, 4.910, 4.911, 4.912 e
4.913/93. do Deputado Geraldo da Costa Pereira (Ciente-
Publique-se.); pelos Deputados Elmiro Nascimento - dando
ciência à Casa de sua viagem a Miami para participação do
19g Programa Brasília-Miami de Administração Política,
Educação e Saúde (Ciente. Publique-se.); Maria Olivia -
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falecimento do Sr. Antônio de Podesta Navarro Vieira,
ocorrido em São Paulo; Tarcisio Henriques - falecimento do
Sr. Eduardo Levindo Coelho, ocorrido no dia 3/12/93;
Péricles Ferreira - falecimento do Sr. Edson Mendes Brito,
ocorrido em Uberlândia; José Renato (2) - falecimento do
Sr. Antônio de Oliveira Castro, em Guaraciaba, e do Sr. José
Carneiro, em João Pinheiro (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 as extraordinárias de amanhã, dia 7, ás
9h30min e às 201h30min, nos termos do edital de convocação e
para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

"MENSAGEM NQ 410/93
Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para
solicitar-lhe providências no sentido de ser alterado o
artigo lo do Projeto de Lei ng 1.149/92. que dispõe sobre
autorização para o Estado permutar imóveis com o Município
de Ipatinga, ora em tramitação nessa augusta Casa
Legislativa, substituindo-se sua redação pela seguinte:
"Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar

imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído
pelos lotes de terreno ngs 12 (doze), 13 (treze), 14
(quatorze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) da quadra L, com
área de 1.275,00m2 (um mil duzentos e setenta e cinco metros
quadrados), situado na Rua Teófilo Otôni, Centro, em
Ipatinga, por parte da área de terreno medindo 3.392,54m2
(três mil trezentos e noventa e dois metros e cinqüenta e
quatro decímetros quadrados), integrante da quadra 16, com
área total de 7.464,00m2 (sete mil quatrocentos e sessenta e
quatro metros quadrados), situada na Praça dos Três Poderes,
na mesma cidade, pertencente ao Município de Ipatinga.".
A alteração se prende a engano cometido quanto á precisa
identificação da área de terreno de propriedade do Município
de Ipatinga, tendo o Governo do Estado se louvado em dados
fornecidos pela Prefeitura local, os quais foram
posteriormente retificados.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração."
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.149/92.
( - Publicado de acordo com o texto original.)

"MENSAGEM NQ 411/93
Belo Horizonte, 7 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente,
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso Projeto de Lei Complementar que acrescenta parágrafo
ao artigo 136 da Lei nQ 5.301, de 16 de outubro de 1989.
Os cargos indicados no dispositivo cuja inserção na Lei ng
5.301, de 16 de outubro de 1969, ora se propõe são todos da
confiança e escolha pessoal do Governador do Estado. Assim,
haveria obviamente grande prejuízo para o entrosamento,
fluxo e, conseqüentemente, para a eficácia da atividade
administrativa se as pessoas ocupantes de tais cargos, já
adaptadas e experientes no desempenho de suas atribuições,
tivessem de ser substituídas no final do mandato do
Governador. Exatamente para evitar esse inconveniente,
flagrantemente contrário ao interesse público, é que se
sugere a adoção da norma contida no 11 proposto.
Prevaleço-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.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 30/93
Acrescenta parágrafo ao artigo 136 da Lei no 5.301, de 16

de outubro de 1969.
Art. lg - O art. 136 da Lei nQ 5.301. de 16 de outubro de
1969, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, fica acrescido do seguinte 11:
"Art. 136 - ..................................
# 11 - O oficial da Policia Militar do Estado de Minas

Gerais, ocupante do cargo de Comandante-Geral, de Chefe de
Gabinete Militar do Governador ou de Chefe do Estado-Maior,
que completar trinta anos de efetivo exercício, poderá
permanecer em serviço ativo até o final do mandato do
Governador do Estado, respeitado o limite de idade previsto
nesta lei."
Art. 2g - Esta lei complementar entra em vigor na data de

sua publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 200, c/c O art. 103, do
Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.824/93

Autoriza a celebração de convênio entre o Poder Executivo e
a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1Q - Fica autorizada a celebração de convênios entre o
Poder Executivo, através das Secretarias de Estado de
Trabalho e Ação Social, de Esportes, Lazer e Turismo, de
Cultura e de Assuntos Municipais, e o Poder Legislativo do
Estado de Minas Gerais, objetivando a concessão de
subvenções sociais, de que trata a Lei nQ 6.776, de 9 de
junho de 1976, incluídas em valor consignado no orçamento da
Assembléia Legislativa.
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Parágrafo único - Os convénios previstos no "caput deste
artigo permanecerão em vigor até que nova legislação
discipline a política de assistência social, prevista nos
arts. 203 e 204 da Constituição da República e 193 e 194 da
Constituição Estadual.
Art. 2g - Os convênios de que trata o artigo anterior serão
celebrados individualmente com as Secretarias, visando à
distribuição de recursos às entidades a que se refere o art.
lo da Resolução ng 5129, de 28 de dezembro de 1992, cujos
objetivos e atividades sejam pertinentes á área de atuação
de cada Secretaria
Art. 3Q - Os critérios para cadastramento e prestação de
contas das entidades, que deverão ter sede em Minas Gerais,
serão definidos pela Secretaria conveniada.
Art. 4g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 7 de dezembro de 1993.
José Ferraz - José Militão - Rémolo Aloise - Roberto
Carvalho - aené Guedes - Amilcar Padovani.
Justificação: Visa o presente projeto a estabelecer um
mecanismo adequado à concessão de subvenções, até que se
defina a política normativa sobre a matéria. Pela presente
iniciativa, viabiliza-se a política assistencial,
representada pela concessão de subvenções com participação
do Poder Executivo, com respeito à competência das
Secretarias de Estado cuja atuação social é preponderante.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Fiscalização Financeira, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
II, do Regimento Interno.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.617/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no
1.617/93 cria o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAN - e dá outras
providências.
Publicada em 2/9/93, a matéria foi objeto de exame
preliminar na Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e lhe apresentou as Emendas nos 1 e 2.
Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre o projeto.

Fundamentação
A importância das ações de saneamento na melhoria da
qualidade de vida da população, associada ao direito à
cidadania estabelecido em nossa Carta Magna, é reconhecida
por todos os segmentos sociais.
Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário integram o saneamento básico, considerado função
pública de interesse comum da região metropolitana.
A amplitude da questão a ser enfrentada pelo setor de

saneamento básico, com uma estrutura institucional de grande
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complexidade, é conseqüência do crescimento acelerado da
região metropolitana, provocando rápido aumento da demanda.
É desnecessário acrescentar que a implantação dos serviços

de água e esgoto requer aplicação maciça de recursos, a fim
de que seja implantada uma política que atenda
satisfatoriamente às necessidades da população.
O projeto em exame visa, exatamente, a beneficiar os
moradores de Belo Horizonte e Contagem, uma vez que
possibilita o fornecimento de recursos que serão aplicados
em drenagem, em esgotos sanitários e industriais, no
tratamento de resíduos sólidos, na recuperação e na gestão
ambientais Além disso, a COPASA-MG receberá parte das
verbas, para que possa ampliar as atividades que já
desenvolve-
Lembramos. ainda, que o volume de esgotos gerado pela
comunidade da região, se não for tratado, poderá
inviabilizar a utilização das águas do rio das Velhas, cuja
bacia, integrada pelos ribeirões Arrudas e Onça, é um dos
mais importantes mananciais utilizados para o abastecimento
de água.
Dessa forma, acreditamos ser a criação do PROSAN essencial
para a sobrevivência, em condições sanitárias adequadas, da
população envolvida.
Acrescentamos, ainda, por sugestão do Governador do Estado,
uma emenda ao projeto, levando em consideração alguns dados.
O PROSAN está vinculado a um programa delimitado por
instrumentos legais anteriores e por convênios específicos.
Por outro lado, o FUNDEURB (Projeto de Lei flQ 1.613/93), que
necessita ser capitalizado, prevê a concessão de
financiamentos a programas de saneamento em qualquer região
do Estado.
A emenda proposta suprime a possibilidade do retorno dos
financiamentos do PROSAN ao Tesouro do Estado, garantindo ao
FUNDEURB maior aporte de recursos, essenciais para a
instalação de novos programas.

Conclusão
Em virtude das razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no
lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.617/93, com as Emendas flQ5
1 e 2, propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, e
a Emenda nQ 3, proposta por esta Comissão e transcrita a
seguir.

EMENDA NQ 3
Dê-se ao art 5.3 a seguinte redação:
"Art. 5Q - Os retornos, relativos a principal e encargos,

de financiamentos concedidos pelo Fundo de Saneamento
Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAN -
serão incorporados ao Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FUNDEURB.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires, relator - Bernardo

Rubinger. -
PARECER DE REOAÇAO FINAL DAS PROPOSTAS REVISIONAIS NS 1 A

9, 11
13 A 21, 23 E 24, APRESENTADAS A CONSTITUIÇÃO DA REPOBLICA
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Grupo Parlamentar para Acompanhamento dos Trabalhos da
Revisão Constitucional, Constituido pela Deliberação da Mesa

no 990, de 1993
As Propostas Revisionais ngs 1 a 9, 11 (esta na forma da
Subemenda ng 1), 13 a 21, 23 e 24, apresentadas à
Constituição da República, foram aprovadas nos ternos da
Deliberação da Mesa no 1.000. de 1993, publicada no 'Diário
do Legislativo" de 24/11/93.
Vêm agora ao Grupo Parlamentar para Acompanhamento dos
Trabalhos da Revisão Constitucional, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja a matéria desdobrada em propostas
individuais, para os fins do 40 do art. 4g da Resolução no
1, de 1993 - RCF, do Congresso Nacional, segundo estabelece
o art. lg, inciso IV, f lg, da Deliberação da Mesa nQ 1.000,
de 1993.
Assim sendo, opinamos por que se dê às propostas
revisionais em tela a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROPOSTA REVISIONAL No 1
Dê-se a seguinte redação ao § 3Q do art. 41 da Constituição

da República:
"Art. 41 -f 3Q - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o

servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração
proporcional, até seu adequado aproveitamento em outro
cargo.".
Justificação: A Constituição de 1988 prevê, no 3o 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 deve se dar sempre com
remuneração proporcional, à semelhança da aposentadoria.
E o que determina a apresentação desta proposta revisional.

PROPOSTA REVISIONAL NO 2
Acrescente-se ao art. 37 da Constituição da República o
seguinte inciso XVIII, renumerando-se os atuais incisos nos
XVIII a XXI:
"Art. 37 - ...............................................
XVIII - a proibição de acumular proventos não se aplica aos

aposentados, quanto ao exercicio de mandato eletivo, quanto
ao de um cargo em comissão ou quanto a contrato que vise a
atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público;".
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 que poderia ser
destinada a outrem, tornando mais dispendiosa a
administração.
Impõe-se, portanto, a alteração ora proposta.
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PROPOSTA REVISIONAL No 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;.
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 f lg do art. 53 da Constituição da República a

seguinte redação:
"Art. 53- ...............................................
lg - 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.".
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.
E 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
desprezo pela vida humana e descumprimento do dever de
lealdade para com a administração pública.

PROPOSTA REVISIONAL No 5
Acrescente-se ao art. 62 da Constituição da República o
seguinte lg, transformando em 2g seu atual parágrafo
único:
"Art. 62 - ...............................................
lg - Não serão admitidas medidas provisórias que versem

sobre:
- matéria em relação à qual

legislativa pelo Congresso Nacional
II - matéria que, nos termos da

autorização do Congresso Nacional
III - matéria penal;

é vedada a delegação

' Constituição, dependa de
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IV - matéria constante em projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional e encaminhado à sanção presidencial nos
trinta dias imediatamente anteriores à publicação da
medida.
Justificação: E necessário que, observados os pressupostos
de releváncia e urgência, haja balizas á atuação do
Presidente da República no que se refere á expedição de
medidas provisórias.
Conquanto essas 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 Republica 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. 7g - . . .............................
XIV - Jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos de revezamento permanente, salvo negociação
coletiva.
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 ao caso de concessão de repouso semanal
remunerado, de descanso intrajornada ou, ainda, de
interrupção no processo produtivo.
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 original 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 protelatõria do direito do empregado
que cumpre jornada especial

PROPOSTA REVISIONAL No 7
Acrescente-se ao art. 24 da Constituição da República, onde
convier, o seguinte inciso, renumerando-se os demais:
"Art. 24 - ................................

segurança nas atividades nucleares de qualquer
natureza.".
Justificação: E inaceitável a situação em que vivemos hoje,
em Minas. As mais de 3 mil fontes ionizantes - que
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aumentarão cada vez mais, naturalmente - não são
fiscalizadas, senão à 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 CNEF4
com a venda do material radioativo somente para quem
"entende" isto é, para 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, f lg, 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 princípio 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 justificar a
sugestão. As razões agora perfiladas estão entre as melhores
nesta instância.

PROPOSTA REVISIONAL NQ 8
Dê-se a seguinte redação ao g lo do art. 188 da

Constituição da República:
"Art. 188 - ..............................

lg - A alienação ou a concessão, a qualquer titulo, de
terras públicas com área superior a mil hectares a pessoa
física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa,
dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional
Justificação; A redação atual do dispositivo prevê o limite
de 2.500ha. Em um pais onde existem milhares de
trabalhadores rurais sem terra, onde o latifúndio já goza de
privilégios, sendo uma das causas da miséria e da injustiça
reinantes, o limite de 2.500ha, para a dita concessão ou
alienação é intolerável, sendo mesmo uma agressão aos
trabalhadores sem terra. Propomos, pois, a redução para
1 .000ha.

PROPOSTA REVISIONAL No 9
Acrescente-se ao art. 166 da Constituição da República o
seguinte parágrafo:
"Art. 166 - ..............................................

- 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 f lQ deste artigo.".
Justificação: Sendo a Lei Orçamentária autorizativa, a
simples inclusão de uma despesa não significa a sua
execução. Por outro lado, sabemos que muitas vezes essa
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 Lei Orçamentária, aprovada e emendada pelo
Poder Legislativo. A não-exigência dessa justificativa
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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 essa opção
menos subjetiva ou, pelo menos, mais transparente.

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 árgão, fundo ou

despesa, ressalvada 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 destinação de
fundos específicos para apoio à produção agropecuária e a
prestação de garantias ás operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165,
Justificação: Visa esta emenda retirar da vedação prevista
no art. 167 a vinculação da receita de impostos a fundos
específicos destinados ao apoio á produção agropecuária.
Tendo em vista o que dispõe o art. 165, 9c, 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 de recursos os fundos a serem
criados, é oportuna a exclusão destes da vedação imposta
pelo inciso que se pretende emendar.

PROPOSTA REVISIONAL NQ 13
Suprima-se o inciso II do art. 60 da Constituição da
República, renumerando-se o atual inciso III do mesmo
artigo.
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
as 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 proposição de emendas á
Constituição encontra respaldo em nossa anterior experiência
democrática e liberal.

PROPOSTA REVISIONAL NO 14
Dê-se á alínea "a" do inciso 1 do art. 102 da Constituição

da República a seguinte redação:
"Art. 102 - ..............................................

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal, estadual ou municipal e a ação
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declaratôria de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal;".
Justificação; O dispositivo que se pretende alterar é

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 2g do art. 125 da Lei Maior.
O art. 106, inciso 1, alinea "h°, da Constituição do Estado
trata da matéria, mas seu efeito está suspenso em virtude da
40111 ng 508.
Justifica-se, portanto, a alteração proposta.

PROPOSTA REVISIONAL Nç 15
Suprima-se o lQ do art. 159 da Constituição da República,
renumerando-se os atuais §f 2g e 3.
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 Municipios. Sua
retenção pelos Estados e municipios resulta no privilégio
dos maiores e mais complexos e, por conseguinte, na redução
do montante a ser distribuido aos demais. Acresce que os
valores retidos não são devidamente aferidos pela União
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 No 16
Suprima-se o inciso IV do art. 80 da Constituição da
República, renumerando-se os demais incisos do referido
artigo.
Em decorrência da supressão proposta, suprima-se o 2g do

art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da aludida Constituição.
Justificação; Nos termos do art. Bg, "caput", da

Constituição da República, é livre a associação profissional
ou sindical, e o inciso V do mencionado artigo estabelece
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 No 17
Dê-se a seguinte redação ao 2g do art. 27 da Constituição

da República;
"Art 27 - ...............................................
§ 2g - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em
cada legislatura, para a subseqüente, pela Assembléia
Legislativa, observado o que dispõem os arts. 150, II, 153,
III, e 153, 2g, 1, na razão de, no máximo, setenta e cinco
por cento daquela estabelecida para os Deputados Federais-".
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Justificação: A Emenda à Constituição no i, de 31/3/92, que
deu nova redação ao § 2Q 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 constituem 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 às 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 auxilio "In natura' ou considerá-lo para efeito
de fixação da remuneração em espécie.
A remuneração percebida pelo Deputado Federal deve ser
integralmente considerada para fins de fixação da
remuneração do Deputado Estadual

PROPOSTA REVISIONAL Hp 18
No Capitulo 1 do Título IV da Constituição da República,

onde se lê;
"Titulo IV

Capítulo 1

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção II
Da Emenda ã Constituição

leia-se:
"Titulo IV

Capitulo 1

Seção VIII
Da Emenda à Constituição

Seção IX
Do Processo Legislativo

Subseção 1
Disposição Geral

Subseção II
Das Leis
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Em decorrência da alteração proposta, suprima-se o inciso 1
do art. 59 da Constituição, renumerando-se os incisos mgs II
a VII do referido artigo.
Justificação; A tradição constitucional brasileira
recomenda que as emendas á 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 á 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, ng 89, jan./mar. 1986, p. 131.)
Pelo exposto, devem ser inseridas em partes distintas as
regras referentes às emendas à Constituição e ao processo
legislativo. E o que objetiva a presente proposta
revisional -

PROPOSTA REVISIONAL NQ 19
Acrescente-se ao Titulo VIII da Constituição da República o
seguinte Capítulo IX. renumerando-se os atuais arts. ngs 233
a 236;

"CAPiTULO IX
DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 233 - O 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, por meio da concessão de financiamento e de uma
política de subsídios.
Art 234 - A União aplicará, anualmente, no Sistema
Nacional de Habitação, nunca menos de dois por cento da
receita resultante de impostos.
Art. 235 - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
aplicarão, anualmente, nunca menos de dois por cento da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências, nos seus programas e fundos
habitacionais.
Parágrafo único - O Município poderá desincumbir-se dessa

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
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União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, 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 arU 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 150, 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, 8g;'.
Justificação: A proposta revisional que ora apresentamos
reproduz o art. lg da Proposta de Emenda à Constituição ng
131, de 1992, a chamada Emenda Ulysses Guimarães', de
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 -
É de se assinalar, ainda, a importãncia do setor da

construção civil para o crescimento da economia nacional-
PROPOSTA REVISIONAL NQ 20

Acrescente-se ao inciso III 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 a seguinte redação:
"Art. 84 - ...............................................
1 - nomear e exonerar os Ministros de Estado, observado o

disposto na alínea . . . . do inciso III do art. 52 desta
Constituição;"-
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, à semelhança
dos titulares de outros cargos, entre 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
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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 seguinte 2g ao art. 17, Capitulo V,
Titulo II, da Constituição da República, renumerando-se os
demais:
"§ 2Q - E vedada a participação em eleição no partido cuja

criação se der no período igual ou inferior a quatro anos
anteriores á data fixada para a realização do pleito, bem
como a fusão ou a incorporação para o mesmo fim."
Justificação: A emenda em tela visa a coibir o casuísmo de

partidos criados ou fundidos ás vésperas de eleição.
Na democracia moderna não cabem mais partidos que não
representem 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 pequenos. Além disso, se as
instituições são fracas, sem duração, como poderá sobreviver
a democracia?
Esta emenda, não garantirá as mudanças e reformas
necessárias ao sistema eleitoral brasileiro, mas garantirá
que os partidos, condutores políticos e ideológicos da
representação eleitoral possam ser mais duradouros e livres
dos casuismos de vésperas de eleição.
E o começo de urna aprimoração do sistema partidário

brasileiro.
PROPOSTA REVISIONAL NQ 23

Dê-se ao art. 37, "caput", da Constituição da República a
redação abaixo, acrescentando-se-lhe os j lQ 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:

- 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.

- O agente público motivará o ato administrativo que
praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a
finalidade.".
Justificação: As alterações propostas inspiram-se nas
disposições do art. 13, "caput", e f 1Q 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.
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O juizo de mérito a ser exercido pelo administrador, ante o
leque de possibilidades que se abrem à sua ação, é
suscetível de contraste segundo juizos de razoabilidade.
Pelo exposto, é salutar a inovação do texto constitucional

estadual que se pretende erigir em norma da Constituição da
República.

PROPOSTA REVISIONAL NQ 24
Dê-se a seguinte redação ao inciso II do f 2Q do art. 153

da Constituição da República:
"Art. 153 - ...................................
2Q- . .................................................

II - não incidirá, 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 vinte salários mínimos.!!
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
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 a corrigir essa injustiça.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1993.
Clêuber Carneiro, Coordenador - Bonifácio Mourão, relator -
Baldonedo Napoleão - Roberto Amaral.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 10 de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA 476a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens ngs 409, 410 e 411/93
(respectivamente, Substitutivo ao Projeto de Lei ng
1.702/93, emenda ao Projeto de Lei ng 1.149/92 e Projeto de
Lei Complementar no 30/93) - Ofícios diversos - Apresentação
de Proposições: Projeto de Resolução flQ 1.824/93 - Projetos
de Lei ngs 1.825 a 1.831/93 - Requerimentos ngs 4.949 a
4.969/93 - Requerimentos dos Deputados Gilmar Machado (2),
Romeu Queiroz (4), Bené Guedes, Elmiro Nascimento e José
Militão - Comunicações: Comunicações dos Deputados Marcos
Helõnio, José Militão, Reinaldo Lima, Antônio Fuzatto, Simão
Pedro Toledo, Maria Elvira e Roberto Luiz Soares (2) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ibrahim Jacob,
Antônio Pinheiro e Maria Elvira - 2g PARTE (ORDEM DO DIA):4 Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Elmiro Nascimento;
deferimento - Requerimentos dos Deputados Gilmar Machado
(2), Romeu Queiroz (2) e Bené Guedes; aprovação -
Requerimento do Deputado Roberto Carvalho; leitura do
parecer; aprovação - Questões de ordem - Palavras do Sr.
Presidente - 2a Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.613/93;
aprovação, com as Emendas ngs 1 a 3 - Discussão, em lg
turno, do Projeto de Lei ng 1.623/93; aprovação - Discussão,
em lo turno, do Projeto de Lei ng 1.617/93; aprovação, com
as Emendas ngs 2 a 4; votação da Emenda ng 1; rejeição -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Saldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Côssimo Freitas - 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 - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Laviola - José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helénio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
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Milton Sailes - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- 0 Deputado Cõssluuo Freitas, lo-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
MENSAGENS NoS 409, 410 E 411193

- As Mensagens nos 409, 410 e 411/93 foram publicadas na
edição do "Diário do Legislativo' do dia 8/12/93.

OFICIOS
Do Sr. Carlos Roberto Ferreira Dias, Presidente da Câmara

Municipal de Contagem, solicitando desta Casa sejam tomadas
providências a fim de que sejam agilizados os pareceres
sobre as prestações de contas daquele nunicipio referentes
aos anos de 1983, 1984, 1985 e 1989, cujos processos se
encontram em poder do Conselheiro Murta Lage.
Do Sr. Lúcio Bemquerer, Presidente da Associação Comercial
de Minas, encaminhando cópia do documento "Compromisso de
Minas", de iniciativa dessa entidade.
Do Sr. Telúrio Homem de 5. Cavalcânti, Diretor Adjunto da
DPG, encaminhando cópia do convênio DPG-093/93, firmado
entre a SUDENE e o Governo do Estado. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do
Regimento Interno.
Do Sr. Aélson Silva de Almeida e outros, manifestando

preocupação com a possibilidade de aprovação do Substitutivo
ng 1 à Proposta de Emenda à Constituição ng 15/91, que reduz
o percentual da receita orçamentária do Estado destinada à
FAPEMIG, e solicitando o empenho da Casa para preservar a
atual dotação e que a discussão do assunto seja adiada para
a época da revisão constitucional. (- Anexem-se à Proposta
de Emenda á Constituição ng 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 RESOLUÇÃO NQ 1.824/93
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- O Projeto de Resolução ng 1.824/93 foi publicado na
edição do "Diário do Legislativo' do dia 8/12/93.

PROJETO DE LEI No 1.825/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados

Moçambique Verde, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Moçambique Verde, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1993.
Geraldo Rezende -
Justificação: A Associação dos Congados Moçambique Verde é
uma entidade civil sem fins lucrativos, criada com a
finalidade de dar assistência social á comunidade.
De caráter assistencial, a entidade funciona há 3 anos, e

sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao

município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio
de nossos ilustres pares a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 196, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.826/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados

Terno Verde, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Verde, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação dos Congados Terno Verde é uma

entidade civil sem fins lucrativos.
De caráter assistencial, a entidade funciona há três anos,
e sua diretoria é composta de pessoas idóneas, que não
recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz á
comunidade de Monte Alegre de Minas, apresentamos este
projeto e solicitamos o apoio de nossos ilustres pares à sua
aprovação.
- 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 1.827/93
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Declara de utilidade pública a Associação da companhia de
Santos Reis, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
da Companhia de Santos Reis, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação da Companhia de Santos Reis é
uma entidade civil sem fins lucrativos, criada com a
finalidade de dar assistência social á comunidade.
De caráter assistencial, a entidade funciona há 17 anos, e

sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao
município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio
de nossos ilustres pares á 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.

PROJETO DE LEI NQ 1.828193
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados
Moçambique Marinheiro, com sede no Município de Monte Alegre
de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Congados Moçambique Marinheiro, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1993
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação dos Congados Moçambique

Marinheiro é uma entidade civil sem fins lucrativos, criada
com a finalidade de dar assistência social á comunidade.
De caráter assistencial, a entidade funciona há 3 anos, e
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao
município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio
de nossos ilustres pares à sua aprovação.
- 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 1.829/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados

Terno Cor-de-Rosa, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Cor-de-Rosa, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação dos Congados Terno Cor-de-Rosa é
uma entidade civil sem fins lucrativos, criada com a
finalidade de dar assistência social à comunidade.
De caráter assistencial, a entidade funciona há três anos,
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao
município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio
de nossos Ilustres pares à sua aprovação.
- 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 Wp 1.830/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados

Terno Amarelo, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Amarelo, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação dos Congados Terno Amarelo é uma

entidade civil sem fins lucrativos.
De caráter assistencial, a entidade funciona há três anos,
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelos cargos q ue ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao
município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio
de nossos ilustrespares a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.831/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados
Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Município
de Monte Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação dos Congados Moçambique Cor-de-

Rosa 4 uma entidade civil sem fins lucrativos.
De caráter assistencial, a entidade funciona há três anos,
e sua diretoria é composta de pessoas idóneas, que não
recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao

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

REQUERIMENTOS
Ng 4.949/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com Mirza
Cézar Santos Zazá Schetino pela aquisição de passe livre
para os policiais civis. (- A Comissão de Defesa Social.)
Ng 4.950/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á liberação de verba para calçamento de
ruas no Município de Chácara.
No 4.951/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á liberação de verba para calçamento de
ruas no Município de Bom Jardim de Minas.
Ng 4.952/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que se libere verba para pavimentação
de ruas no Município de Araújos.
Ng 4.953/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que se libere verba para conservação
de estradas vicinais no Município de Bom Jardim de Minas.
No 4.954/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de verba para construção de
13 pontes na zona rural, no Município de Bom Jardim de
Minas.
No 4.955/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas á
instalação de um posto de telefonia no Distrito de Pindores,
no Município de Araújos.
Ng 4.956/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas á
instalação de telefones comunitários nos bairros da EMBRAPA
e Santa Rita, no Município de Coronel Pacheco.
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Ng 4.957/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas a que se
instalem telefones comunitários nos Distritos de João
Ferreira e de Ribeirão de Santo Antônio, no Município de
Coronel Pacheco. (- Distribuídos á Comissão de Administração
Pública.)
Ng 4.958/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
liberação de verba para saneamento básico no Município de
Campos Gerais.
Ng 4.959/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASÂ-MG com vistas à
liberação de verba para saneamento básico no Município de
Chácara.
Ng 4.960/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPÂSA-MG com vistas á
liberação de verba para que seja regularizado o
abastecimento de água no Município de Araújos.
NQ 4.961/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de casas populares no Município de Campos Gerais.
NQ 4.962/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
construção de casas populares no Município de Chácara.
NQ 4.963/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Habitação com vistas à
liberação de verba para que sejam construídas casas
populares no Município de Itamarati de Minas.
NQ 4.964/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que seja
liberada verba para aquisição de uma ambulãncia para o
Município de Araújos. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e
Ação Social.)
Ng 4.965/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que seja
iluminada a área pertencente ao perímetro urbano do
Município de Araújos. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Np 4.966/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
liberação de verba para a construção do prédio da escola do
Bairro Sagrada Família, no Município de São Francisco.
NQ 4967/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a que
seja liberada verba para a iluminação do campo do Município
de Campos Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
NQ 4.968/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas a que seja liberada verba para a
restauração de estradas vicinais no Município de Itamarati
de Minas. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 4.969/93. do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
encaminhe a esta Casa projeto de lei dispondo sobre a
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obrigatoriedade da construção de eclusas nas hidrelétricas
que vierem a ser construídas no Estado. (- A Comissão de
Política Energética.)
Do Deputado Gilmar Machado (2), solicitando seja o Projeto
de Lei no 1360/93 apreciado em regime de urgência e em
reunião conjunta das comissões a que foi distribuído.
Do Deputado Romeu Queiroz (4), solicitando que o Projeto de
Lei no 1.338/93 e o Projeto de Lei Complementar no 30/93
sejam apreciados em regime de urgência e em reunião conjunta
das comissões a que foram distribuídos.
Do Deputado Benê Guedes, pedindo, tendo em vista
solicitação do Tribunal de Contas para que seja instaurado
processo criminal contra a Deputada Elisa Alves, seja dado
ao processo regime de urgência.
Do Deputado Elmiro Nascimento e outros, solicitando a
realização de uma reunião especial em homenagem à CEF pela
comemoração dos 90 anos da transferência da sua sede
regional, de Duro Preto para Belo Horizonte.
Do Deputado José Militão, solicitando seja atribuído regime

de urgência à tramitação do Projeto de Resolução no
1.824/93-

 COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Marcos Helênio, José Militão, Reinaldo Lima, Antônio
Fuzatto, Simão Pedro Toledo, Maria Elvira e Roberto Luiz
Soares (2).

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ibrahlm Jacob, Antônio Pinheiro e Maria
Elvira proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas na presente reunião pelos
Deputados Marcos Helênio, José Militão, Reinaldo Lima,
Antõnio Fuzatto e Simão Pedro Toledo - informação de que se
ausentarão do País, no período de 9 a 17 de dezembro
próximo, conforme designação da Mesa; Maria Elvira -
falecimento do Sr. José Tostes do Carmo, acorrido no dia
5/12/93; Roberto Luiz Soares (2) - falecimento do Sr João
Alamy Filho, em Belo Horizonte, e da Sra. Rosa Menicucci
Bouchardet, em Visconde do Rio Branco.

Requerimentos
O Sr. presidente - Requerimento do Deputado Elmiro
Nascimento, em que solicita seja realizada reunião especial
em homenagem à Caixa Econômica Federal pela comemoração dos
90 anos da transferência da sede regional da então Capital
de Minas, Ouro Preto, para a cidade de Belo Horizonte. A
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Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno.
- A seguir, são submetidos a votação e são aprovados, cada
um por sua vez, na forma regimental, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Gilmar Machado (2) - atribuição
de regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei ng
1.360/93 e realização de reunião conjunta das Comissões a
que foi distribuído o Projeto de Lei ng 1.360/93; Romeu
Queiroz (2) - atribuição de regime de urgência para a
tramitação do Projeto de Lei ng 1.338/93 e realização de
reunião conjunta das comissões a que foi distribuído o
Projeto de Lei no 1.338/93; Bené Guedes - atribuição de
regime de urgência ao pedido de licença para instauração de
processo criminal contra a Deputada Elisa Alves. (A Comissão
de Justiça, nos termos do art. 57 do Regimento Interno,
observando-se o disposto no parágrafo único do mesmo artigo,
na hipótese de o processo adentrar o recesso.)
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto

Carvalho em que solicita se dê continuidade à tramitação da
denúncia apresentada em 30/3/90 por ele e pelo Sr. Euler
Ribeiro contra o então Governador Newton Cardoso, por crime
de responsabilidade, uma vez que o Superior Tribunal de
Justiça vem de pronunciar-se sobre a exceção da verdade
oposta na Ação Penal nQ 024.90.673.902-4, da 1s1 Vara
Criminal de Belo Horizonte, motivo em que se baseou a
Presidência desta Casa para decidir pela suspensão do
processo de 'irnpeachment". Com a palavra, o relator,
Deputado Ermano Batista, para emitir seu parecer sobre o
requerimento.

PARECER SOBRE REQUERIMENTO APRESENTADO PELO
DEPUTADO ROBERTO CARVALHO

Incumbe-nos o Presidente, Deputado José Ferraz, da tarefa
de emitir parecer sobre matéria contida em requerimento
formulado pelo Deputado Roberto Carvalho, com vistas á
reabertura do processo de apuração de crime de
responsabilidade que tem como acusado o ex-Governador do
Estado, Or. Newton Cardoso.
Impende, antes de mais nada, que se proceda à análise dos
trâmites procedimentais que culminaram com a designação
deste relator, de modo a se esclarecerem pontos cruciais
para o desate da questão sob foco.
Dessa forma, há que se mencionar que, diante do referido
requerimento do Deputado Roberto Carvalho, entendeu o
Presidente, movido certamente por propósitos acautelatórios,
solicitar a oitiva da Comissão de Constituição e Justiça,
cuja competência básica e principal, como é sabido, consiste
nos termos do art. 103, V, "a', do Regimento Interno, na
análise dos aspectos jurídico, constitucional e legal das
proposições.
Cabendo à Presidência da Casa, consoante o que dispõe o
art. 82, XX, do Regimento Interno, distribuir matérias às
Comissões, e a estas, segundo art. 101, II, do mesmo
Diploma, apreciar os assuntos ou proposições submetidas a
seu exame e sobre eles emitir parecer, deve-se entender o
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ato presidencial que encaminhou o citado requerimento à
Comissão de Constituição e Justiça como uma solicitação de
que aquele colegiado, dentro de sua competência, se
pronunciasse sobre os aspectos de legalidade e
constitucionalidade do requerimento, oferecendo, desse modo,
a orientação julgada necessária para a decisão sobre a
matéria.
Em face da ausência de manifestação da douta Comissão, o
ilustre Deputado José Militão apresentou, em fins de
novembro pp , requerimento com fulcro no inciso XX do art.
245 do Regimento Interno, solicitando que a matéria fosse
levada á apreciação do Plenário e aduzindo, "in litteris",
'que a Comissão de Constituição e Justiça, instada a
manifestar-se, não se pronunciou até a presente data".
A aprovação pelo Plenário da Casa do mencionado
requerimento ensejou a designação de relator para a matéria,
conforme aplicação analógica do 5 2Q do art. 147 do
Regimento Interno.
Revelado o quadro em que se encerra o encargo a nós
cometido, torna-se evidenciado o seu objeto e alcance:
trata-se de emitir parecer sobre o requerimento
originalmente encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, com o escopo, pois, de analisar juridicamente a
possibilidade do reacionamento do processo por crime de
responsabilidade contra o ex-Chefe do Executivo Estadual.
A análise de mérito pressupõe ainda uma outra incursão,
referente, agora, à origem do processo popularmente
conhecido como "irnpeachment" e ao ato de sua suspensão nesta
Casa.
Vai-se verificar, nesse exame, que, em 30/3/90, os Srs.
Roberto Carvalho e Euler Ribeiro ofereceram a denúncia
contra o então Governador Newton Cardoso, imputando-lhe a
prática de crime de responsabilidade, caracterizado, segundo
os denunciantes, na sonegação de dados em declaração de
bens, à guisa de cumprimento do disposto no art. 9 g do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado.
Recebida a denúncia pelo Presidente da Casa e após a devida
análise de seus pressupostos formais pela Procuradoria da
Assembléia, deu-se por iniciado o processo, tal como
previsto na Lei Federal ng 1.079, de 10/4/50.
Buscou-se, então, constituir a Comissão Especial a que ser
refere o art. 19 da citada lei, cuja composição, respeitado,
tanto quanto possivel, o principio da participação
partidária proporcional, deve contemplar a presença de todas
as siglas partidárias com representação no parlamento
estadual. Caberia á citada Comissão apresentar parecer
quanto a ser a denúncia objeto de deliberação ou não, o que,
afinal, seria decidido pelo Plenário da Assembléia.
Ocorre que, antes de constituída a Comissão Especial, por
iniciativa do então Governador, foi oferecida denúncia
contra os Srs Roberto Carvalho e Euler Ribeiro, atribuindo-
lhes a prática do crime de calúnia, em razão da denúncia
formulada perante a Assembléia Legislativa. Com o



246

recebimento da denúncia, no curso do processo judicial
Instaurado, os agora denunciados Roberto Carvalho e Euler
Ribeiro opuseram exceção da verdade, buscando, desse modo,
comprovar em juizo, a titulo de defesa, os fatos que
imputavam ao Governador do Estado na denúncia por crime de
responsabilidade.
Verificando a identidade das matérias postas ao exame do
Judiciário e do Legislativo, a Presidência da Assembléia -
competente para a direção do processo -, em face do que
dispõe o art. 79 da Lei ng 1.079, de 1950, que determina a
aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal
ao processo de "inpeachment", decidiu, com expressa
invocação dos arts. 64, parágrafo único, e 3g do mencionado
diploma processual, suspender o processo por crime de
responsabilidade até que o Superior Tribunal de Justiça se
pronunciasse sobre a aduzida "exceptio veritatis" (fls. 79
do aludido processo).
Acertada decisão. Ensina Moacyr Amaral Santos que, em razão
de incidentes, pode o curso normal de um processo ser
suspenso. Afirma o processualista que, nesse caso. "o
processo deixa de fluir temporariamente. A relação
processual não se encerra, mas estaca por certo espaço de
tempo, durante o qual não se desenvolve" ("Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, 2g vol. 8a ed., Saraiva, 1983,
P. 96).
56 recentemente, em 18 de junho do corrente, decidiu o STJ
aquele processo, declarando que os excipientes Roberto
Carvalho e Euler Ribeiro, "in litteris", "provaram as
afirmações que fizeram contra o então Governador, ou seja,
que ainda detinha a propriedade de alguns bens que não fez
constar de sua declaração de bens de 1989, sendo irrelevante
para o acolhimento saber se o excepto agiu com erro ou dolo"
(Acórdão da Exceção da Verdade ng 07-0-MO (90.0004687-4),
publicado em 23/8/93).
Julgada procedente a exceção da verdade e considerando que

o resultado lhe é favorável, o ilustre Deputado Roberto
Carvalho requer a retomada do processo de "impeachment".
Convém neste passo mencionar que a "exceptio veritatis"
constitui faculdade juridica, reconhecida a uma pessoa, de
comprovar que um determinado fato imputado a outrem é
verdadeiro.
A prova da verdade, admitida nos termos do S 3Q do art. 138
do Código Penal, consiste, como observa Magalhães Noronha,
na demonstração da autoria do fato (cf. "Direito Penal",
vol. 2, 18a ed. Saraiva, 1982, p. 130).
Cumpre deixar claro que, ao julga" procedente a exceção da
verdade, o STJ não estabeleceu - nem poderia - automática
confirmação de que o excepto praticara um ato ilícito, mas
tão-somente Que 05 fatos alegados pelos excipientes eram
verdadeiros. Tanto não penetrou o Tribunal no juízo de
mérito quanto ás ações imputadas que deixou expressamente
manifestada a irrelevância da consideração, para efeito
daquele julgamento, quanto a ter agido o ex-Governador com
dolo ou erro.
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De qualquer sorte, com o julgamento, parece ter sido
extinto o obstáculo processual suspensivo do processo de
"impeachment".
Está, com efeito, meridianamente claro que a causa
suspensiva não mais subsiste.
Levando-se em conta que o despacho do então Presidente
estabeleceu como limite de paralisação a decisão do STJ, e
tendo esta acontecido, o reacionarnento é automático. Pelas
razões expostas, opinamos pelo reacionamento do processo e
sua conseguinte tramitação a partir do ponto em que se
encontrava por ocasião do v. despacho do então Presidente
desta Casa, Deputado Kemil Kumaira, ás fls. 77 a 80 do
processo em epigrafe.
Sala das Reuniões. 7 de dezembro de 1993.
Emano Batista, relator.
O Sr. Presidente - Esta Presidência acolhe o parecer do
nobre relator e vai submeter á apreciação do Plenário o
requerimento do Deputado Roberto Carvalho. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Solicito que a Presidência se
manifeste sobre o requerimento do Presidente da Comissão de
Justiça, protocolado na sexta-feira. Não concordamos com a
indicação de relator em Plenário.
O Deputado Mílton Salles - Aproveitando a questão de ordem
do Deputado Antônio Júlio, indagaria de V. Exa. se a
Comissão de Justiça não perdeu os prazos, visto que o
processo permaneceu naquela Comissão além do tempo
regimental
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, creio que a
solicitação do Deputado Antõnio Júlio trata de matéria
vencida, pois, quando protocolamos nosso requerimento
solicitando que o pedido do Deputado Roberto Carvalho fosse
apreciado pelo Plenário, V. Exa. já havia nomeado o relator
antes mesmo da manifestação do Deputado Antõnio Júlio-
0 Sr. Presidente - Respondendo á questão de ordem do
ilustre Deputado Antônio Júlio, esta Presidência tem a
informar que consultou a Comissão de Justiça sobre o
requerimento do Deputado Roberto Carvalho apenas por um ato
de liberalidade, para que o parecer da Comissão subsidiasse
a decisão da Presidência.
A consulta se fez com base na permissão regimental de que a
audiência de qualquer Comissão sobre determinada matéria
possa ser requerida por Deputado ou Comissão, como dispõe o
art. 190 do Regimento Interno.
E óbvio que a faculdade alcança o Presidente. Por outro
lado, diante da ausência de manifestação da Comissão de
Justiça, requerimento de autoria do nobre Deputado José
Militão foi aprovado por este Plenário, com vistas a que a
matéria fosse trazida à deliberação desse órgão. Assim
sendo, com fundamento no § 2o do art. 147 do mesmo
Regimento, esta Presidência designou relator para a matéria.
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O Deputado Antônio Júlio - Quero informar á Presidência
que, em momento algum, a Comissão de Justiça foi cobrada
quanto o parecer. Esse requerimento nem número tem. Foi
um processo totalmente atropelador e não nos manifestamos a
respeito porque achávamos que não era o momento oportuno.
Quero dizer ao Plenário que a Comissão acha ser esse um
processo totalmente fora do Regimento Interno, sem
numeração. Gostaríamos que a Presidência se manifestasse
mais claramente sobre nosso posicionamento para que não
paire nenhuma dúvida sobre a Comissão de Justiça.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Antônio Júlio.
Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente - Em face da aprovação do requerimento do
Deputado Roberto Carvalho, esta Presidência determina que
seja constituída Comissão Especial para emitir parecer sobre
a matéria. Solicita aos Srs. Lideres que procedam às
indicações nos termos regimentais.

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

Discussão e Votação de Proposições
o Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.613/93, do Governador do Estado, que cria o Fundo
de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos
Municipais opina pela aprovação do projeto, com as Emendas
ns 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, com as Emendas
0Q5 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Assuntos
Municipais. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação. as Emendas ns 1 ao 3. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o
Projeto de Lei nQ 1.613/93, com as Emendas ns 1 ao 3. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.623/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Sócio-Económico do Estado - FUNDESE - e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei no 1,617/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Saneamento
Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PRDSAN -
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
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constitucionalidade do projeto, com as Emendas flQ5 1 e 2,
que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do
projeto, com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de Justiça, e
com a Emenda ng 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, com as Emendas
nps 2, da Comissão de Justiça; 3, da Comissão de Saúde; e 4,
que apresenta; e pela rejeição da Emenda no 1, da Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ngs 2 a 4, que receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, a Emenda ng 1, que recebeu parecer pela
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado,
em lg turno, o Projeto de Lei no 1.617/93, com as Emendas
nos 2 a 4. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 8, às 9h30min, às 14h30min e
às 201h30min e de quinta-feira, às 91h30min, nos termos do
edital de convocação, e convoca, ainda, para a ordinária,
também de quinta-feira, 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.) e para a
especial, ás 20 horas, na mesma data, destinada a homenagear
o Banco do Brasil. Fica desconvocada a extraordinária
prevista para logo mais, às 20h30min. Levanta-se a reunião.

ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos
e noventa e dois, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Hely Tarquínio e Adelino Carneiro
Leão, membros da Comissão de Saúde e Ação Social; Alvaro
Antônio, Roberto Amara], Geraldo Rezende (substituindo este
ao Deputado José Renato. por indicação da Liderança do PMDB)
e Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado
Custódio Mattos, por indicação da Liderança do PT), membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge
Hannas, esclarece que a presente reunião tem por finalidade
apreciar os pareceres sobre o Projeto de Lei ng 1.121/92, no
l Q turno, de autoria do Governador do Estado, que concede
pensão especial a Ozéas Santos da Silva e informa que não ha
ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião conjunta
desssas Comissões. O Deputado Hely Tarquinio, relator do
parecer da Comissão de Saúde e Ação Social, emite parecer
favorável à aprovação da matéria. Submetido a discussão e a
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente passa
a palavra ao Deputado Alvaro Antônio, relator do parecer da
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que
emite parecer pela aprovação da proposição. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - José Leandro -
Marcos Helênio - Célio de Oliveira - Roberto Amaral -
Baldonedo Napoleão. -
ATA DA 4 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
DESINCIJMBIR-SE DE 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 onze de
novembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Anderson Adauto, Marcos
Helênio e Antônio Pinheiro, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Anderson
Adauto, 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 apreciar o relatório final desta Comissão. Assim,
passa a palavra ao relator, Deputado Marcos Helênio, que
procede á leitura de tal relatório. Após a leitura do
relatório final, o Presidente o coloca em discussão. O
Deputado Anderson Adauto apresenta, em nome da Comissão,
requerimento solicitando que sejam enviados ofícios ao
Governador do Estado e ao Secretário de de Assuntos
Municipais com o fim de alertá-los para a gravidade da
matéria veiculada no jornal "Estado de Minas" no dia
7/11/93, intitulada "Omissão de Prefeitos Ameaça a
Distribuição de 40.000 Cestas". Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Com a palavra, o relator apresenta
projeto de lei que dispõe sobre incentivo fiscal para apoio
á realização de projetos de geração de postos de trabalho,
no âmbito do Estado, para ser incorporado ao relatório
final, como uma de suas conclusões. O Deputado Antônio
Pinheiro sugere que no relatório seja abordado o tema
"reforma agrária", devido a sua fundamental importância como
política de fixação do homem no campo, aumento de produção e
diminuição da fone e da miséria. Sua sugestão é acatada pelo
relator. Encerrada a discussão, a Presidência coloca o
relatório final em votação, com as modificações propostas e
acatadas pelo relator, sendo ele aprovado. O Presidente
suspende a reunião por 30 minutos para que sejam incluídas
no relatório as sugestões aprovadas pela Comissão e para que
seja lavrada a ata desta reunião. Após esse prazo, a reunião
é reaberta. E feita a leitura da nova redação do relatório
final, com a qual concordam os Deputados presentes, que o
subscrevem. A Presidência solicita ao Deputado Antônio
Pinheiro que proceda á leitura da ata desta reunião, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 0
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Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares e
encerra os trabalhos desta Comissão.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1993.
Anderson Adauto, Presidente - Marcos Helênio - Antônio

Pinheiro.
ATA DA 69 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
ÇULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três
de novembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Cõssimo Freitas,
Francisco Ramalho e Gilmar Machado, membros da comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Cóssimo Freitas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, è subscrita
pelos parlamentares presentes. A Presidência esclarece que a
reunião destina-se a ouvir a Ora. Celina Pinto Albano,
Secretária da Cultura, o Prof. Selmo Alves de Souza e o Sr.
Gilmar José Ribeiro, representante do Sr. José Helvécio
Fernandes de Rezende, Vereador à Câmara Municipal de
Indianópolis, que discorrerão sobre a situação dos sítios
arqueológicos localizados nas regiões do Triângulo e do Alto
Paranaíba. A reunião tem por finalidade, ainda, apreciar as
matérias constantes na pauta. O Presidente convida os
expositores a tomarem assento á mesa e concede a palavra ao
Deputado Gilmar Machado, autor do requerimento q ue motivou o
convite. Este parlamentar expõe sobre a dificuldade em
salvar o valioso acervo histórico e etnográfico, com
destaque para a Igreja Sant'Ana do Rio das Velhas e os
inúmeros sítios arqueológicos do Município de Indianópolis.
Os Srs. Selmo Alves de Souza e Gilmar José Ribeiro fazem uso
da palavra para prestar esclarecimentos sobre o acervo
arqueológico da mencionada região, sua importância e seu
estado de conservação. O Sr. Selmo passa às mãos do
Presidente da Comissão cópia do Projeto de Salvamento na
Área da Usina Hidrelétrica de Miranda, desenvolvido pelos
técnicos da Universidade Federal de Uberlândia, objetivando
a preservação de vários sítios arqueológicos ameaçados por
obra da CEMIG. Finalmente, a Ora. Celina Pinto Albano,
Secretária da Cultura, procede à leitura do relatório do
IEPHA. Ratificando as informações da existência de valioso
patrimônio arqueológico e histórico no Município de
Indianópolis e nas regiões adjacentes, ressalta as
dificuldades enfrentadas pelo IEPHA para viabilizar a
preservação desses acervos. Após exposição dos convidados,
o Presidente passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado, o
qual solicita seja formulado por esta Comissão um ofício ao
Presidente da CEMIG solicitando que essa empresa viabilize a
implantação dos estudos realizados pela Universidade Federal
de Uberlândia, em que se visa resguardar peças do sitio
arqueológico de Indianópolis. Submetido a votação, é esse
requerimento aprovado. Nesta oportunidade, a Presidência
agradece a presença dos convidados e suspende a reunião por
5 minutos. 0 Presidente reabre os trabalhos e informa aos
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Deputados que foi encaminhada à comissão comunicação da
Deputada Elisa Alves referente a sua renúncia como membro
efetivo desta Comissão. Passa-se à 2a parte da reunião, com
adiscussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita
à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Francisco
Ramalho, relator do parecer do Substitutivo nQ 2 sobre o
Projeto de Lei no 1.179/92, no lo turno, opina pela sua
aprovação. Colocado em discussão e votação, é o parecer do
Substitutivo no 2 aprovado. Ato contínuo, o Presidente passa
à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, a saber: com pareceres
favoráveis do relator, Deputado Gilmar Machado, pela
aprovação dos Projetos de Lei nos 1.256, 1.550 e 1.635/93,
no 20 turno; com pareceres favoráveis do relator, Deputado
Ambrósio Pinto, pela aprovação dos Projetos de Lei ns
1.269. 1.599 e 1.621/93, no 2Q turno, e 1.532 e 1.601/93, no
lo turno; com pareceres favoráveis do relator, Deputado
Francisco Ramalho, pela aprovação dos Projetos de Lei ns
1.321/93, no 2Q turno, na forma do vencido em lo turno, e
1.552 e 1.637/93, também no 2Q turno, e 1.296/93, no 1
turno, na forma do Substitutivo no 1, e 1.405, 1.481 e
1.602/93. no lo turno, e com parecer favorável da relatora,
Deputada Elisa Alves, pela aprovação do Projeto de Lei no
1.476/93, no lo turno. Submetidos a discussão e a votação,
cada um por sua vez, são aprovados esses projetos. O
Deputado Gilmar Machado, relator do Projeto de Lei no
1.680/93, no lo turno, solicita seja tal projeto convertido
em diligência ao autor, o que é deferido pelo Presidente da
Comissão. Objetivando a apreciação de projetos de sua
autoria, o Presidente, Deputado Cõssimo Freitas, passa a
Presidência ao Deputado Francisco Ramalho. Este coloca em
discussão e votação o Projeto de Lei no 1.542/93, no 2
turno, de sua própria relatoria, com parecer favorável pela
aprovação, e o Projeto de Lei no 1.541/93, no 2Q turno,
também com parecer favorável pela aprovação, da relatora,
Deputada Elisa Alves. Ambos são aprovados. O Deputado
Cóssimo Freitas reassume a Presidência e passa a palavra ao
Deputado Francisco Ramalho, relator do Requerimento no
4.853/93, que emite parecer pela aprovação da matéria.
Submetido a votação, é esse requerimento aprovado. O
Presidente coloca em discussão e votação os Pareceres de
Redação Final sobre os Projetos de Lei nos 1.241, 1.388,
1.430, 1.431, 1.439, 1.450, 1.479, 1.486, 1.500 e 1.507/93,
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 hoje, dia 23 de novembro, às 17 horas, com o
objetivo de se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei no
1.634/93, no lQ turno, que altera os arts. 14 e 22 da Lei no
9.413, de 2/7/87, que institui a carreira do magistério
superior do Curso de Pedagogia do Instituto de Educação de
Minas Gerais e dá outras providências. O Presidente
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
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Cõssirno Freitas, Presidente - Gilmar Machado - Francisco
Ramal ho.
ATA DA 39a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As onze horas do dia sete de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Antônio Fuzatto, Alvaro Antônio, Ailton
Vilela e José Leandro (substituindo estes, respectivamente.
aos Deputados José Renato e Ermano Batista, por indicação da
Liderança do BRD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio
Fuzatto que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a presente reunião se destina a
apreciar o parecer do relator, Deputado Bonifácio Mourão,
sobre o Projeto de Lei Complementar nQ 3/90, em lg turno,
do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas e clã outras providências. O Presidente
anuncia a presença do Or. José Mariano Campos, Chefe de
Gabinete do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, e
convida-o a tomar assento ã mesa. Passa-se à 2a fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Tendo sido distribuído
avulso do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar n
3/90 na reunião anterior, o qual conclui pela aprovação da
proposição na forma do Substitutivo no 1, do relator, o
Presidente indaga dos membros presentes se há necessidade de
se proceder á sua leitura. Não havendo nenhuma manifestação,
a Presidência coloca-o em discussão e votação, sendo
aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença do convidado e parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária
que será realizada no dia 9 do corrente, às 10 horas, com a
finalidade de se apreciarem as possiveis emendas
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei no 1.618/93, que
cria o Fundo de Incentivo a Industrialização - FINO - e dá
outras providências, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Alvaro Antônio - Oilzon Melo
- João Marques - Ermano Batista.
ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quinze minutos do dia primeiro de dezembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Bernardo Rubinger (substituindo ao
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB),
Jorge Hannas (substituindo ao Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Liderança do PFL), José Leandro (substituindo
ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do
PL) e Célio de Oliveira, membros da Comissão de Constituição
e Justiça; Bernardo Rubinger (substituindo ao Deputado
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Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), Jorge
Eduardo (substituindo ao Deputado José Renato, por indicação
da Liderança do PMDB), Adelmo Carneiro Leão (substituindo
ao Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da Liderança do
PT), Dilzon Meio e Alvaro Antônio, membros da Comissão de
Administração Pública; Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão,
Wilson Pires, Jorge Eduardo e José Leandro, membros da
Comissão de Saúde e Ação Social; e Célio de Oliveira, Dilzon
Melo (substituindo este ao Deputado Roberto Amaral, por
indicação da Liderança do PTB), Wilson Pires (substituindo
ao Deputado João Marques, por indicação da Liderança do PP)
e Ronaldo Vasconcellos (substituindo ao Deputado Jaime
Martins, por indicação da Liderança do aRO), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas,
declara abertos os trabalhos e esclarece aos Deputados que a
reunião tem por finalidade apreciar os pareceres dos
relatores sobre o Projeto de Lei ng 1.784/93, no lQ turno,
de autoria do Governador do Estado, que cria cargos de
provimento efetivo no Quadro da FHEMIG e dá outras
providências. Informa também que não há ata a ser lida, por
se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões. Na
ausência dos relatores anteriormente designados. a
Presidência redistribui o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça ao Deputado Célio de Oliveira; o
parecer da Comissão de Administração Pública ao Deputado
Diizon Meio; e o parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária ao Deputado Ronaldo Vasconceilos.
A Presidência passa a palavra ao Deputado Célio de Oliveira
para que ele proceda á leitura do seu parecer. O Deputado
Célio de Oliveira emite seu parecer pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da
proposição. Submetido a discussão e a votação, é o parecer
aprovado. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Dílzon Meio, relator da Comissão de Administração Pública,
que emite parecer favorável áaprovação do projeto.
Submetido a discussão e a votação, ê o parecer aprovado. Ato
continuo, o Presidente passa a palavra ao Deputado Wilson
Pires, relator da Comissão de Saúde e Ação Social. O
Deputado Wilson Pires solicita prazo regimental, o que é
deferido pela Presidência. O Deputado Wilson Pires apresenta
requerimento de autoria do Deputado Hely Tarquinio, em que
solicita sejam convidados o Superintendente-Geral da
FHEMIG, o Diretor do Hospital João XXIII. o Presidente do
HEMOMINAS, o Diretor do Hospital Júlia Kubitschek e o
Presidente do Conselho Estadual de Saúde para discutirem
sobre o Projeto de Lei nQ 1.784/93. Para encaminharem a
votação, fazem uso da palavra os Deputados Wilson Pires,
Dílzon Meio e Bernardo Rubinger. A Presidência submete a
votação o requerimento, que é aprovado pelos membros da
Comissão de Saúde e Ação Social. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão de Saúde e Ação Social para a
reunião extraordinária do dia 2, ás 10 horas, para ouvirem
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os convidados acima mencionados, e convoca os membros da
reunião conjunta das comissões supracitadas para reunião dia
2, às li horas, com a finalidade de apreciar o parecer sobre
o Projeto de Lei ng 1.784/93, que cria os cargos de
provimento efetivo no Quadro da FHEMIG e dá outras
providências, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Hely Tarquinio - Ronaldo

Vasconcellos - José Laviola - Wilson Pires - Jorge Eduardo -
Péricles Ferreira - Dilzon Melo - Célio de Oliveira - Adelmo
Carneiro Leão.
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Ás dez horas e trinta minutos do dia primeiro de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão,
José Leandro e Jorge Eduardo, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência faz a
leitura da correspondência do Sindicato único dos
Trabalhadores - SIND-5AIJDE -, solicitando que a Comissão
tome providências sobre a representação contendo denúncias
de irregularidades ocorridas no âmbito da rede hospitalar
pública administrada pela FHEMIG. A Presidência encaminha o
documento para que a assessoria tome as devidas
providências. Ato continuo, o Presidente passa à discussão e
à votação de proposições da Comissão. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita que se
envie ofício ao Secretário da Saúde com o fim de pedir seu
empenho pessoal na rápida solução do caso da funcionária
Viviane Tavares Canalonga, Auxiliar Administrativo, lotada
nessa Secretaria, na cidade de Varginha. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o Presidente
passa à discussão e à votação de parecer sobre proposição
sujeita á apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Jorge Eduardo, relator do Projeto de Lei no 751/92, no lg
turno, procede à leitura do parecer. Na fase de discussão,
fazem uso da palavra os Deputados José Leandro, Adelmo
Carneiro Leão e Jorge Hannas. Ato continuo, o Deputado José
Leandro solicita vista do parecer sobre o Projeto de Lei ng
751/92. a qual é deferida pelo Presidente. A seguir, o
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia . O
relator, Deputado José Leandro, emite pareceres favoráveis à
aprovação dos Projetos de Lei ns 1.414/93, no 2Q turno, e
1.596/93, no lQ turno. O relator, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, emite pareceres favoráveis à aprovação dos Projetos de
Lei nos 1.493/93, no 2g turno, este com a Emenda ng 1,
1.516793, no 2Q turno, e 1.667/93, no lg turno. O Deputado
Jorge Eduardo, relator do Projeto de Lei no 1.499/93,
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solicita seja a proposição convertida em diligência à Ora.
Mariza Porto de Meio Moraes, o que é deferido pela
Presidência. O relator, Deputado Wilson Pires emite
pareceres favoráveis à aprovação no 2Q turno dos Projetos de
Lei nos 1.587/93, 1.598, com a Emenda no 1, e 1.659/93, com
a Emenda ng 1, 1.661 e 1.678/93. ambos no lg turno.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
os projetos aprovados. 0 Deputado Jorge Eduardo, relator do
Requerimento ng 4.800/93, emite parecer favorável à
aprovação da proposição. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Saia das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - Wilson Pires,

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE RESOLUÇÃO P4g 1.832/93
Autoriza a cessão do Plenário do Palácio da Inconfidência

para a realização, pela Empresa Municipal de Turismo de Selo
Horizonte - BELOTLJR -, de evento comemorativo do centenário
da Lei ng 3, de 17 da dezembro de 1893, que definiu como
Capital do Estado a cidade de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica autorizada a cessão do Plenário do Palácio

da Inconfidência para a realização, pela Empresa Municipal
de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR -, de evento
comemorativo do centenário da Lei ng 3, de 17 de dezembro de
1893, que definiu como Capital do Estado a cidade de Belo
Horizonte.
Parágrafo único - O evento comemorativo será realizado no
dia 17 de dezembro de 1993, a partir das 201h30min, e
consistirá em adaptação teatral da sessão do então Congresso
Mineiro na qual foi aprovada a lei citada neste artigo-
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993.
José Ferraz - Rémolo Aloise - Roberto Carvalho - Sebastião

Helvécio - Amilcar Padovani.
Justificação: A peça teatral que a BELOTUR pretende encenar
no Plenário da Assembléia Legislativa é de autoria do
dramaturgo Jota D'Angelo e reproduz, com base em atas e
documentos da época, a sessão do Congresso Mineiro na qual
foi aprovada a Lei ng 3, de 17/12/1893, que definiu como
Capital do Estado a cidade de Belo Horizonte,
O espetáculo programado assinalará o inicio das
comemorações do centenário de Belo Horizonte e terá como
cenário o próprio Plenário da Assembléia, afastada a
possibilidade de qualquer montagem que possa descaracterizá-
lo.
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- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para
parecer.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Ng 3/90

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
o Projeto de Lei Complementar no 3/90 dispõe sobre a
organização do Tribunal.
Publicado em 20/2/91, foi o referido projeto encaminhado,
para exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, com as Emendas nos 1 a 52.
A seguir, nos termos regimentais, veio o projeto a esta

comissão, para receber parecer, sendo-lhe, então, anexadas,
por determinação da Presidência desta Casa, as seguintes
proposições: Projeto de Lei no 551/91. do Deputado José
Militão, que dispõe sobre a criação de uma Comissão de
Fiscalização das Licitações; Requerimento 

no 1726/91, do
Deputado Bené Guedes, que pretende seja solicitada ao
Governador do Estado e ao Presidente do Tribunal de Contas a
instalação de Delegacia Regional do Tribunal na cidade de
Juiz de Fora; Projeto de Lei no 772/92, do Deputado Tarcisio
Henriques, que dispõe sobre a apreciação das contas de
Prefeitos e ex-Prefeitos; Projeto de Lei no 887/92. do
Deputado Jorge Hannas, que visa a estabelecer a
obrigatoriedade de visita anual de técnicos do Tribunal de
Contas aos municipios mineiros, e Projeto de Lei no
1-247/93, do Deputado Marcelo Cecé, que dispõe sobre a
instalação de unidades da Secretaria do Tribuna] de Contas
nos centros microrregionais do Estado.

Fundamentação
O controle externo da administração pública, a cargo do
Poder Legislativo, é levado a efeito por meio da
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial nas entidades da administração direta e
indireta.
Para o exercicio de tal competência, que envolve tarefas

complexas e especializadas, conta o Poder Legislativo com o
auxilio dos Tribunais de Contas -
A atual Constituição ampliou e fortaleceu consideravelmente
o campo de atuação de tais órgãos, porque deles se espera,
agora, não apenas uma fiscalização formal ou simples
processos de auditoria, mas também o exame da legitimidade,
da economicidade e da razoabilidade dos atos do Poder
Público.
A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado tem por
objetivo dotar aquela Corte de Contas do indispensável
ordenamento juridico para o adequado exercido de suas
atribuições.
Tramitando há algum tempo nesta Casa, o Projeto de Lei
Complementar no 3 tem sido alvo de acurados estudos e
debates.
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A promulgação da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União veio trazer importantes subsídios ao nosso projeto,
enquanto a discussão, por toda a sociedade brasileira,
sobre a moralidade da coisa pública serviu-nos de estimulo
para o aprimoramento do projeto.
Assim, após considerarmos as 52 emendas recebidas na
Comissão de Constituição e Justiça e o conteúdo das 5
proposições que foram anexadas ao projeto original,
elaboramos o Substitutivo ng 1, no qual foi observada, como
primeira preocupação, a sistematização da matéria de forma
lógica e ordenada.
O Titulo 1, que dispõe sobre a constituição, a competência
e a organização do Tribunal, arrola órgãos, entidades e
administradores que lhe estão jurisdicionados, e explicita,
pormenorizadamente, as ações de competência do Tribunal e as
atribuições dos Conselheiros, Auditores, Corregedor e
membros do Ministério Público junto ao Tribunal.
Foi introduzido dispositivo de grande importância relativo

á desconcentração das atividades da Secretaria do Tribunal,
propondo a instalação de Inspetorias Regionais destinadas ao
atendimento dos agentes públicos do interior do Estado,
visando a orientá-los e a prestar-lhes esclarecimentos sobre
contabilidade pública e matéria orçamentária.
No Titulo II, foi disciplinado o funcionamento e

estabelecida a competência do Tribunal Pleno e das Câmaras.
O Titulo III dispõe sobre a atuação do Tribunal no tocante

á receita e á despesa públicas.
Os Títulos IV e V tratam das duas grandes vertentes de

atuação do Tribunal: a fiscalização e o controle que estão a
seu cargo. São disciplinadas as prestações e as tomadas de
contas e são conceituadas as várias espécies de julgamento
de contas - regulares, regulares com ressalvas ou
irregulares e, ainda, as iliqúidáveis - consoante o disposto
na Lei nQ 8.443, de 1992, a Lei Orgânica do Tribunal de
Contas da União.
A fiscalização dos atos e contratos, a cargo do Tribunal,
foi devidamente explicitada, com a incorporação das normas
constitucionais pertinentes.
No Titulo VI. o controle interno e a denúncia mereceram

especial atenção.
A possibilidade de participar do controle externo da
administração é oferecida, pela Constituição Federal, aos
cidadãos, aos partidos políticos, às associações e aos
sindicatos, cabendo ao Tribunal receber as denúncias que
envolvam matéria de sua competência.
Foram, então, disciplinados os procedimentos a serem

seguidos pelo Tribunal no recebimento e na apuração das
denúncias.
No Titulo VII, está relacionada a forma das decisões do

Tribunal, enquanto o Titulo VIII trata da execução das
decisões, bem como da citação, da intimação e da
notificação.
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Ao assegurar a ampla defesa aos responsáveis, o Titulo IX
prevê seis modalidades de recursos que podem ser interpostos
contra as decisões do Tribunal.
Por fim, no Titulo X estão previstas as sanções que podem

ser cominadas aos administradores ou responsáveis julgados
em débito, e, no Titulo XI, encontram-se as Disposições
Gerais e Transitórias -
Dessa forma, julgamos contribuir para tornar mais adequados

a organização e o funcionamento de nossa Corte de Contas.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar ng 3/90, na forma do
Substitutivo ng 1, que passamos a transcrever

SUBSTITUTIVO Nç 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NO 3/90

Dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Título 1
Do Tribunal de Contas

Capítulo 1
Da Sede e Jurisdição

Art. lg - O Tribunal de Contas é órgão de controle externo
da administração pública estadual e municipal, tem sede na
Capital e jurisdição em todo o território do Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo único - O controle externo de que trata o caput"

deste artigo compreende a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e do
Município, bem como das entidades da respectiva
administração indireta e das empresas de cujo capital social
participem.
Art. 2e - O Tribunal de Contas tem jurisdição, em todo o
território do Estado, sobre as pessoas e matérias sujeitas á
sua competência e abrange:

- pessoa física ou jurídica, administrador ou responsável
por unidade ou entidade a que se refere o art. lo desta lei
e que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais responda o
Estado, o Município ou entidades da respectiva administração
indireta, ou que assuma em nome destes obrigações de
natureza pecuniária;
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário estadual ou
municipal;
Iii - os dirigentes ou liquidantes das empresas ou

entidades encampadas ou sob intervenção ou que de qualquer
modo venham a integrar, em caráter provisório ou permanente,
o patrimônio do Estado ou do município;
IV - os responsáveis pelas contas estaduais ou municipais

das empresas, incluídas as supranacionais, de cujo capital
social o Estado ou o município participe, de forma direta ou
indireta, nos termos do ato ou contrato constitutivo ou de
tratado;
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V - os responsáveis por entidades dotadas de personalidade
jurídica de direito privado que recebam contribuições ou
subvenções do poder público estadual ou municipal
VI - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos
atos estejam sujeitos a sua fiscalização por expressa
disposição de lei;
VII - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos
repassados pelo Estado ou município, mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;
VIII - os sucessores dos administradores e responsáveis a
que se refere este artigo, até o limite do valor do
património transferido, nos termos do art. 5o, inciso XLV,
da Constituição Federal;
IX - os representantes do Estado ou do município na

Assembléia Geral das empresas estatais e sociedades anônimas
de cujo capital social participem, solidariamente, com os
membros do Conselho Fiscal e de Administração, pela prática
de atos de gestão ruinosa ou liberalidade á custa das
respectivas sociedades.

Capitulo II
Da Constituição e Competência

Art. 3o - O Tribunal de Contas compõe-se de 7 (sete)
Conselheiros.
Art. 4o - Completam a organização do Tribunal de Contas a
Auditoria, composta de 7 (sete) Auditores, e o quadro
próprio de pessoal dos seus serviços auxiliares.
Parágrafo único - O Tribunal de Contas será dividido em
Cãmaras, observado o disposto no 60 do art. 76 e no 2Q
do art. 77 da Constituição do Estado.
Art. 5 - Os serviços auxiliares terão as atribuições e
especificações disciplinadas em resolução do Tribunal de
Contas, observado o disposto nesta lei.
Parágrafo único - Será instalada uma Inspetoria Regional do

Tribunal em cada uma das macrorregiões do Estado, destinadas
a auxiliar o desempenho de suas funções de fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da administração estadual e municipal.
Art. 60 - O Tribunal elegerá, anualmente, na sua última
sessão plenária, em escrutínio secreto, dentre os
Conselheiros efetivos, presente a maioria absoluta deles, o
Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, permitida uma
reeleição.
, 1 Q - Somente os Conselheiros efetivos, ainda que em gozo

de férias ou licença, poderão participar das eleições.
f 2g - Nas faltas ou impedimentos, o Presidente será
substituído pelo Vice-Presidente e, na ausência ou
impedimento deste, pelo Conselheiro mais antigo em
exercido.

3 - Em caso de vacância da Presidência ou da Vice-
Presidência, far-se-á nova eleição, salvo se a vaga ocorrer
nos dois últimos meses do ano, caso em que as substituições
se darão em conformidade ao parágrafo anterior.
# 4g - O Conselheiro eleito, na hipótese do parágrafo

anterior, completará o tempo do mandato interrompido, sem
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prejuízo de poder concorrer à eleição prevista no "caput
deste artigo.
Art. 7o - O Conselheiro ou Auditor nomeado tomará posse no
prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato, prorrogável
por igual período.
Art. So - Os Conselheiros e Auditores, depois de
empossados, só perderão seus cargos por efeito de sentença
judicial transitada em julgado ou exoneração a pedido.
Art. 90 - Os Conselheiros e Auditores do Tribunal de
Contas, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, serão
julgados, respectivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça
e pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Art. 10 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão
substituídos, no caso de vaga, faltas ou quaisquer
impedimentos, pelos Auditores, observado o disposto no
parágrafo único do art. 265 da Constituição do Estado.
Parágrafo único - Nas substituições, os Auditores terão os

vencimentos dos Conselheiros, salvo se convocados apenas
para completar o "quorum" necessário á realização das
sessões.
Art. 11 - Os Conselheiros e os Auditores, após 1 (um) ano
de exercício, terão direito a férias correspondentes, quanto
a sua duração, ás que a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional assegura aos membros do Poder Judiciário, na forma
que dispuser o Regimento Interno do Tribunal.
Art. 12 - A antiguidade no Tribunal de Contas será

regulada:
- pela posse;

II - pelo tempo de serviço público;
ItI - pela idade.
Art. 13 - Compete ao Tribunal de Contas:

- apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador
do Estado e sobre elas emitir parecer prévio em 60
(sessenta) dias contados do seu recebimento;
II - apreciar as contas prestadas anualmente pelos

Prefeitos e sobre elas emitir parecer prévio em 360
(trezentos e sessenta) dias contados do seu recebimento;
III - julgar as contas dos administradores e dos demais

responsáveis por dinheiros, bens ou valores públicos das
unidades dos Poderes do Estado e do município, e das
respectivas entidades da administração indireta, sendo
facultado valer-se de certificado de auditoria passado por
profissional ou entidades habilitados na forma da lei e de
notória idoneidade técnica;
IV - fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa a

perda, extravio ou outra irregularidade de que tenha
resultado prejuízo ao Estado, ao município, ou a entidade da
respectiva administração indireta;
V - promover a tomada de contas, nos casos em que não
tenham sido prestadas no prazo legal;
VI - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos
atos de admissão de pessoal, a qualquer titulo, pelas
administrações direta e indireta, dos Poderes do Estado e do
município;
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VII - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos
atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão de
servidores da administração direta e indireta dos Poderes do
Estado e dos municípios, ressalvadas as melhorias
posteriores que não tenham alterado o fundamento legal do
ato concessõrio;
VIII - realizar, por iniciativa própria, ou a pedido da
Assembléia Legislativa, de Câmara Municipal ou de Comissão
de qualquer dessas Casas, inspeção e auditoria de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial em unidades dos Poderes do Estado ou do
município e das respectivas entidades da administração
indireta;
rx - emitir parecer prévio, quando solicitado pela

Assembléia Legislativa ou por Câmara Municipal, sobre
empréstimo e operação de crédito que o Estado ou o município
realizem e fiscalizar a aplicação dos recursos deles
resultantes;
X - emitir parecer, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade
competente, na forma estabelecida no Regimento Interno,
sobre matéria que tenha repercussão financeira, contábil
orçamentária, operacional e patrimonial;
XI - fiscalizar as contas estaduais das empresas, incluídas
as supranacionais, de cujo capital social o Estado ou
município participem de forma direta ou indireta, nos termos
do ato constitutivo ou de tratado, respeitados os limites da
lei das sociedades por ações;
XII - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados ou recebidos pelo Estado ou pelo município, por
força de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;
XIII - prestar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, as
informações solicitadas por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos
membros do Poder Legislativo estadual ou municipal, ou por
comissão sua, sobre assunto de fiscalização contábil
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre
os resultados de auditoria e inspeção realizadas nas
unidades dos Poderes ou em entidade da respectiva
administração indireta;
XIV - aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade da
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas
nesta lei;
XV - examinar a legalidade de ato dos procedimentos
licitatõrios, de modo especial dos editais, das atas de
julgamento e dos contratos celebrados;
XVI - apreciar a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de contrato, convênio, ajuste ou instrumento
congênere que envolvam concessão, cessão, doação ou
permissão de qualquer natureza, a título oneroso ou
gratuito, de responsabilidade do Estado ou do município, por
qualquer de suas unidades ou entidade da administração
indireta;
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XVII - estabelecer prazo para que a unidade ou a entidade
tome as providências necessárias ao cumprimento da lei, se
apurada ilegalidade;
XVIII - sustar, se não atendido, a execução de ato
impugnado e comunicar a decisão á Assembléia Legislativa ou
à Câmara Municipal;
XIX - representar ao Poder competente sobre irregularidade
ou abuso apurado, indicando o ato inquinado e definindo
responsabilidades, inclusive de Secretário de Estado ou
autoridade de nível hierárquico equivalente, comunicando a
decisão á Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal e à
respectiva Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária;
XX - acompanhar e fiscalizar a aplicação das
disponibilidades de caixa do Tesouro Público rio mercado
financeiro nacional de títulos públicos e privados de renda
fixa e sobre ela emitir parecer para a apreciação do Poder
Legislativo;
XXI - fiscalizar, quanto á legalidade, á legitimidade e à
economicidade, os atos referentes à receita pública, assim
como os que impliquem despesa, subvenção e renúncia de
receita;
XXII - fiscalizar a atuação de dirigentes e liquidantes das

entidades encampadas pelo Estado ou município, das entidades
submetidas à intervenção destes e das que, de qualquer modo,
venham a integrar em caráter provisório ou permanente o seu
patrimônio;
XXIII - fiscalizar as contas das entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito privado que recebam
contribuições ou subvenções do poder público estadual ou
municipal
XXIV - verificar a legalidade das cauções e fianças e

autorizar a sua restituição mediante comprovação da execução
ou da rescisão do instrumento que lhe deu origem;
XXV - determinar averbação de apostilas, títulos
declaratórios de direito ou de quaisquer outros atos que
modifiquem assentamentos feitos em razão dos incisos VI e
VII deste artigo;
XXVI - corrigir erros ou enganos materiais de cálculos em
parcelas ou somas de quaisquer atos, podendo o órgão de
origem recorrer contra a retificação feita, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da respectiva comunicação;
XXVII - decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por

qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato,
na forma prevista nesta lei;
XXVIII - decidir sobre a sustação da execução de contrato,
no caso de não se efetivar, em 90 (noventa) dias, a medida
prevista no f lg do art. 76 da Constituição do Estado;
XXIX - baixar resoluções e expedir instruções normativas
gerais ou especiais sobre qualquer matéria de sua
competência;
Parágrafo único - A resposta à consulta a que se refere o
inciso X deste artigo tem caráter normativo e constitui
prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto.
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Art. 14 - O Tribunal de Contas do Estado, para o exercido
de sua competência institucional, poderá requisitar aos
órgãos e ás entidades estaduais a prestação de serviços
técnicos especializados, a serem executados em prazo
previamente estabelecido-
Art. 15 - Para o desempenho de sua competência, o Tribunal
receberá da Secretaria de Estado da Fazenda e das
Prefeituras Municipais, em cada exercício, o rol dos
responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos e outros
documentos ou informações que considerar necessários, na
forma estabelecida no Regimento Interno.
Parágrafo único - O Tribunal poderá solicitar ao Secretário

de Estado, ao supervisor da área ou á autoridade de nível
hierárquico equivalente outros elementos indispensáveis ao
exercício de sua competência.
Art. 16 - Compete privativamente ao Tribunal de Contas:

- eleger o seu Presidente, o Vice-Presidente e o
Corregedor;
II - elaborar e alterar seu Regimento Interno por
iniciativa do Presidente ou da maioria dos Conselheiros,
respectivamente, e organizar seus serviços auxiliares;
III - submeter á Assembléia Legislativa projeto de lei

relativo á criação, à transformação e à extinção de cargos e
á fixação dos vencimentos dos seus servidores;
IV - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus

membros;
V - determinar a realização de concursos públicos para
preenchimento dos cargos do seu quadro de pessoal, julgando
e homologando seus resultados;
VI - elaborar sua proposta orçamentária, observados os
limites fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
VII - fixar diárias de viagens de servidores do seu quadro;
VIII - apresentar sua prestação de contas anual á
Assembléia Legislativa;
IX - enviar à Assembléia Legislativa, trimestral e

anualmente, relatório das suas atividades.
X - organizar e submeter ao Governador do Estado lista
tríplice para provimento de cargo de Conselheiro, com
relação às vagas a serem preenchidas por Auditor do Tribunal
de Contas.

Capítulo III
Das Atribuições do Presidente

Art. 17 - Compete ao Presidente, além do que lhe for
atribuído no Regimento Interno:

- dirigir o Tribunal e seus serviços;
II - dar posse aos Conselheiros. Auditores e servidores do

Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas, na forma do
Regimento Interno;
III - expedir atos de nomeação, admissão, exoneração,

remoção, movimentação, dispensa, aposentadoria e outros atos
relativos aos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal,
nos termos da legislação em vigor;
IV - expedir ato de nomeação e de exoneração de ocupante.

ou de seu substituto, de cargo de provimento em comissão,
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incluído o indicado para servir em gabinete de Conselheiro e
de Auditor;
V - proferir voto de desempate e, sempre que necessário,
para que se complete o julgado;
VI - manter a ordem na seção por meio de medidas

consideradas próprias;
VII - comunicar à Ordem dos Advogados as faltas cometidas
por patronos das partes, sem prejuízo das penas de
advertência e afastamento do recinto;
VIII - mandar coligir documentos e provas para verificação
de crime de responsabilidade decorrente de atos sujeitos á
sua apreciação;
IX - encaminhar ao poder competente a proposta orçamentária

do Tribunal, diretamente ou mediante delegação;
X - promover a requisição dos recursos orçamentários,
compreendidos os créditos suplementares e especiais
destinados ao Tribunal, que lhe serão entregues em
duodécimos até o dia 20 (vinte) de cada mês, na forma da lei
complementar a que se refere o art. 159 da Constituição do
Estado, sob pena de responsabilidade, e movimentá-los,
podendo, ainda, praticar os atos de administração
financeira, orçamentária e patrimonial necessários ao
funcionamento do Tribunal
XI - providenciar sobre a publicação do expediente do
Tribunal no órgão oficial do Estado;
XII - remeter ao Poder Legislativo processo referente a
contrato impugnado pelo Tribunal
XIII - encaminhar representação do Tribunal ao Poder
competente sobre irregularidade e abusos verificados no
exercício do controle das administrações financeira,
orçamentária, contábil e patrimonial;
xiv - providenciar a restauração de autos perdidos e

promover medidas destinadas a sanar incidentes processuais;
XV - punir servidores do Tribunal, na forma da legislação

em vigor;
XVI - mandar riscar expressões consideradas injuriosas às
partes em processos de seu conhecimento ou devolver peças em
que se tenha feito crítica desrespeitosa às autoridades ou a
membros do Tribunal
xvii - julgar a suspeição oposta ao Auditor em feitos em

que atue;
XVIII - conceder a palavra aos advogados para que produzam

a defesa, em causa própria ou de seus constituintes;
xix - receber os recursos previstos em lei contra decisões

do Tribunal;
xx - conceder licença e férias aos Auditores;
xxi - expedir atos de reconhecimento de direitos e

vantagens relativos aos servidores do Tribunal;
xxii - ordenar a expedição de certidões dos documentos que

se encontrem no Tribunal, se não forem de caráter sigiloso;
xxiii - apresentar ao Plenário o relatório anual dos
trabalhos do Tribunal;
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XXIV - encaminhar, trimestralmente, à Assembléia
Legislativa, os relatórios das atividades do Tribunal, nos
termos do art. 76, 4o, da Constituição do Estado;
XXV - encaminhar, anualmente, á Assembléia Legislativa suas
contas, acompanhadas do relatório anual de suas atividades;
XXVI - determinar inspeções e vistorias em órgãos sujeitos
à jurisdição do Tribunal, de oficio ou a requerimento;
XXVII - representar o Tribunal perante os demais Poderes e

entidades da administração pública;
Capitulo IV

Das Atribuições do Vice-Presidente
Art. 18 - Ao Vice-Presidente, além do que lhe for atribuído
no Regimento Interno, compete:

- substituir o Presidente e relatar suspeição a este
oposta, quando não reconhecida;
II - exercer as suas próprias funções, cumulativamente, nas

substituições eventuais;
III - dirigir a Revista do Tribunal de Contas;
IV - coordenar a publicação de súmulas de decisões do

Tribunal
V - presidir a la Cámara.

Capitulo V
Do Corregedor

Art. 19 - Compete ao Corregedor, além do que lhe for
atribuído no Regimento Interno:

 

- inspecionar e corrigir os serviços auxiliares,
verificando:
a - a organização dos livros ou registros a cargo do

servidor;
b - a adequada distribuição dos processos;
c - a observância dos prazos legais e regimentais.

 

II - propor providências para tornar mais rápido o
andamento dos processos:
III - instaurar processo de abandono de cargo contra

servidor do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas;
IV - fazer respeitar os prazos fixados em lei e no

Regimento Interno para exame dos processos pelos Auditores,
Procuradores e Conselheiros.
Art. 20 - Anualmente, o Corregedor apresentará ao Tribunal
relatório circunstanciado dos serviços realizados,
procedendo da mesma forma quando deixar o cargo.

Capitulo VI
Dos Auditores

Art. 21 - Compete ao Auditor, além das atribuições que lhe
forem fixadas no Regimento Interno:

- convocado pelo Presidente, substituir o Conselheiro nas
suas faltas e impedimentos, observado o critério
estabelecido no parágrafo único do art. 265 da Constituição
do Estado;
II - promover a instrução dos processos de:
a - prestação de contas por adiantamento;
b - prestação de contas de responsáveis por almoxarifados;
c - restituição de cauções.
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III - emitir parecer sobre consultas e recursos contra
decisões do Tribunal
IV - por determinação do relator, promover, na forma
regimental, diligência para complemento de instrução
processual
V - emitir parecer nos processos de prestação e tomada de

contas;
VI - manifestar-se sobre a legalidade dos atos de admissão
de pessoal, das concessões iniciais de aposentadorias,
reformas, pensões, bem como sobre os atos deles decorrentes:
VII - pronunciar-se a respeito dos registros e restituições

de cauções;
VIII - emitir parecer sobre balancetes e balanços sujeitos
ao exame do Tribunal;
IX - opinar sobre as prestações de contas anuais do

Governador e dos Prefeitos;
X - manifestar-se sobre a legalidade dos atos dos
procedimentos licitat6rios;
XI - opinar sobre a regularidade de qualquer despesa, bem
como sobre quaisquer processos, por despacho do Presidente
ou do relator;
XII - desempenhar outras atribuições de seu cargo por
determinação do Presidente ou do Tribunal
XIII - o parecer coletivo da Auditoria em matéria de
alçada, como definido no Regimento Interno, poderá ser
revisto pelo Tribunal Pleno mediante recurso da parte, do
Ministério Público junto ao Tribunal, ou °ex-ofticio" quando
contrariar súmula editada pelo Plenário.
Parágrafo único - Em todos esses casos e em outros
previstos no Regimento Interno, o pronunciamento dos
Auditores deverá ser fundamentado e conclusivo.

Capítulo VII
Do Ministério Público juntoao Tribunal

Art. 22 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
será exercido por Procuradores de Justiça integrantes do
Ministério Público Estadual, nos termos de sua lei orgânica.
Art. 23 - Além de suas atribuições constitucionais, compete

ao representante do Ministério Público:
- emitir parecer verbal ou escrito, quando solicitado

pelo Tribunal;
II - promover o andamento dos processos de julgamento de

contas e de todas as medidas deles decorrentes, inclusive as
que se referem a imposição de multas e a outras sanções
previstas em lei;
III - interpor todos os recursos permitidos em lei e nos

mesmos prazos conferidos às partes;
IV - apontar ao Tribunal a ilegalidade, a ilegitimidade e a

antieconomicidade de qualquer despesa, bem como de renúncia
de receita;
V - promover a execução dos julgados do Tribunal e requerer
todas as medidas destinadas ao seu cumprimento;
VI - comparecer às sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras,
discutir as questões e assinar acórdãos com a declaração de
haver estado presente;
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VII - intervir, após o relatório e antes do inicio da
votação, no julgamento de contas e demais processos de
fiscalização financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial do Estado ou do município-
Art. 24 - E obrigatória a audiência do Ministério Público,
que se manifestará de forma fundamentada, nos casos de:

- julgamento de contas;
II - admissão de pessoal, concessão inicial de

aposentadorias, reformas e pensões;
1H - recursos permitidos em lei;
IV - exame da ocorrência de prescrição;
V - prestações de contas anuais do Governador do Estado e

dos Prefeitos Municipais;
VI - processos de interesse do erário.

Titulo II
Do Tribunal Pleno e das Câmaras

Capitulo 1
Do Tribunal Pleno

Art. 25 - Compete ao Tribunal Pleno, além do que lhe é
atribuído pelos arts. 13 a 16 desta lei e pelo Regimento
Interno, ressalvada a competência das Câmaras após a sua
instalação:

- dar parecer prévio nas contas do Governador do Estado
dos Prefeitos Municipais:
II - fixar a orientação do Tribunal em casos de decisões

conflitantes;
III -. decidir sobre o provimento de cargos em comissão dos

serviços auxiliares;
IV - baixar resoluções e expedir instruções normativas

sobre matéria de sua atribuição ou das Câmaras;
V - prestar informações aos Poderes do Estado e dos

municípios;
VI - estabelecer as súmulas de decisões;
VII - julgar os recursos interpostos pelo Ministério
Público ou pelos responsáveis por contas, bens e valores
públicos;
VIII - julgar as exceções de suspeição opostas a seus

membros;
IX - decidir sobre assuntos administrativos definidos no

Regimento Interno;
X - emitir parecer em consultas formuladas ao Tribunal:
XI - determinar e julgar auditorias em órgãos sujeitos a
sua jurisdição;
XII - julgar os pareceres conclusivos da Câmara de

Licitação.
Parágrafo único - O 'quorum" mínimo para funcionamento do
Tribunal Pleno é de 4 (Quatro) Conselheiros efetivos.

- Capitulo II
Das Câmaras

Art. 26 O Tribunal é dividido em Câmaras, que terão sua
composição e seu funcionamento regulamentados pelo Regimento
Interno.
Parágrafo único - A apresentação de projeto de lei para

criação de novas Câmaras, além das previstas nesta lei,
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dependerá de deliberação da maioria absoluta dos
Conselheiros.
Art. 27 - Cada Câmara do Tribunal de Contas será

constituída de 3 (três) membros, incluído o seu Presidente,
observada a condição de efetividade.
Parágrafo único - Na composição da Câmara, 2 (dois) de seus
membros serão escolhidos por sorteio anual, realizado na
última sessão ordinária do Tribunal Pleno, para viger no ano
seguinte.
Art. 28 - A Primeira Câmara serâ presidida pelo Vice
Presidente do Tribunal, e a Segunda Câmara, pelo Conselheiro
efetivo mais antigo na função.
Art. 29 - Compete á Primeira Câmara decidir sobre processos

pertinentes á fiscalização financeira, orçamentária,
contábil, operacional e patrimonial dos municípios,
incluídas as entidades da administração indireta municipal.
Art. 30 - Compete á Segunda Câmara, além das atribuições
fixadas no Regimento Interno, instruir e examinar a
legalidade de atos e procedimentos licitatôrios, de modo
especial dos editais, das atas de julgamento e dos contratos
celebrados pelo Estado e pelos municípios, bem como a dos
processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, e. com
parecer conclusivo, submetê-los à decisão do Plenário.

Capitulo III
Da Competência dos Presidentes das Câmaras

Art. 31 - Aos Presidentes das Câmaras, além de relatar e de
votar os processos que lhes forem distribuídos e de
desempenhar outras atribuições fixadas no Regimento Interno,
compete:

- convocar e presidir as sessões da respectiva Câmara,
orientando os trabalhos e mantendo a ordem no Plenário;
Ir - resolver questões de ordem;
III - decidir sobre os requerimentos apresentados em

sessão;
IV - encaminhar, conforme o caso, ao Presidente do Tribunal

Pleno as matérias não sujeitas à deliberação da Câmara;
V - convocar Auditores para completar o "quorum" da
respectiva Câmara.

Titulo III
Da Receita e da Despesa

Capitulo 1
Da Receita

Art. 32 - Compete ao Tribunal, quanto á receita:
- fiscalizar os atos referentes á receita pública quanto

a legalidade, a legitimidade e a economicidade;
II - examinar a legalidade, a legitimidade e a

economicidade dos atos que impliquem renúncia de receitas;
rir - fiscalizar a aplicação de recursos públicos no

mercado financeiro nacional de títulos públicos e privados
de renda fixa e emitir parecer sobre o resultado decorrente
do investimento, para a apreciação do Poder Legislativo;
IV - emitir parecer prévio, se solicitado pelo Poder
Legislativo, sobre empréstimo ou operação de crédito
realizada pelo Estado ou pelo município;
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V - fiscalizar a aplicação dos recursos provenientes de
empréstimo ' ou de operação de crédito que o Estado ou o
município realizem;
VI - inspecionar o serviço de revisão dos balancetes
mensais das repartições arrecadadoras e de quaisquer
responsáveis, a fim de verificar se a arrecadação e a
classificação da receita se conformam com as determinações
legais;
VII - fiscalizar as receitas industriais e quaisquer outras
fontes de receitas do Estado e do município;
VIII - verificar a regularidade das cauções.
Parágrafo único - Para o cumprimento destas atribuições,
serão encaminhados ao Tribunal de Contas, mensalmente, os
balancetes de cada mês com as demonstrações analíticas de
receita e. no prazo de 5 (cinco) dias, cópias dos atos sobre
operações de crédito ou empréstimo, emissão de títulos da
divida pública, aplicação de disponibilidade de caixa do
Tesouro no mercado financeiro com os elementos
indispensáveis á verificação de sua regularidade,
legalidade, legitimidade e economicidade.

Capitulo II
Da Despesa

Art. 33 - Compete ao Tribunal, quanto à despesa:
1 - velar pela aplicação dos dinheiros públicos na

conformidade das leis, do orçamento e dos créditos próprios;
II - fiscalizar, quanto a legalidade, legitimidade,

economicidade e razoabilidade, todos os atos praticados e as
obr i gações assumidas pelo poder público os quais deram
origem à despesa;
III - examinar os créditos orçamentários constantes na

tabela de orçamento anual, bem como as modificações que se
verificarem no decurso do exercido;
IV - autorizar a restituição de cauções;
V - examinar as requisições de adiantamentos a servidor
público que tiver a seu cargo a execução de serviços
previstos no orçamento;
VI - examinar a legalidade, a legitimidade e a
economicidade do emprego de verbas e de adiantamentos
concedi dos -
§ lQ - Para efeito do disposto neste artigo, serão
remetidos ao Tribunal de Contas os balancetes mensais, com
demonstrações analíticas da despesa.

2g - Á Secretaria de Estado da Fazenda e os órgãos de
controle interno dos demais Poderes, após a contabilização,
remeterão ao Tribunal, mediante protocolo, no prazo máximo
de 5 (cinco) dias, uma segunda via de cada empenho
administrativo ou contratual contendo as indicações e os
requisitos essenciais fixados em lei.
5 3Q - A Secretaria de Estado da Fazenda remeterá ao
Tribunal, diariamente, uma segunda via dos "Efeitos a Pagar"
e dos "Vencimentos a Pagar", a fim de que se possa examinar
a regularidade das requisições de pagamento.
5 4g - A despesa de caráter reservado e confidencial,
restrita à área de segurança e devidamente justificada,
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será examinada tendo em vista essa condição especial, na
forma regimental.
Art. 34 - O prazo de aplicação dos adiantamentos não será
superior a 30 (trinta) dias, salvo se a lei estabelecer
prazo maior.
Art. 35 - Quem retiver, além do prazo previsto em lei,

qualquer quantia que deva ser recolhida aos cofres públicos,
ficará sujeito a multa prevista no art. 84 desta lei, sem
prejuízo do pagamento de juros e correção monetária.

Titulo IV
Do Julgamento de Contas

Art. 36 - Em todas as etapas do processo de julgamento de
contas será assegurado ao responsável ou interessado ampla
defesa.
Art. 37 - As contas dos administradores e dos responsáveis
indicados no art. 2g serão, em cada exercício, submetidas a
julgamento do Tribunal, na forma de tomada ou de prestação
de contas, de acordo com as diretrizes estabelecidas em
instrução normativa.
Art. 38 - No julgamento das contas anuais dos gestores
indicados no art. 2Q desta lei, o Tribunal de Contas, sem
prejuízo de diligências que determinar, no exercício das
funções de auditoria financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial, levará em consideração os
seguintes aspectos, dentre outros:

- a receita arrecadada em confronto com a prevista,
segundo a Lei Orçamentária;
II - a despesa efetivamente realizada, comprovada com as

autorizações orçamentárias e o detalhamento das ações
governamentais, que integram o orçamento, na forma do §
do art. 157 da Constituição do Estado;
III - o movimento de "Restos a Pagar", o "Depósito em

Geral", o de "Encargos Gerais", "Reserva de Contingência" e
outras despesas extra-orçamentárias;
IV - as operações de crédito realizadas no exercício;
V - os saldos recebidos de exercícios anteriores e os
transferidos para o exercício seguinte;
VI - as mutações patrimoniais do exercício, ativos e
passivos;
VII - o resultado patrimonial do exercício;
VIII - a síntese do ativo e do passivo, por grupos de
contas ou títulos que compreendem os bens, créditos e
valores pertencentes ao Estado ou ao município: a divida
fundada, a divida flutuante, o património liquido ou passivo
a descoberto e dos valores de compensação;
IX - as demonstrações discriminativas das contas inscritas

no balanço patrimonial.
Art. 39 - Os resultados gerais do exercicio financeiro
serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço
financeiro, no balanço patrimonial, no demonstrativo das
variações patrimoniais e seus desdobramentos, nos termos da
lei.
Art. 40 - A autoridade administrativa competente, sob pena
de responsabilidade solidária, deverá Imediatamente adotar
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providências com vistas à instauração de tomada de contas
especial para apuração dos fatos e quantificação do dano,
quando caracterizadas:

- a omissão do dever de prestar contas;
II - a falta de comprovação da aplicação de recursos

repassados pelo Estado ou pelo município, na forma do art.
61 desta lei;
III - a ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens

ou valores públicos;
IV - a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou

antieconômico de que resulte dano ao erário.
Parágrafo único - Não atendida a medida prevista no "caput'

deste artigo, o Tribunal, de oficio, instaurará a tomada de
contas, na forma regimental.
Art. 41 - Os elementos que integram a tomada ou prestação

de contas serão fixados em resolução do Tribunal.
Art. 42 - A decisão de tomada ou prestação de contas pode
ser preliminar, definitiva ou terminativa.

l Q - O Tribunal ou o relator, antes do exame de mérito,
ordenará a citação ou a audiência dos responsáveis, ou
determinará diligência para complemento de instrução do
processo;
£ 2Q - Será definitiva a decisão pela qual o Tribunal

julgar regulares, regulares com ressalvas ou irregulares as
contas;

3g - Na decisão terminativa, o Tribunal determinará o
trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis,
nos termos do art. 48.
Art. 43 - Apuradas irregularidades nas contas, cabe ao
Tribunal ou ao relator:

- definir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato de gestão impugnado;
II - se houver débito, ordenar a citação do responsável

para, na forma e nos prazos regimentais, apresentar defesa
ou recolher a quantia devida, pelo seu valor atualizado;
III - se não houver débito, determinar a audiência do

responsável para, no prazo fixado no Regimento Interno,
apresentar justificativa;
IV - adotar outras medidas cabíveis, inclusive sustar a

assinatura ou a execução de outros contratos.
1 Q - O responsável cuja defesa não for acolhida pelo

Tribunal será Intimado para, em prazo estabelecido no
Regimento Interno, recolher o valor do débito devidamente
atualizado.
# 2Q - Caracterizada e reconhecida pelo Tribunal a boa-fé
do gestor, o processo será considerado encerrado com a
liquidação tempestiva do débito, devidamente atualizado,
salvo existência de outra irregularidade nas contas.

- Será considerado revel pelo Tribuna], em
conformidade com o disposto nos arts. 319 a 322 do Código de
Processo Civil, o responsável que não atender à citação, sem
prejuízo da tramitação do processo.
Art. 44 - As contas serão julgadas:
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- regulares quando expressarem, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a
legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de
gestão do responsável
II - regulares com ressalva quando evidenciarem

impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, de
que não resulte dano ao erário;
III - irregulares quando comprovada qualquer das seguintes

ocorrências:
a - grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial;
b - injustificado dano ao erário, decorrente de ato de

gestão ilegítimo ou antieconômico;
c - desfalque, peculato, desvio de dinheiro, de bens ou de

valores públicos.
Art. 46 - Quando julgar as contas regulares, o Tribunal

dará quitação ao responsável-
Art. 46 - Quando julgar as contas regulares com ressalva, o
Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou
a quem lhe haja sucedido, a adoção de medidas necessárias à
correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo
a prevenir a reincidência.
Art. 47 - Quando julgar as contas irregulares, havendo

débito, o Tribunal determinará ao responsável que promova o
recolhimento de seu valor, atualizado monetariamente,
acrescido de juros de mora, sem prejuízo da aplicação de
sanções previstas nesta lei.
Parágrafo único - Não havendo débito, mas caracterizada

qualquer das ocorrências previstas no art. 44, inciso III,
alíneas "a" e "b", o Tribunal aplicará multa ao responsável,
nos termos previstos no art. 90 desta lei.
Art. 48 - As contas serão consideradas iliquidáveis quando,
por motivo de força maior ou caso fortuito, torna-se
materialmente impossível o julgamento de mérito,
determinando-se o arquivamento do processo.
Art. 49 - Poderá o Tribunal, a requerimento de qualquer das
partes ou "ex-officio" corrigir as inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto ou a erros evidentes da escrita ou
de cálculos contidos em suas decisões, na forma estabelecida
no Regimento Interno.
Art. 50 - No prazo de 5 (cinco) anos contados da publicação
da decisão a que se refere o art. 48 desta lei no órgão
oficial do Estado, o Tribunal, á vista de novos elementos
que considere suficientes, determinará o desarquivamento do
processo para julgamento das contas.

Titulo V
Da Fiscalização e do Controle

Capitulo
Das Contas do Governador do Estado

Art. 51 - As contas anuais do Governador do Estado serão
examinadas pelo Tribunal, que emitirá parecer prévio no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar de seu recebimento, na
forma do Regimento Interno.
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l Q - Dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas serão apresentadas pelo
Governador á Assembléia Legislativa, remetendo cópia ao
Tribunal de Contas.

2g - As contas anuais consistem nos balanços gerais do
Estado e nos balancetes mensais publicados consoante o art.
157, 4, da Constituição Estadual.

- As contas serão acompanhadas do relatório
concernente à execução da lei orçamentária anual, elaborado
pelo órgão central do sistema de controle interno do Poder
Executivo.

4Q - Se as contas não forem apresentadas dentro do prazo
previsto, ou se o forem sem atender aos requisitos legais em
relação a sua constituição, o Tribunal comunicará o fato, de
plano, à Assembléia Legislativa, para fins de direito.

s - Nas hipóteses do parágrafo anterior, o prazo para o
Tribunal apresentar seu parecer fluirá a partir do dia
seguinte ao da regularização do processo, dando-se ciência
do fato à Assembléia Legislativa.

6 - No exame das contas anuais do Governador do Estado,
será observado o disposto no art. 38 desta lei.
Art. 52 - Ao apreciar as contas de Governador ou ex-
Governador, constatadas irregularidades, o Tribunal, antes
de emitir o parecer prévio, intimará o interessado a que
preste esclarecimentos no prazo de 20 (vinte) dias,
interrompendo-se a contagem do prazo referido no "caput" do
artigo anterior.

Capitulo II
Das Contas do Prefeito Municipal

Art. 53 - As contas anuais do Prefeito serão examinadas
pelo Tribunal, que emitirá parecer prévio no prazo de
trezentos e sessenta dias a contar do seu recebimento, na
forma do Regimento Interno.
l - Dentro de noventa dias após o encerramento do

exercido as contas serão apresentadas pelo Prefeito ao
Tribunal de Contas.

2g - As contas anuais consistem nos balanços gerais do
município e respectivos balancetes mensais, e serão
acompanhadas do relatório concernente á execução da lei
orçamentária anual, elaborado pelo órgão central do sistema
de controle interno do Poder Executivo.
g 3Q - Se as contas não atenderem aos requisitos legais, no
tocante a sua composição, o Tribunal comunicará o fato, de
plano, à Cãmara Municipal, para fins de direito.

4Q - Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para
pronunciamento do Tribunal fluirá a partir do dia seguinte
ao da regularização do processo.
g s - No exame das contas anuais do Prefeito, será

observado o disposto nos arts. 38 e 52 desta lei.
Art. 54 - Concluído o julgamento das contas do exercício, o
Presidente da Câmara enviará ao Tribunal, no prazo de 30
(trinta) dias, cópia autenticada da resolução votada,
promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que
o pronunciamento da edilidade se verificou, com a relação
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nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da
votação.
Parágrafo único - Não havendo manifestação da Câmara no
prazo de 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do
parecer prévio, comprovado por aviso de recepção, o Tribunal
encaminhará o processo ao Ministério para adoção das medidas
legais que forem aplicáveis.

Capitulo III
Da Fiscalização de Atos e Contratos

Art. 55 - Os contratos, convênios, ajustes, termos e
quaisquer instrumentos firmados pelas administrações direta
e indireta serão, obrigatoriamente, encaminhados ao Tribunal
de Contas no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua
assinatura, para exame da legalidade das despesas deles
decorrentes.
Art. 56 - O Tribunal de Contas poderá determinar a
realização de inspeções e auditorias em unidades da
administração de qualquer dos Poderes do Estado e do
municipio, inclusive nas respectivas entidades da
administração indireta, as quais serão executadas por seus
servidores ou, eventualmente, mediante contrato, por
empresas ou profissionais especializados e de notória
idoneidade técnica, sobcoordenação do Tribunal.
Art. 57 - O Tribunal de Contas comunicará ás autoridades
competentes dos Poderes do Estado e do município o
resultado das inspeções e auditorias que realizar, para as
medidas saneadoras das impropriedades e das faltas
identificadas.
Art. 58 - Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções, requisições e
auditorias, sob qualquer pretexto.

l Q - No caso de sonegação, o Tribunal assinará prazo para
apresentação de documentos, informações e esclarecimentos,
comunicando o fato á autoridade competente da área.

- Vencido o prazo e não atendida a diligência, o
Tribunal tomará as medidas legais cabíveis, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas nesta lei.
Art. 59 - Verificadas a ilegalidade, a ilegitimidade e a

antieconomicidade de ato ou contrato, definidos no art. 76,
inciso XV, da Constituição Estadual, o Tribunal, na forma do
Regimento Interno, estabelecerá prazo para que o responsável
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da
lei, fazendo a indicação expressa dos dispositivos a serem
observados.
5 lg - No caso de mão-atendimento da determinação do

Tribunal relativamente a ato, esse órgão adotará as
seguintes providências:

- sustará a execução do ato impugnado, comunicando a
decisão á Assembléia Legislativa;
II - aplicará ao responsável a multa prevista no art. 84

desta lei.
1 2Q - Na hipótese de não-atendimento de determinação do
Tribunal relativamente a contrato, esse órgão comunicará o
fato ao Poder Legislativo, a quem compete sustar a execução
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do instrumento e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo
as medidas cabíveis.
f 3g - Se o Poder Legislativo não efetivar a medida a que
se refere o parágrafo anterior no prazo de 90 (noventa)
dias, o Tribunal decidirá a respeito.
Art. 60 - Constatada a ocorrência de desfalque, peculato,
desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano
ao erário, o Tribunal, sem prejuízo de comunicar o fato ao
Ministério Público, ordenará, desde logo, a conversão do
processo em tomada de contas especial.
Parágrafo único - O processo de tomada de contas especial a
que se refere este artigo tramitará em separado das
respectivas contas anuais.
Art. 61 - A liberação de recurso financeiro para a execução
de contrato, convênio, acordo, ajuste e instrumentos
congéneres celebrados com o Estado ou município somente
poderá ser efetivada se o executor da obrigação tiver
prestado contas da aplicação da quota recebida
anteriormente.

lg - O município ou entidade que estejam inadimplentes na
execução do instrumento e ou da prestação de contas não
poderão firmar outro contrato, convênio, ajuste ou
instrumento congênere com o Estado enquanto não
regularizarem o termo anterior firmado

20 - O gestor que autorizar a entrega de quota financeira
em desconformidade com a regra prevista neste artigo
sujeita-se às sanções previstas nesta lei.
Art. 62 - O gestor responsável por contrato, convênio,
acordo, ajuste e instrumentos congêneres impugnados pelo
Tribunal não poderá assumir nova obrigação, em nome do poder
público, enquanto não regularizar sua situação.
Parágrafo único - Para cumprimento deste artigo, o Tribunal

cientificará a Fazenda Pública do ato impugnado para que
esta não promova liberação de recurso ao órgão que o tiver
praticado, sob pena de responsabilidade.

Titulo VI
Do Controle Interno e da Denúncia

Capitulo
Do Controle Interno

Art. 63 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno,
com a finalidade de:

- avaliar o cumprimento das metas previstas nos
respectivos planos plurianuais e a execução dos programas de
governo e orçamentos;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto

à eficácia e à eficiência das gestões orçamentária,
financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta
e das entidades da administração indireta, e da aplicação de
recursos públicos por entidade de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e

garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e do
município;
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IV - apoiar o controle externo, no exercido de sua missão
constitucional-
Art. 64 - No apoio ao controle externo, os órgãos de

controle interno deverão exercer, entre outras, as seguintes
atividades:

- organizar e executar, por iniciativa própria ou a
pedido do Tribunal de Contas, programação trimestral de
auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle,
enviando ao Tribunal os respectivos relatórios;
II - promover auditorias nas contas dos responsáveis sob

seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e
parecer que consignarão qualquer irregularidade ou
ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para
corrigir as falhas encontradas;
III - alertar formalmente a autoridade administrativa

competente para que instrua a tonada de contas especial,
sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências
referidas no art. 40 desta lei.
Art. 65 - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas, sob pena de
responsabilidade solidária.

- Ao comunicar ao Tribunal de Contas a constatação de
irregularidade ou ilegalidade, o responsável pelo órgão de
controle interno Indicará as providências que foram adotadas
para:

- atender às prescrições legais e sanar as
irregularidades;
II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;
III - evitar ocorrências semelhantes.

- Verificada em inspeção ou auditoria, ou no
julgamento das contas, irregularidade ou ilegalidade que não
tenha sido comunicada tempestivamente ao Tribunal, e
caracterizada a omissão, o dirigente do órgão de controle
interno, na qualidade de responsável solidário, ficará
sujeito ás sanções previstas nesta lei, sem prejuízo das
demais sanções legais cabíveis.
Art. 66 - O gestor responsável pelas execuções financeira e

orçamentária da unidade administrativa emitirá, sobre as
contas e o parecer do controle interno, expresso e
indelegável pronunciamento, no qual confirmará haver tomado
conhecimento das conclusões neles contidas.

Capitulo II
Da Denúncia

Art. 67 - Qualquer cidadão, partido político, associação
legalmente constituída ou sindicato poderá denunciar perante
o Tribunal de Contas irregularidade ou ilegalidade de atos
praticados por agente público sujeitos a sua fiscalização,
observado o disposto no artigo seguinte
ArU 68 - A denúncia sobre matéria de competência do
Tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável
sujeito a sua jurisdição, ser redigida com clareza e indicar
o nome completo do denunciante, sua qualificação, cópia de



278

documento de identidade, endereço e fornecerá por escrito
informações sobre o fato e a autoria, as circunstâncias e os
elementos de sua convicção, indicando as provas que deseja
produzir ou indicio veemente da existência de fato
denunciado.
f 1Q - A denúncia apresentada por pessoa jurídica será
instruída com prova de sua existência e comprovação de que
os signatários têm habilitação para representá-la.
f 2 - A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que

se comprove a sua procedência, e somente poderá ser
arquivada após efetuadas as diligências pertinentes,
mediante despacho fundamentado do relator.

- Reunidas as provas que indiquem a existência de
irregularidade ou ilegalidade, serão públicos os demais atos
do processo, assegurando-se aos acusados a oportunidade de
ampla defesa.
6 4Q - O denunciante poderá requerer ao Tribunal de Contas

do Estado certidão dos despachos e dos fatos apurados, a
qual deverá ser fornecida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias a contar do recebimento do pedido, desde que o
respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou
arquivado.

SQ - No resguardo dos direitos e das garantias
individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso ás
denúncias formuladas, até decisão definitiva sobre a
matéria.

6 - O denunciante não se sujeitará a nenhuma sanção
administrativa, cível ou penal, em decorrência da denúncia,
salvo em caso de comprovada má-fé.

Titulo VII
Da Forma das Decisões

Art. 69 - O Tribunal deliberará:
- pela forma de acórdão em todas os processos referentes

a fiscalização financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial e, ainda, nos recursos;
II - por provimento, quando a decisão se referir a economia

interna;
III - por instruções, para estabelecimento de

recomendações;
IV - por resolução, quando dispuser sobre matéria

regimental ou de sua competência privativa;
V - pela forma de parecer, nas consultas.
Parágrafo único - No caso do inciso 1 deste artigo, os
processos serão incluidos em pauta para julgamento, e as
decisões serão fundamentadas.
Art. 70 - O Conselheiro, o representante do Ministério
Público junto ao Tribunal de contas ou quem detiver legitimo
interesse poderá suscitar incidente de uniformização da
jurisprudência, ao verificar a existência de decisões
divergentes do Tribunal em casos análogos

Titulo VIII
Da Execução das Decisões, da Citação da Intimação e da

Notificação
Capítulo 1
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Da Execução das Decisões
Art. 71 - A decisão do Tribunal de que resulte imputação de

débito ou multa terá eficácia de titulo executivo.
lQ - D Tribunal expedirá certidão do acórdão,

individualizando os responsáveis e o débito imputado,
devidamente atualizado.

- O responsável será notificado para, no prazo
estabelecido por esta lei ou pelo Regimento Interno, efetuar
e comprovar o recolhimento do valor devido.

3Q - Em qualquer fase do processo, o Tribunal poderá
autorizar o recolhimento parcelado da importância devida, na
forma estabelecida no Regimento Interno, incidindo sobre
cada parcela o indica de atualização monetária dos débitos
fiscais.
f 4Q - A falta de recolhimento de qualquer parcela
importará o vencimento antecipado do saldo devedor.

5Q - Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal
expedirá quitação do débito ou da multa.
f 6Q - Expirado o prazo a que se refere o § lg deste artigo

sem manifestação do responsável, o Tribunal poderá:
- determinar o desconto integral ou parcelado da divida

nos vencimentos, salários ou proventos do responsável,
observados os limites previstos na legislação pertinente; ou
II - autorizar a cobrança judicial da divida por intermédio

do Ministério Público junto ao Tribunal, consoante o
disposto no art. 23, inciso V, desta lei.
Art. 72 - As multas fixadas pelo Tribunal de Contas aos
infratores das leis e dos regulamentos relativos a
administração financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial deverão ser recolhidas no prazo de
30 (trinta) dias contados da notificação da decisão final no
órgão oficial, em estabelecimento de crédito do Estado
indicado em resolução do Tribunal.

Capitulo II
Da Citação, da Intimação e da Notificação

Art. 73 - A citação ou a notificação em processo de
julgamento de contas e em todos os outros de competência do
Tribunal, com a finalidade de constituir a relação
processual e de cientificar o responsável, sob as penas da
lei, a prestar informações, a exibir documentos e a
defender-se, serão feitas na forma previstas no Regimento
Interno, obedecida a seguinte ordem:
1 - pessoalmente;
II - com hora certa;
III - por via postal ou telegráfica, inclusive fac-simile;
IV - por edital
§ lQ - A intimação dos atos e das decisões do Tribunal
presume-se perfeita com a publicação no órgão oficial do
Estado observadas, no que couber, as regras dos arts. 234 e
242 do Código de Processo Civil.

- O servidor incumbido de efetuar a citação, a
notificação ou a intimação observará, no que couber, o que
dispõe o Código de Processo Civil.

Titulo IX
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Dos Recursos
Art. 74 - São admissiveis os seguintes recursos:

- reconsideração;
II - agravo
III - embargos de declaração;
IV - revisão
V - embargos infringentes;
VI - rescisão
Art. 75 - O recurso de reconsideração, que terá efeito
suspensivo, será apreciado por Quem houver proferido a
decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento
Interno, e poderá ser formulado, uma só vez, por escrito, no
prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 76 - Caberá agravo contra despacho interlocutõrio,

ordinatório do Presidente ou do relator, ou de decisões não
definitivas do Plenário ou das Câmaras.
# lg - Interposto o agravo em petição articulada e

deduzida, no prazo 3 (três) dias contados da devolução do
processo â Secretaria do Tribunal, poderá o Presidente ou o
relator, dentro de igual prazo, reformar o despacho; se não
o fizer, será o recurso, em seguida, submetido ao Tribunal.

2o - Provido o agravo, far-se-á, desde logo, o julgamento
da questão principal

Sg - Obedecidos os mesmos prazos, se o agravo for contra
a decisão da Câmara ou do Tribunal, este a manterá ou não,
após audiência da Auditoria e do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.
Art. 77 - Cabem embargos de declaração para corrigir

obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida.
Parágrafo único - Os embargos de declaração, opostos, por

escrito, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, suspendem os
prazos para cumprimento da decisão embargada e para
interposição de outros recursos.
Art. 78 - Da decisão definitiva caberá recurso de revisão

ao Tribunal Pleno, sem efeito suspensivo, interposto uma só
vez, por escrito, dentro do prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 79 - Cabem embargos infringentes quando não for
unânime a decisão proferida pelo Plenário em recurso de
revisão. Se o desacordo for parcial, os embargos serão
restritos á matéria objeto da divergência-
Art. 80 - Qualquer dos Poderes do Estado ou do município
poderá solicitar do Ministério Público a interposição de
pedido de rescisão de julgado das decisões terminativas do
Tribunal relativas a prestação de contas, salvo as do
Governador e do Prefeito, a aposentadoria, a reforma e a
pensão, se:

- a decisão houver sido proferida contra disposição de
lei;
II - o ato, objeto da decisão, houver sido fundado em

falsidade não alegada na época do julgamento;
III - ocorrer superveniência de documentos novos com

eficácia sobre a prova produzida ou a decisão adotada.
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Art. 81 - A rescisão se considerará pedido autônomo podendo
ser requerida uma só vez, até 2 (dois) anos depois de
passada em julgado a decisão.
Art. 82 - A falsidade não alegada à época do julgamento se
demonstrará através de decisão definitiva proferida pelo
Juízo Civil ou Criminal, conforme o caso, ou deduzida e
provada no processo de rescisão, garantido ás partes amplo
direito de defesa, depois de notificadas para acompanharem o
processo.
Art. 83 - Só em face de julgamento favorável do Tribunal
poderá ser revisto administrativamente o ato que deu causa
ao pedido de rescisão.
Art. 84 - São competentes para interpor recursos:

- os responsáveis pelos atos impugnados e os alcançados
pela decisão;
II - o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Titulo X
Das Sanções
Capitulo 1

Disposições Gerais
Art. 85 - O Tribunal de Contas do Estado poderá aplicar a
administradores ou responsáveis que se submetem á sua
jurisdição, na forma prevista nesta lei e no seu Regimento
Interno, as sanções previstas neste titulo.
Art. 86 - Verificada a ocorrência de fraude comprovada na
licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante
fraudador para participar, por até 5 (cinco) anos, de
licitação nas administrações públicas estadual e municipal.
Art. 87 - D Tribunal poderá solicitar ao Ministério Público

ou ao Procurador-Geral do Estado as medidas necessárias ao
arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito.

Capitulo II
Das Multas

Art. 88 - Quando o responsável for julgado em débito,
poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa de até 100% (cem
por cento) do valor atualizado do dano causado ao erário.
Art. 89 - 0 Tribunal poderá aplicar multa de até 1.000
(mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais -
UPFMGs - aos responsáveis por:

- contas julgadas irregulares de que não resulte débito,
nos termos do parágrafo único do art. 47 desta lei;
TI - ato praticado com grave infração á norma legal ou

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial;
III - ato de gestão ilegítimo ou antieconómico de que

resulte injustificado dano ao erário;
rv - não-atendimento, no prazo fixado, sem causa

justificada, a diligência do relator ou a decisão do
Tribunal
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e das
auditorias determinadas;
VI - sonegação de processo, documento ou informação em
inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal;
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VII - omissão no cumprimento de dever funcional de levar ao
conhecimento de órgão responsável pelo controle externo
irregularidade ou ilegalidade de que tenha tido ciência, na
qualidade de integrante do controle interno;
VIII - retenção de quantia a ser recolhida aos cofres
públicos por tempo superior ao previsto em lei;
ix - reincidência no descumprimento de determinação do

Tribunal.
- Ficará sujeito â multa prevista no "caput" deste

artigo aquele que deixar de dar cumprimento a decisão do
Tribunal, salvo motivo justificado.

- O Regimento Interno disporá sobre a gradação da
multa prevista no "caput" deste artigo e levará em
consideração a gravidade da infração, a dimensão do dano, o
grau de instrução do servidor e sua situação funcional e
financeira, a existência de dolo ou culpa e a reincidência,
como parâmetros para a fixação da multa.
Art. 90 - O débito decorrente de multa aplicada pelo
Tribunal de Contas, quando pago após seu vencimento, será
atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento.

Titulo XI
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 91 - Aplica-se aos servidores do Tribunal o Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado.
Art. 92 - Os pedidos de certidões deferidos pelo Presidente
ou, mediante delegação, pelo Diretor-Geral, serão
encaminhados à diretoria própria, a fim de que sejam
extraídas e assinadas pelo respectivo Diretor e subscritas
pelo Diretor da Secretaria do Tribunal.
Parágrafo único - As cópias e reproduções de documentos do

Tribunal de Contas só terão validade quando conferidas pelo
Diretor da Secretaria, que a elas aporá o seu visto.
Art. 93 - D Conselheiro do Tribunal deContas, quando no

exercício da Presidência do Tribunal, terá direito, a titulo
de verba de representação, à gratificação adicional de 10%
(dez por cento).
Art. 94 - Ocorrendo o falecimento de Conselheiro ou Auditor
do Tribunal de Contas, em exercício ou aposentado, será
concedida à família, a titulo de auxilio para funeral, a
importância correspondente à remuneração de um mês.
Art. 95 - Em caso de falecimento de Conselheiro ou Auditor,

ocorrido na atividade, aplica-se o disposto na Lei ng 7.655.
de 21 de dezembro de 1979. relativamente ao período de
férias não gozadas e não contadas em dobro ou convertidas em
espécie.
Art. 96 - O Tribunal de Contas publicará seu Regimento
Interno, adaptado às normas desta lei, no prazo de 90
(noventa) dias contados da sua publicação.

- O Regimento Interno do Tribunal somente poderá ser
aprovado ou alterado pela maioria absoluta de seus
Conselheiros efetivos.
# 2Q - O Tribunal fixará, no Regimento Interno, os períodos

de funcionamento das sessões do Plenário e das Câmaras, sem
ocasionar a interrupção de seus trabalhos.
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- Os trabalhos das Câmaras deverão iniciar-se 30
(trinta) dias após a publicação do Regimento Interno do
Tribunal de Contas.
Art. 97 - O Tribunal de Contas ajustará o exame dos
processos em curso às disposições desta lei.
Art. 98 - O Tribunal de Contas enviará á Assembléia
Legislativa, no prazo de 90 (noventa) dias contados da
publicação desta lei, projeto de lei sobre a estrutura do
quadro de pessoal dos serviços auxiliares, com a observância
dos princípios constitucionais pertinentes e, especialmente,
das seguintes diretrizes:

- previsão da sua estrutura orgânica e atribuições dos
respectivos cargos;
II - fixação das remunerações, observados os limites

orçamentários fixados, os níveis de remuneração adotados
para os servidores do Poder Legislativo e, no q ue couber, os
princípios reguladores do sistema de pessoal do Estado;
III - criação dos cargos indispensáveis à efetivação do

disposto no art. 5g, parágrafo único, desta lei.
Art. 99 - Os servidores do Tribunal designados em
substituição, atendidos os requisitos do cargo, terão
direito aos vencimentos correspondentes.
Art. 100 - O Tribunal, a lo de fevereiro e a lQ de agosto
de cada ano, fixará o limite do valor das licitações cujos
editais lhe deverão ser previamente submetidos.
§ lg - o edital de licitação será enviado ao Tribunal pelo
menos 30 (trinta) dias antes da data prevista para sua
publicação.
§ 2g - Vencido o prazo estabelecido no parágrafo anterior
sem pronunciamento do Tribunal, poderá o edital ser
publicado.
§ 3Q - As licitações serão submetidas á apreciação do

Tribunal de Contas nos 30 (trinta) dias subseqüentes a seu
encerramento.
# 4g - A Câmara deLicitação do Tribunal deverá pronunciar-
se anteriormente à assinatura de contrato precedido de
concorrência pública.
Art. 101 - O inicio, o decurso e o término dos prazos
relativos aos processos e aos recursos que tramitem no
Tribunal de Contas obedecerão as normas do Código de
Processo Civil, no que couber-
Art. 102 - Aplica-se supletivamente aos casos omissos o
disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.
Art. 103 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 104 - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial a Lei ng 5.511. de 2 de setembro de 1970.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Antônio Fuzatto -

Álvaro Antônio - José Leandro - Ailton Vilela.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR No 3190
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
por meio de seu Presidente, o Projeto de Lei Complementar ng
3/90 dispõe sobre a organização desse Tribunal.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, pela legalidade e pela
constitucionalidade da matéria e lhe apresentou as Emendas
nos 1 a 52.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto, na forma do Substitutivo ng 1, por ela
apresentado.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre a

matéria.
Fundamentação

A proposição em causa não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação Versa sobre a
organização do Tribunal de Contas, disciplinando seu
funcionamento e suas competências; não gera, portanto,
nenhuma repercussão no orçamento estadual.
Entretanto, visando ao aperfeiçoamento do texto do projeto,

propomos as Emendas ngs 1 e 2 ao substitutivo proposto pela
Comissão de Administração Pública. A primeira visa a
disciplinar a correção monetária de multa aplicada pelo
Tribunal de Contas. A segunda indica quais pessoas podem
autorizar o fornecimento de cópias reprográficas de
processos em tramitação no Tribunal às partes citadas.

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

Lei Complementar nQ 3/90, na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nos 1 e
2, a seguir redigidas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:
"Art. 88 - Quando o responsável for julgado em débito,

poderá, ainda, o Tribunal aplicar-lhe multa de até 100% (cem
por cento) do valor atualizado do dano causado ao erário,
expresso em Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais
- UPFMG.

EMENDA NQ 2
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art .....- O fornecimento de cópias reprográficas,

mediante recolhimento de custas, para partes citadas em
processo em tramitação no Tribunal de Contas poderá ser
autorizado:

- pelo Presidente;
II - por Conselheiro;
III - por Auditor;
IV - pelo Diretor da Secretaria-Geral.".
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral, relator -
Bernardo Rubinger - Baldonedo Napoleão - Raul Messias -
Jaime Martins.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 868/92

Comissão de Constituição e Justiça
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Rei atór i 
De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, o Projeto de

Lei nQ 868/92, além de ditar outras providências, estabelece
prazo para que o Estado de Minas Gerais e as pessoas
jurídicas de sua administração indireta promovam ação de
regressão contra seus agentes, quando, agindo nessa
qualidade, dolosa ou culposamente, causarem danos a
terceiros
Publicada, foi a matéria distribuída a esta Comissão para,
nos termos do art. 103, v, do Regimento Interno, receber
parecer preliminar.

Fundamentação
A fixação do prazo a que se refere o art. 16 da Carta
mineira, conforme a redação dada a esse dispositivo
constitucional, acha-se reservada a lei ordinária, de
iniciativa ampla, já que a matéria a ser convertida em norma
jurídica estadual não se encontra no rol de conteúdos de
Iniciativa privativa de órgão de Poder. Assim, os membros
desta Assembléia são competentes para desencadear o processo
legislativo tendente a transformar em lei o projeto em
apreço
Quanto às disposições inseridas no contexto da proposição,
entendemos que nem todas se coadunam com a ordem jurídico-
constitucional vigente, como passamos a demonstrar.
Primeiramente, não nos parece adequada a redação dada ao
art. lg, já que o Estado de Minas Gerais possui
personalidade distinta e não se confunde com as pessoas
jurídicas que lhe são vinculadas. Observe-se que vicio
idêntico pode ser verificado no art. 3Q, quando se arrola
apenas a entidade estatal como a celebradora de acordos para
o pagamento de indenização a terceiro prejudicado.
Em segundo lugar, conforme o disposto no art. 2g. o Estado
passa a obrigar as pessoas jurídicas de direito privado que
lhe prestam serviços a promover ação de regressão contra
seus empregados. Ora, apesar de responderem objetivamente
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causam a
terceiros, em solidariedade ou não com o Estado, este não
pode obrigá-las á promoção de ressarcimento. Constituem
entidades privadas que, a despeito de prestarem serviços à
administração pública, sob os regimes de concessão,
permissão ou autorização, não se caracterizam como entidades
vinculadas a entidade e'ital, ou seja, não se enquadram
entre as entidades da aarMnistração indireta do Estado-
Em terceiro lugar, entendemos que os dispositivos que
contêm normas atinentes a regime jurídico de servidor
público estadual não devem prevalecer como se encontram
redigidos. Tal matéria acha-se elencada entre aquelas que o
art. 66 da Carta Estadual reserva à iniciativa privativa do
Governador do Estado (art. 66, III, "c", do texto
constitucional mineiro).
Por fim, restrição igual temos quanto ao disposto no art.
6Q do projeto. Além de igualar as figuras da concessão, da
permissão e da autorização de serviço público - quando nós
sabemos que a licitação é exigida apenas nos casos de
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permissão e de concessão e que somente esta é efetivada por
meio de contrato - o citado dispositivo contém norma por
demais rigorosa, uma vez que a ação dolosa apenas de um de
seus agentes pode comprometer toda a empresa. Por isso,
julgamos por bem sugerir tão somente a manutenção, naquele
artigo, da penalidade de suspensão provisória do direito de
participar de licitação pública ou de prestar serviços á
administração, até porque poderíamos, ao tocarmos na
declaração de inidoneidade para participar de licitação,
estar invadindo a seara da União, que tem competência
privativa para ditar normas gerais sobre a matéria, segundo
o art. 22. XXVII. da Constituição Federal.

Conclusão
Pelas razões acima aduzidas, concluímos pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
ng 868/92, com as seguintes Emendas ngs 1 a 3, a seguir
transcritas.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lg - D Estado de Minas Gerais, por meio de seus

órgãos, assim como as pessoas jurídicas de direito público e
de direito privado integrantes de sua administração indireta
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros.".

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. 3g a seguinte redação:
"Art. 3 - A regressão de que trata o artigo anterior

deverá ser promovida em prazo não superior a 90 (noventa)
dias, a contar da data em que, por decisão judicial
transitada em julgado ou por acordo devidamente homologado,
tenha sido fixada a indenização.".

EMENDA Ng 3
Dê-se ao art. 6g a seguinte redação:
Art. 60 - As pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviços públicos, sob os regimes de
concessão ou permissão que causarem prejuízo a terceiros
ficarão suspensas do direito de participar de licitação
pública e de prestar serviços públicos, até que provem o
efetivo e total pagamento da indenização fixada por decisão
judicial ou por acordo celebrado com o prejudicado.'.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO 00 PROJETO DE LEI

NQ 1.293/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Marques, o projeto em epígrafe

dispõe sobre a utilização de papel reciclado na
administração pública estadual e dá outras providências.
Publicado em 1Q/4/93, foi o projeto distribuído a esta
Comissão para, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
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A matéria versada no projeto é uma alternativa para a
proteção do meio ambiente, a exemplo do Projeto de Lei n
2.306, que tramita na Câmara dos Deputados.
Analisada sob tal prisma, a proposição será instrumento de
preservação do meio ambiente e, o que é mais importante,
contribuirá para melhorar a qualidade da vida humana.
Nesse sentido, a proposição prevê medidas aptas à obtenção

de resultados efetivos, relacionados com o direito à vida,
matriz de todos os direitos fundamentais do homem, expressos
no art. SQ da Constituição Federal.
Outros dispositivos constitucionais consagram valores que
impõem ao Estado tarefas amplas para a sua atuação
preventiva, com o fim de obter a efetiva tutela de um meio
ambiente ecologicamente equilibrado.
Para exemplificar, citem-se os arts. 23, VI e VII, e 225,

da Constituição Federal, bem como os arts. 10, V, e 214, da
Constituição do Estado, que, considerando amplamente o
assunto, possibilitam que neles seja incluída a matéria
contida no projeto sob comento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.293/93.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Cêlio de Oliveira - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.338193

Reunião Conjunta das Comissões de Saúde e Ação Social e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o Projeto de Lei
nQ 1.338/93 cria o Fundo de Assistência ao Menor - FAM - e
dá outras providências.
O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua
antijuridicidade e ilegalidade. Atendendo a requerimento
deferido em 18/11/93, foi o Projeto de Lei nQ 1.612/93, de
autoria do Governador do Estado, anexado à proposição em
estudo.
Em virtude de requerimento aprovado em Plenário, passou a
proposição a tramitar em regime de urgência, ficando
determinada, também, a sua apreciação em reunião conjunta
das Comissões referidas em epigrafe. Passamos, assim, a
fundamentar o nosso parecer.

Fundamentação
O respeito pelos direitos humanos e uma política que vise á
promoção do homem são parte fundamenta] da prática
democrática e do desenvolvimento.
A pobreza crescente no Pais mostra que as pessoas estão
sendo cada vez mais desrespeitadas na sua dignidade,
excluídas dos benefícios sociais, exploradas e oprimidas. No
que se refere ás crianças, os dados estatísticos evidenciam
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que 11% delas têm baixo peso ao nascer, 15% sofrem de
nanismo em estado moderado ou grave, uma porcentagem
expressiva não tem acesso á escola, e outras tantas são
vitimas da exploração no trabalho e dos naus tratos por
parte dos adultos. Esses fatos e as notícias veiculadas,
mais recentemente sobre prostituição infantil no Pais, nos
deixam convictos de que é imperioso entender-se como
instrumento da profunda mudança social a inserção da
política da infância e da juventude nos planos de
desenvolvimento do Estado, conforme dispõe o art. 227 da
Carta Magna.
A intenção do autor da proposição em exame mostra uma
profunda responsabilidade social em face dos problemas da
infância e da adolescência, na medida em que se preocupa em
promover a assistência social e em reconhecer a dignidade
dos pequenos concidadãos.
o projeto que ora examinamos propõe a criação do Fundo de
Assistência ao Menor - FAM -, cujo objetivo é criar
condições financeiras para o desenvolvimento de ações de
atendimento à criança e ao adolescente, o que nos leva a
considerá-lo oportuno e conveniente.
Entretanto, há algumas ressalvas que devem ser feitas.
Em primeiro lugar, a forma dada à matéria em questão não

está adequada aos moldes estabelecidos pela Lei Complementar
ng 27, de 18/1/93, que dispõe sobre as normas gerais de
instituição de fundos.
Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei ng
8.069. de 13/7/90, estabelece como diretrizes da política de
atendimento "a manutenção de fundos nacionais, estaduais e
municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos
da criança e do adolescente', órgãos deliberativos e
controladores das ações em todos os níveis. Assim sendo, a
criação de um fundo gerido pela Secretaria de Estado da
Justiça, além de contrariar os preceitos legais, mostra um
reducionismo exacerbado da questão que envolve as crianças e
os adolescentes, tendo em vista que as ações desenvolvidas
se destinariam apenas aos adolescentes infratores que
estivessem sob a guarda do Estado.
Devemos considerar também que, como não é tarefa da

Secretaria de Estado da Justiça desenvolver ações de cunho
assistencial e educativo, provavelmente essa Secretaria não
constituiria fórum adequado de gestão de recursos
destinados a atender esse tipo de ação.
Cabe-nos fazer ainda uma reflexão sobre o nome escolhido
para o fundo, 0 termo "menor" tem suscitado ampla discussão
nos meios jurídicos, sendo do entendimento de alguns que há
uma forte carga de discriminação e de estigmatização. Por se
tratar de um fundo que visa à consecução de políticas
públicas voltadas para a promoção da infância e da
adolescência, consideramos de pouca conveniência o termo
"menor", que está amplamente associado a condutas marginais.
A partir dessas considerações, entendemos por bem
apresentar um substitutivo ao projeto em exame, cujos
fundamentos foram extraídos do Projeto de Lei ng 1.612, do
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Governador do Estado, cuja concepção, além de eliminar o
vicio mencionado anteriormente, atende plenamente à
legislação em vigor.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.338/93, na forma do Substitutivo flQ 1, a seguir
transcrito.

SUBSTITUTIVO Hp 1 AO PROJETO DE LEI Ng 1.338/93
Cria o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criado o Fundo para a Infância e a
Adolescência - FIA -, que tem por objetivo repassar recursos
e financiar programas de atendimento à criança e ao
adolescente.
Parágrafo único - O fundo previsto neste artigo incorporará

a subconta Fundo para a Infância e a Adolescência, do Fundo
de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES -, aberta na
forma da Lei no 8.402, de 6 de julho de 1983.
Art. 2Q - Poderão ser beneficiários dos recursos do FIA:
1 - os órgãos e as entidades públicos estaduais e

municipais responsáveis pela execução de programas de
atendimento à criança e ao adolescente;
II - as entidades não governamentais, legalmente

constituídas, sem fins lucrativos, comprovadarnente de
utilidade pública, voltadas para o atendimento da criança e
do adolescente e com área de atuação no Estado de Minas
Gerais.
Art. 3 - São recursos do FIA:
- as dotações consignadas no orçamento do Estado e os

créditos adicionais;
II - os provenientes do Conselho Nacional dos Direitos da

Criança e do Adolescente;
III - as doações, os auxílios, as contribuições e os
legados que lhe forem destinados;
IV - os provenientes de multas decorrentes de condenações

civis ou de imposição de penalidades administrativas
previstas na Lei Federal no 8.069, de 13 de julho de 1990;
V - o resultado de aplicações financeiras das
disponibilidades temporárias;
VI - outros recursos.
Art. 4g - O FIA, de natureza e individuação contábeis, com
prazo indeterminado de duração, destina-se a repassar
recursos e a oferecer financiamentos para:

- programas de proteção especial á criança e ao
adolescente expostos a situação de risco pessoal e social,
cujas necessidades de atenção ultrapassem o âmbito de
atuação das políticas sociais básicas e assistenciais;
II - projetos necessários á elaboração e á implementação do
Plano Estadual de Proteção Especial á Criança e ao
Adolescente, especialmente os de pesquisa, de estudo e de
capacitação de recursos humanos;
III - projetos de divulgação de ações de defesa dos

direitos da criança e do adolescente;
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IV - construção, reforma, ampliação e aquisição de imóveis,
bem como aquisição de material permanente, necessárias à
implementação das ações do Plano Estadual de Proteção
Especial à Criança e ao Adolescente.
Art. Sg - São condições para a obtenção de financiamento ou

de repasse de recursos do FIA:
- 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 legislação aplicável;
III - o oferecimento de contrapartida de, no minimo, 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 minimo, 10% (dez por cento),
em se tratando de entidade não governamental. -
Parágrafo Único - A definição dos projetos que terão

preferência na liberação dos recursos do fundo será feita
pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Art. 6Q - A aplicação dos recursos financiados ou
repassados pelo FIA deverá ser comprovada na forma a ser
definida em regulamento-
Art. 7Q - O FIA tem como órgão gestor a Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação Social e como agente financeiro o
Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE.
Parágrafo Único - O agente financeiro não fará jus a nenhum

tipo de remuneração pelos serviços prestados.
Art. Sg - Integram o grupo coordenador:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social;
IV - 1 (um) representante da Fundação Estadual do Bem-Estar

do Menor - FEBEM;
V - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas Gerais

S.A. - BEMGE;
VI - o Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
VII - 3 (três) representantes da sociedade civil, membros
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, indicados em sua plenária.
Parágrafo Único - Compete ao grupo coordenador, além das

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

- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as
diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo e em
deliberações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente;
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II - acompanhar a sua execução.
Art. 9g - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbe a
supervisão financeira do órgão gestor e do agente financeiro
do FIA, especialmente no que se refere á:

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

transitórias de caixa do fundo.
Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do FIA obedecerão

ao disposto na Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964,
e nas normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do
Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e o órgão gestor do
FIA, apresentarão relatórios financeiros específicos, na
forma solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 11 - O Poder Executivo aprovará, por decreto, a
regulamentação do fundo de que trata esta lei.
Art. 12 - As despesas do FIA correrão por dotação

orçamentária própria-
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - José Leandro, relator - Jorge

Eduardo - Marcos Helênio.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Tarcísio -lenriques, o Projeto de Lei
ng 1.338/93 cria o Fundo de Assistência ao Menor - FAM - e
dá outras providências.
Publicado, foi o projeto enviado á Comissão de Constituição

e Justiça, que concluiu pela antijuridicidade e ilegalidade
do projeto. A seguir, foi o projeto enviado á Comissão de
Saúde e Ação Social e a esta Comissão, tendo a primeira
opinado por sua aprovação, na forma do Substitutivo ng 1.
por ela apresentado. Vem, agora, o projeto a esta Comissão
para que sobre ele seja elaborado o presente parecer.

Fundamentação
A pobreza observada no Pais há muito ultrapassou os limites

da razoabilidade. Os problemas sociais aqui verificados em
muito se assemelham aos de países de economias bem menos
desenvolvidas que a nossa. A iniciativa merece, portanto.
nosso aplauso.
Em relação ao Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão

de Saúde e Ação Social, acreditamos que aprimora o projeto
de lei original, adequando-o á Lei Complementar ng 27, de
18/1/93.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.338/93, na forma do Substitutivo ng 1, apresentado
pela Comissão de Saúde e Ação Social
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
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Jorge Hannas, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Baldonedo Napoleão - Jorge Eduardo.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.360/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de
lei em epígrafe cria o Fundo Estadual de Saneamento Básico.
Publicada em 30/4/93, foi a proposição distribuida a esta
Comissão para ser submetida a exame preliminar sob os
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.
Posteriormente, em virtude de disposição regimental, foi o

Projeto de Lei no 1.619/93, do Governador do Estado, anexado
à proposição em tela, uma vez que dispõe sobre matéria
semelhante à desta.
Com a aprovação em Plenário de requerimentos visando á
realização de reunião conjunta das comissões a que foi
distribuida a matéria e à atribuição de regime de urgência à
sua tramitação, passamos, agora, a fundamentar o nosso
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela dispõe sobre a criação do Fundo
Estadual de Saneamento Básico - FESB. Ao fazê-lo, delimita o
âmbito das ações de saneamento básico, indicando os recursos
do fundo, bem como sua aplicação; define o órgão gestor do
FESB e seu agente financeiro, estabelecendo suas respectivas
atribuições: cria o grupo coordenador, dispondo sobre sua
competência e composição, e, por fim, fixa o prazo de
funcionamento do fundo.
A proposição se insere nos limites da competência do
Estado-membro, pois dispõe sobre matéria financeira de sua
exclusiva alçada.
Por outro lado, não é a matéria de iniciativa privativa de

nenhum dos Poderes do Estado, sendo facultado a qualquer um
dos parlamentares desta Casa deflagrar o processo
legislativo.
Não há, desse modo, óbice de natureza juridica ou

constitucional à tramitação do projeto em questão.
Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.360/93.
Sala das Comissões, 7 de dezembro 1993.
Jorge Eduardo, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Adelmo Carneiro Leão - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.360/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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O Projeto de Lei flQ 1360/93, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, cria o Fundo Estadual de Saneamento Básico.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto, vem a
matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais. Por conter matéria semelhante, foi anexado a
esse projeto o Projeto de Lei nQ 1.619/93, do Governador do
Estado, obedecendo a determinação regimental
Foi aprovado em Plenário requerimento solicitando
apreciação da matéria em reunião conjunta das Comissões de
Constituição e Justiça, de Saúde e Ação Social e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Fundamentação
Dos 4.425 municípios brasileiros, cerca de apenas 15
possuem estação de tratamento de esgoto, a forma mais eficaz
de se evitar o risco de propagação de doenças, entre elas, o
cólera e o dengue. A Região Sudeste apresenta o maior número
de municípios com algum tipo de tratamento de esgoto- Dos
municípios brasileiros, apenas 10% realizam análise
bacteriológica da água consumida pela população. Esses dois
fatos são responsáveis por 65% das internações hospitalares
no Pais.
Verifica-se, portanto, a importãncia das ações de
saneamento para a melhoria da qualidade de vida, quando se
percebe seu estreito relacionamento com a manutenção da
saúde e com o desenvolvimento urbano e rural
Determinadas áreas urbanas brasileiras nivelam-se ás
regiões mais pobres da África e da América do Sul. Enquanto
não se atacar de frente o problema do saneamento básico,
destinando-se os recursos necessários ao setor, não haverá
como conter o ressurgimento de doenças, que se esperava ver
erradicadas de nossas fronteiras Registrou-se, no últimos
anos, a volta do dengue, o aumento dos casos de malária e de
cólera.
D êxodo rural crescente verificado no Pais desde a década
de 70 promoveu importante degradação da qualidade de vida
nas cidades, especialmente nos grandes centros urbanos, onde
se concentravam os gastos públicos. A expectativa de
melhores dias e a esperança de emprego e conforto nas
grandes cidades provocam um inchaço nas periferias, ficando
o Estado sem condições de fazer obras no ritmo exigido por
essa explosão populacional. Em conseqüência disso, a
pobreza, a miséria, as doenças, a marginalidade e a
violência têm-se reproduzido rapidamente.
Esse caótico quadro social e a mobilização da sociedade
civil fizeram incluir na Constituição Estadual a
obrigatoriedade da existência de uma política e de planos
anuais de saneamento básico.
A criação do fundo de saneamento ora em exame atende ao

disposto na Lei Complementar no 27, de 19/1/93, e constitui
um passo vital para o setor de saneamento básico e para a
melhoria da qualidade de vida da população.
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A grande demanda dos municípios por obras dessa natureza,
tem impossibilitado, até então,o pleno atendimento das
solicitações, tornando-se emergente a alocação de recursos
para um fundo que os destine exclusivamente para o setor de
saneamento básico, de modo que, em curto espaço de tempo, a
população seja beneficiada, evitando-se as migrações e a
conseqüente explosão demográfica nas grandes cidades e a
pressão social inerente.
A aplicação desses recursos com critério e seriedade,
canalizando esforços em obras de real necessidade e
interesse da comunidade, farão com que Minas dê um passo
decisivo na reversão do triste quadro de saneamento básico
existente hoje no Pais,
o Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB - visa
efetivar ações de saneamento básico para atendimento á já
mencionada demanda da população mineira.
Entretanto, devemos fazer algumas considerações. Os

municípios, as concessionárias municipais e estaduais e os
consórcios ou condomínios de municípios, no tocante á
realização de ações de saneamento, recebem financiamento do
Fundo SOMMA, criado pela Lei ng 11.085, de 30/4/93. Não
julgamos necessário, portanto, incluí-]os como beneficiários
do FESB.
Por sua vez, o Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos
do Estado de Minas Gerais - FAE/MG - vem, há 22 anos,
canalizando todos os recursos nele aplicados para o setor de
saneamento básico, destacando-se as obras realizadas na
região metropolitana de Belo Horizonte, Montes Claros,
Ipatinga, dentre outras. Cumpre destacar o rigoroso
cumprimento de suas finalidades desde a sua fundação, sem
desvios de recursos nele alocados para outros fins,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de mais de
8 milhões de pessoas em todo o Estado.
O papel desempenhado pelo FAE ao longo desse período,
proporcionando o atendimento á população mineira com água
tratada e esgoto sanitário, reforça a importância de
regulamentá-lo, utilizando-se os retornos das operações em
curso, somados a novos aportes por parte do Estado, para
obtenção de recursos junto a outras fontes nacionais e
internacionais, de forma tal que toda a população mineira
possa se beneficiar com as ações de saneamento.
Portanto, atentos ao disposto na Lei Complementar ng 27, de
18/1/93, que prevê, em seu art. 10, o envio de projeto de
lei pelo Executivo regulamentando os fundos já existentes, e
considerando as ações já proporcionadas, durante 22 anos,
estritamente ao setor de saneamento básico, pelos recursos
do FAE/MG, entendemos ser adequado aproveitar o conteúdo do
Projeto de Lei ng 1.619/93, do Governador do Estado, como
substitutivo do projeto em exame.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.360/93, na forma do Substitutivo ng 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI Ng 1.360193
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Dispõe sobre o Fundo de Financiamento para Água e Esgotos
do Estado de Minas Gerais - FAE-MG - e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do
Estado de Minas Gerais - FAE-MG -, constituído mediante
convênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco
Nacional da Habitação - BNH -, sucedido pela Caixa Econômica
Federal, aprovado pela Resolução Legislativa ng 1.001, de 3
de dezembro de 1971, e pelo Decreto ng 14.189, de 15 de
dezembro de 1971, passa a reger-se por estalei.
Art. 2g - 0 Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do
Estado de Minas Gerais - FAE-MG - tem por objetivo atender á
progressiva implantação e melhoria do sistema de
abastecimento de água e esgotos, visando ao controle da
poluição das águas em núcleos urbanos do Estado de Minas
Gerais, através da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPAS A-MG.
Art. 3 - O Fundo de Financiamento para Água e Esgotos de
Minas Gerais - FAE-MG -, de natureza e individuação
contábeis, será rotativo, terá duração indeterminada, e seus
recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos
reembolsáveis, sem prejuízo do disposto no parágrafo único
do art. 4Q.
Art. 4g - O Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do
Estado de Minas Gerais - FÁE-MG - será constituído dos
seguintes recursos:

- dotações consignadas no orçamento do Estado e em
créditos adicionais;
II - recursos provenientes de operações de crédito de que o

Estado seja mutuário;
III - retornos das aplicações do Fundo, bem como dos

resultados obtidos;
rv - resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
V - recursos de qualquer origem.
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual

recursos para pagamento de serviços e amortização de dividas
de operações de crédito contraídas pelo Estado e destinadas
ao Fundo, na forma e nas condições a serem regulamentadas
pelo Poder Executivo.
Art. 5g - Os financiamentos com recursos do Fundo de

Financiamento para Água e Esgotos do Estado de Minas Gerais
- FAE-MG - obedecerão às seguintes condições gerais:

- reajuste monetário pela Unidade Padrão de Financiamento
- UPF - ou outro índice que vier substitui-]o;
II - taxa de juros de até 12% a.a. (doze por cento ao ano);
III - prazo máximo de carência de 36 (trinta e seis) meses

para cada empréstimo, não podendo exceder 6 (seis) meses do
término do prazo previsto para a execução das obras e
serviços objetos do financiamento;
IV - juros no período de carência capitalizados mensalmente

e pagos trimestralmente;
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V - prazo máximo de amortização de 216 (duzentos e
dezesseis) meses, contados a partir do fim da carência;
VI - amortização do financiamento em prestações mensais e
consecutivas, pelo Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price), corrigidas monetariamente.
Art. 6Q - As contrapartidas a serem exigidas do mutuário
final serão aquelas definidas pela política estadual de
saneamento vigente á época da concessão do financiamento.
Art. 7Q - E vedada a utilização dos recursos do Fundo de
Financiamento para Agua e Esgotos do Estado de Minas Gerais
- FAE-MG - para pagamento de dividas e cobertura de déficits
da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - CDPASÂ-MG -,
bem como para pagamento de despesas com pessoal, remuneração
por serviços pessoais e realização de despesas de manutenção
e custeio do agente.
Art. Bg - O agente financeiro e gestor do Fundo de
Financiamento para Agua e Esgotos do Estado de Minas Gerais
- FAE-MG - será o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A.

- A titulo de remuneração pelos serviços prestados,
poderá o agente financeiro cobrar uma taxa de administração
de 1.0% (um por cento), incidindo de uma vez sobre o
montante de cada empréstimo que vier a ser concedido com
recursos do Fundo, e uma comissão de até 0,1% (um décimo por
cento), que incidirá sobre o valor de cada prestação de
retorno, correndo essa despesa por conta da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASÂ-MG.
§ 20 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para a
contratação de operação de financiamento com recursos do
Fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos,
devendo, para tanto, recorrer ás medidas administrativas e
judiciais necessárias-
Art. 9 - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbirá a
supervisão financeira do gestor e do agente financeiro do
Fundo, especialmente no que se refere á

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

transitórias de caixa do Fundo.
Parágrafo único - Competirá também á Secretaria de Estado
da Fazenda a análise das prestações de contas e
demonstrativos financeiros do agente financeiro do Fundo.
Art. 10 - 0 Grupo Coordenador do Fundo de Financiamento
para Agua e Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG
será composto pelos representantes dos seguintes órgãos e
entidade:

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

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

a apresentar relatório conforme solicitação da Secretaria de
Estado da Fazenda.
Art. 12 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo
de Financiamento para Água e Esgotos do Estado de Minas
Gerais - FAE-MG.
Art. 13 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo de
Financiamento para Água e Esgotos do Estado de Minas - FAE-
MG - correrão pela dotação orçamentária no
1916.13764482.168-4313.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo efeitos a partir de lg de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993-
Jorge 1-tannas, Presidente - Jorge Eduardo, relator - José
Leandro - Ádelmo Carneiro Leão (voto contrário) - Wilson
Pires (voto contrário).

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ádelmo Carneiro Leão, o projeto de
lei em epígrafe cria o Fundo Estadual de Saneamento Básico.
Publicado, foi o projeto enviado á Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade. Á seguir, foi o projeto enviado á
Comissão de Saúde e Ação Social e a esta Comissão para que,
em reunião conjunta, fossem elaborados os pareceres no
âmbito da competência de cada uma dessas Comissões- Tendo a
primeira se manifestado pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo ng 1, que apresentou, procedemos, agora, á
redação de nosso parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei ng 1.360/93 é fruto de amplo debate
realizado nesta Casa, momento em que se buscou discutir as
principais demandas do setor, sua nova estrutura
institucional e seus pilares de financiamento. O fundo que
ora examinamos constitui, exatamente, o principal
instrumento de financiamento proposto pelo seminário.
Foi o projeto examinado pela Comissão de Saúde e Ação
Social, que optou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo ng 1, por ela apresentado.
Analisado o substitutivo, entendemos que esse aprimora o
projeto de lei original

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 1360/93, na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado
pela Comissão de Saúde e Ação Social.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

João Marques - Roberto Amaral - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.495/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Geraldo Rezende,
tem como propósito isentar do pagamento de taxas de serviços
públicos estaduais as entidades filantrópicas e creches
legalmente constituídas.
Publicada em lo/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
A Constituição Federal, em seu art. 25, expressa:
"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição.
§ lg - São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.
A proposição em tela enquadra-se nas regras constitucionais
supracitadas, uma vez que versa sobre a isenção de taxas
cobradas pelo Estado em razão da prestação de um serviço
público.
Também em relação à competência do parlamentar para
inaugurar o processo legislativo, vislumbramos a
compatibilidade da matéria com as regras estatuídas no art.
61, XIX, da Constituição Estadual, que assim dispõe:
"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do

Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente:

XIX - matéria de competência reservada ao Estado Federado
no § lg do art. 25 da Constituição da República".

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela constitucionalidade.

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1 - 495/93.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Cêlio de Oliveira, relator -
Maria José Haueisen - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende -
Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 1.453193
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei em tela tem por objetivo dar a denominação de Otaviano
de Araújo Magalhães à estrada que liga a cidade de Bambui ao
Sanatório São Francisco de Assis.
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Publicada a proposição em 10/6/93 e encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade vem, agora, a
matéria a esta comissão, que passa a analisá-la quanto ao
mérito.

Fundamentação
A proposta contida no Projeto de Lei ng 1.463/93 tem por
finalidade prestar homenagem á memória de Otaviano de Araújo
Magalhães, emprestando o nome desse honrado cidadão
bambuiense a uma estrada do município onde ele nasceu e
dedicou a sua longa existência à causa do bem comum.
Sua vida de político e de produtor rural foi marcada por um
incessante e profícuo trabalho em prol da comunidade, que
hoje guarda, com carinho e respeito, o seu nome, como um dos
municipes que mais zelou pela sua cidade.
Diante disso, a concretização da proposta contida no
projeto de lei sob exame será recebida com júbilo pela
comunidade de aambui, onde os descendentes do homenageado,
que constituem família numerosa e benquista, continuam a
trabalhar pelo bem daquela comuna com a mesma determinação
que enalteceu a vida de Otaviano de Araújo Magalhães.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei no 1.453/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antônio Fuzatto, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.576193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado João Batista, tem
como objetivo instituir o cadastro de fornecedores de
produtos e serviços a que se refere o art. 44 da Lei nQ
8.078, de 11/9/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Publicada em 19/8/93, foi a proposição distribuída a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição Federal, no inciso VIII e no f lg do art.
24, assim preceitua:
"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre:
1- ......................................................
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico e paisagístico;
IX - .....................................................

lo - No âmbito da legislação concorrente, a competência
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais". (Grifo
nosso.)
Por seu turno, a Constituição Estadual, em seu art. 10, XV.
"h", adotou as mesmas regras estatuidas no art. 24, VIII, da
Lei Maior, o que dá maior legitimidade aos objetivos da
proposição em tela.
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Quanto á competência do parlamentar para iniciar o processo
legislativo "ifl casu", aplicam-se as disposições contidas no
art. 61. xvrIi, da Constituição Estadual.
Cumpre ressaltar que o conteúdo do projeto de lei em
discussão, por sua natureza regulamentadora, ajusta-se
perfeitamente ao que disciplinam o supracitado art. 24,
lg, e o art. 25 da Constituição da República.
Detectam-se, porém, na redação do art. 1Q da proposição,
imperfeições de ordem técnica. O "caput" desse dispositivo
carece de aprimoramento, uma vez que não atende plenamente
aos objetivos pretendidos. Já o seu parágrafo único revela-
se inoportuno, uma vez que o assunto ali tratado (punição de
servidor público em decorrência de descumprimento da lei)
tem como sede mais apropriada para sua discussão a lei
especifica que rege os servidores públicos, o seu estatuto
próprio.
Para sanar os vícios aqui apontados, sugerimos a Emenda n
1, que integra a conclusão de nosso parecer.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade,

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.576/93, acrescido da Emenda nQ 1, a seguir transcrita.

EMENDA NQ 1
"Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lg - Ficam os órgãos públicos de defesa do consumidor

do Estado de Minas Gerais obrigados a divulgar, pública e
mensalmente, a relação contendo as reclamações relativas aos
fornecedores, produtos e serviços assim definidos no art. 3g
da Lei ng 8.078, de li de setembro de 1990.

lg - A relação de que trata este artigo deverá conter,
além de outros dados, a razão social do reclamado, o nome de
fantasia, o CCC e o endereço.

2g - A publicação deverá ocorrer até o dia 15 (quinze) do
mês subseqüente ao da reclamação.".
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
António Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Antônio Pinheiro - Clêuber Carneiro - Maria José Haueisen -
Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.605/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, da Comissão de Defesa do
Consumidor, tem como objetivo dar nova redação ao art. 11 da
Lei no 977, de 17/9/27, e dar outras providências.
Publicada em 27/8/93, foi a matéria distribuída a esta

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela, cujo objetivo é alterar o art. 11

da Lei nQ 977, encontra acolhida nas disposições contidas no
art. 61 da Carta mineira, que assim estabelece:
"Art. 61 - Cabe á Assembléia Legislativa, com a sanção do

Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62,



dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente:

IX - servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional , seu regime jurídico único, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria de civil e reforma e
transferência de militar para a inatividade;

XIX - matéria da competência reservada ao Estado Federado
no lg do art. 25 da Constituição da República'.
Com efeito, há plena compatibilidade entre o tema tratado
na proposição de lei sob comento e o ordenamento jurídico -
constitucional vigente.

Conclusão

 

Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucio-
nal idade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de
Lei ng 1.605/93.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Clêuber Carneiro - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende -
Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.615193

Reunião Conjunta das Comissões de Política Energética,
Hídrica e Minerária e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, to, do Regimento

Interno)
Comissão de Política Energética, Hidrica e Minerária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.615/93 cria o Fundo de Desenvolvimento Minerornetalúrgico -
FDMM - e dá outras providências.
Após publicada em 2/9/93, foi a proposição distribuída, nos
ternos regimentais, ás Comissões de Constituição e Justiça,
de Política Energética, Hidrica e Minerária e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Preliminarmente, a
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, com a Emenda nQ 1.
Em virtude de requerimento aprovado em Plenário, com base

nos arts. 274, II, e 129, III, do Regimento Interno, a
proposição passa a tramitar em regime de urgência.
Determinou-se, ainda, a apreciação da matéria em reunião
conjunta das Comissões supramencionadas.
Durante a discussão da matéria nesta Comissão, foram
apresentadas, pelo Deputado Hely Tarquinio, propostas de
alteração do parecer, com as quais concordou o relator,
motivo pelo qual se dá nova redação ao parecer, que passamos
a fundamentar.

Fundamentação
O Projeto de Lei ng 1.615/93 propõe a criação do Fundo de
Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM. Na mensagem que o
encaminha, o Chefe do Executivo anexou nota técnica, em
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cumprimento ao art. 161 da Constituição do Estado e á Lei
Complementar flQ 27, de 18/1/93, que demonstra a
exeqüibilidade técnica e econômica do fundo em pauta, bem
como a oportunidade de sua instituição na atual conjuntura
estadual
E fato conhecido que um dos pilares da economia mineira é a
indústria de mineração. Tradicional minerador e com subsolo
de grande potencial mineral, o Estado ressente-se da falta
de um instrumento de incentivo á atividade que facilite e
acelere a prospecção, a pesquisa, a lavra e o beneficiamento
mineral, para possibilitar a ampliação do número de
matérias-primas minerais e sua adequação ao parque
industrial de Minas Gerais.
O Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico pode ser esse
instrumento. A oportunidade de sua criação é evidente no
atual quadro recessivo da economia nacional. A composição de
seu Grupo Coordenador - art. Bg do projeto -, ao incluir as
Secretarias de Estado setoriais, avaliza o emprego correto
de seus recursos financeiros e o bom direcionamento das
ações do fundo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.615/93. com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas ngs 2 e-3,
apresentadas por esta Comissão.

EMENDA NQ 2
Acrescente-se ao art. 8g os seguintes incisos vr e VII:
"Art. 8g - . . .............................................
VI - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM;
VII - Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente -

AMDA.
EMENDA NQ 3

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os recursos oriundos do Fundo serão,

obrigatoriamente, liberados através de parcelas, de acordo
com a comprovação do cumprimento da meta anterior, prevista
no cronograma fisico e financeiro aprovado.

lg - Todo beneficiário deverá apresentar cronograma
fisico e financeiro, a ser aprovado pelo Grupo Coordenador,
para o efeito do disposto no "caput" deste artigo.

- Ao Grupo Coordenador compete fiscalizar a execução
do projeto e a aplicação dos recursos, de acordo com o
objeto do contrato e para fim de avaliar o cumprimento da
condição para liberação das parcelas do financiamento.

3g - Na hipótese de descumprimento do cronograma fisico e
financeiro, será imediatamente suspensa a liberação das
parcelas subseqüentes, até o cumprimento da meta,
independentemente de outras medidas que se fizerem
necessárias.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Eduardo Brás, Presidente - Ailton Vilela, relator - Hely

Tarqu í n io.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no
1.615/93 cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalãrgico -
FDMM - e dá outras providências.
Publicado, foi o projeto enviado à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com a Emenda no 1. A
seguir foi o projeto enviado à Comissão de Política
Energética, Hidríca e Minerária e a esta Comissão. A
primeira opinou pela sua aprovação, com as Emendas nos 2 e
3. Agora, vem o projeto a esta Comissão para elaboração de
parecer nos limites de sua competência.

Fundamentação
O projeto de lei em exame cria o Fundo de Desenvolvimento
Minerometalõrgico - FDMM - incorporando a subconta Fundo de
Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES -, aberta na
forma da Lei hg 8.402. de 6/7/83. Além disso, confere ao
FDMM nova estrutura, em acordo com a Lei Complementar no 27,
de 18/1/93.
No projeto, são estabelecidos como agente financeiro e

órgão gestor o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e a
Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e
Energéticos, respectivamente. A Secretaria de Estado da
Fazenda fica responsável pela supervisão do agente
financeiro e do órgão gestor, especialmente no que se refere
aos aspectos elencados.
No que tange à sua estrutura administrativa, gostaríamos
de destacar a presença da Secretaria de Estado de Recursos
Minerais, Hidricos e Energéticos. Em que pese o caráter
financeiro dos fundos, a presença da mencionada Secretaria
facilita que os anseios do setor sejam atendidos pelo grupo
coordenador do fundo.
A proposta de criação do Fundo de Desenvolvimento
Minerometalúrgico - FDMM - baseia-se na relevância que têm
representado os setores mineral e metalúrgico para o Estado
de Minas Gerais. Esse fato se evidencia pela participação
desses setores no P18 e pelo próprio perfil industrial hoje
possuído pelo Estado.
Entre os objetivos e diretrizes básicas do fundo
destacaríamos o estimulo à prospecção e à pesquisa, a
melhoria dos produtos e o aumento da produtividade, o
aumento de impostos e o fomento à pequena e média empresa.
Acrescentaríamos, ainda, que os setores mencionados

provocam fortes efeitos no que se refere à descentralização
econômica, tendendo a beneficiar enormemente as regiões mais
pobres do Estado.
Assim sendo, aprovamos a iniciativa governamental de propor

a criação de uma nova modalidade de financiamento ao setor,
baseada em maiores prazos e taxas compatíveis-
Concordamos, também, com a Emenda no 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, que aprimora, em nosso
entender, o projeto de lei original.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.615/93, com a Emenda no 1, apresentada pela
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Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas ngs 2 e
3, apresentadas pela Comissão de P01 itica Energética,
Hídrica e Minerária.
Sala das Comissões. 7 de dezembro de 1993.
Eduardo Brás, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -
Roberto Amaral - Jorge Hannas - Jorge Eduardo - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.616193

Reunião Conjunta das Comissões de Agropecuária e Politica
Rural e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Agropecuária e Politica Rural
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.616/93, do Governador do Estado, cria
o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba e dá outras
providências.
Encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem nQ 386/93, a
proposição foi publicada em 2/9/93 e distribuida, nos termos
regimentais, ás Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Politica Rural e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Quando do exame preliminar, a Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto,
apresentando as Emendas nos 1 e 2.
Em virtude de requerimento aprovado em Plenário, a
proposição passou a tramitar em regime de urgência, ficando
determinada, ainda, a sua apreciação em reunião conjunta
pelas Comissões em epigrafe. Tais providências encontram
amparo nos arts. 274, II e 129, III, ambos do Regimento
Interno.
Designado para examinar o mérito do projeto, passamos a

fazê-lo na forma abaixo.
Fundamentação

O projeto de lei em causa propõe a criação do Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaiba. A nota técnica que o
acompanha, atendendo às normas estabelecidas na Lei
Complementar nQ 27, de 18/1/93. esclarece os objetivos do
fundo e demonstra suas viabilidades técnica e econômica.
Assim, examinando-se a referida nota técnica, percebe-se a
importância da instituição do fundo para a continuidade do
Projeto Jaiba. Esse projeto, concebido em 1972, tem como
objetivo a criação de um pólo de produção agroindustrial na
região do extremo Norte de Minas, com base na agricultura
irrigada, a partir de esforços integrados dos Governos
Federal e Estadual
No Projeto Jaiba - Etapa 1 -, a meta a ser atingida

compreende a irrigação de 28.2001ha e o assentamento de 2H00
familias de pequenos e médios agricultores A sua execução é
de responsabilidade da CODEVASF, cabendo ao Estado a
implantação da infra-estrutura social, em particular os
serviços de saúde, educação, comunicação, transporte,
segurança pública, eletricidade e habitação.
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Essa fase conta com recursos do Banco Interamericano de
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -, no valor de US$
158.000.000,00, concedidôs ao Governo Federal.
O Jaiba II, fase subseqüente da etapa mencionada

anteriormente, é de importância vital para o desenvolvimento
regional. Conta, para sua execução, com recursos do "The
Overseas Economic Cooperation Fund" - OECF -, do Governo
japonês, repassados ao Governo de Minas em condições
altamente favoráveis ao Estado. Prevê a implantação da
agricultura irrigada numa área de 30.000 ha. A produção
deverá ser concentrada em frutas, hortaliças e grãos,
acoplada em um pólo industrial, como forma de agregar valor
a esses produtos.
Assim, é inquestionável a importância desse projeto para o
desenvolvimento socioeconômico daquela vasta região do
Estado, principalmente quando se sabe que está prevista a
geração de 7 mil empregos permanentes e a fixação de 45 mil
pessoas no campo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.616/93, com as Emendas ns 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 7 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo, relator -
Baldonedo Napoleão Jorge Hannas.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no
1.616/93 cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba e
dá outras providências.
Publicado, foi o projeto enviado á Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua legalidade, juridicidade e
constitucionalidade, com as Emendas ngs 1 e 2. A seguir, foi
aprovado requerimento visando â realização de reunião
conjunta das Comissões de Agropecuária e Politica Rural e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para apreciarem, em
regime de urgência, a matéria. A primeira opinou pela sua
aprovação com as emendas apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça. Compete-nos, agora, emitir o
presente parecer, que passamos a fundamentar.

Fundamentação
O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba visa a
estimular a criação de um pólo agroindustrial no Norte do
Estado, com base na agricultura irrigada.
O projeto objetiva implantar agricultura irrigada em área
de 30.0001ha, para pequenos e médios agricultores,
organizados em cooperativa. Projeta-se que a produção se
concentre em frutas, hortaliças e grãos de forma integrada
em um complexo industrial.
Segundo estimativas presentes na nota técnica que acompanha

o projeto, seriam criados cerca de 7 mil empregos diretos e
fixadas cerca de 45 mil pessoas, com a concomitante geração
de valor agregado direto de US$36.000.000,00,
aproximadamente.
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Cumpre, portanto, enaltecer a iniciativa governamental de
criar o fundo que ora analisamos, que representa
alternativa de financiamento aos produtores rurais daquela
localidade, de forma permanente e em condições mais
favoráveis do que as q ue têm sido observadas em nosso Pais.
Salientaríamos, também, que o projeto de lei em tela
respeita os preceitos contidos na Lei Complementar ng 17, de
18/1/93, estabelecendo o BDMG como agente financeiro e a
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
como órgão gestor. Estabelece, ainda, a Secretaria de Estado
da Fazenda como responsável pela supervisão do agente
financeiro e do órgão gestor.
Em relação as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça, acreditamos que aprimoram o
projeto de lei original, razão pela qual opinamos pela sua
aprovação.

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

Lei ng 1.616/93, com as Emendas ns 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -

Hely Tarquinio - Jorge Eduardo - aaldonedo Napoleão - Jorge
Hannas

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.643/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.643/93, do Deputado José Leandro,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Santa Rita de Duro Preto -
CDDESARDP -, com sede no Municipio de Ouro Preto,
Publicada em 11/9/93, a proposição foi distribuida a esta
comissão, para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em questão é regulada pela Lei ng 5.830. de

6/12/71, cujo art. lg estabelece os requisitos
indispensáveis à declaração de utilidade pública de
entidades -
A entidade cumpre as exigências da supracitada lei,

conforme documentação anexa ao projeto.
Torna-se necessário, entretanto, emendar a proposição para
promover a correção no nome da entidade e fazer constar a
sua sede, o que fazemos na conclusão deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
1.643/93, com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Santa Rita
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COOESAROP. -, com sede no Município de Ouro

Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Oliveira - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.652/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei no 1.652/93, do Deputado Jorge Hannas, tem
por escopo declarar de utilidade pública a União Brasileira
de Educação e Ensino - UBEE -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 17/9/93, veio o projeto a esta Comissão, para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art.
103, V, "a' do Regimento Interno, tendo sido baixado em
diligência a pedido deste relator.
Cumprida a diligência, encontramos-nos em condições de

oferecer nosso parecer sobre a proposição.
Fundamentação

A matéria é regulada pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
estabelece os critérios para a concessão do titulo
declaratório de utilidade pública.
A documentação juntada ao processo informa que a entidade
supramencionada cumpre todos os requisitos legais, não
havendo óbices á normal tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.652/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993-
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Célio de Oliveira - Maria José Haueisen - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.660/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o projeto de lei
em epigrafe objetiva dispor sobre a construção de passarela
para pedestre em todas as rodovias estaduais.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/9/93, a
proposição foi distribuída a esta comissão para exame
preliminar, conforme determina o art. 195, c/c o art. 103,
V, 'a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao assumir a iniciativa do projeto de lei em referência, o
Deputado Célio de Oliveira exerce a prerrogativa que lhe
confere o art. 65, 'caput', da Constituição do Estado.
E de se assinalar, desde o inicio, que a proposição sob

exame assenta-se em basilar mandamento constitucional, sob o
abrigo dos direitos e garantias fundamentais arrolados no
Titulo II da Carta Magna, a qual, nos arts. 5Q e 6g,
prescreve:

de Ouro
Preto." -
Sala das
Antônio

Célio de

Preto
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"Art. 5g - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito
á vida, á liberdade, á igualdade, á se q uranca ...." -
"Art. SQ - São direitos sociais a educação, a saúde, o

trabalho, o lazer, a sequranca ...." (Grifos nossos),
Ora, integrando o elenco de funções que constituem o papel

do Estado moderno, não só no Brasil como em todo o mundo, a
função de segurança tem lugar destacado. E tanto o é que a
nossa Constituição Federal concedeu-lhe o relevo acima
mencionado.
Nessa mesma linha de principio, estabelece a Constituição

do Estado de Minas Gerais, em seu arU 2, V, que é objetivo
prioritário do Estado a criação de condições para a
segurança e a ordem públicas.
Assim sendo, ao interpretar o teor dos mandamentos
constitucionais acima reproduzidos, tanto no nível da Carta
Federal como no da Estadual, depreende-se que as questões
relacionadas com a segurança dos cidadãos constituem matéria
de grande relevância, que deve merecer, com prioridade, a
atenção dos órgãos governamentais.
Por todo o exposto, o projeto de lei em epigrafe, além dos

justificados amparos jurídico e constitucional, reveste-se
de relevante dimensão social, dada a inquestionável
importância do bem jurídico que busca proteger: a vida
humana.

Conclusão
A vista das razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
ng 1.660/93.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Maria José Haueisen - Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro -
Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.730/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Edward Abreu, o Projeto de Lei n
1.730/93 declara de utilidade pública a Associação
Comunitária São Jorge do Morro das Pedras, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 16/10/93, 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
Sociedade civil dotada de personalidade jurídica e sem fins
lucrativos, a Associação Comunitária São Jorge do Morro das
Pedras tem por finalidade trabalhar pelo desenvolvimento e
pelo bem-estar social da Vila São Jorge do Morro das Pedras.
Estando em pleno e regular funcionamento há mais de dois

anos e sendo sua diretoria composta por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício especifico de suas funções, está
a entidade de acordo com as exigências da Lei flQ 5.830, de
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6/12/71, que estabelece as normas pelas quais são as
sociedades declaradas de utilidade pública.
Todavia, conforme se verifica da leitura do estatuto da
associação, tendo sido a entidade registrada com o nome
seguido da respectiva sigla, necessário se torna o
aperfeiçoamento do art. lg do projeto em análise.
Por essa razão, formulamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 1.730/93, com a Emenda
no 1, a seguir apresentada.

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

Comunitária São Jorge do Morro das Pedras - ACSJMP -, com
sede no Município de Belo Horizonte.'.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.731193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Pinto, o projeto de lei
ora analisado visa a declarar de utilidade pública o Clube
dos Pioneiros de Capitão Andrade, com sede no Município de
Capitão Andrade.
Publicado em 22/10/93, 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
O Clube dos Pioneiros de Capitão Andrade é uma sociedade
civil com personalidade jurídica que tem por objetivo
promover excursões a pontos turísticos do Brasil, buscando o
desenvolvimento cultural e social das pessoas a ele
filiadas.
A entidade está em funcionamento há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercido de seus cargos.
Pela documentação apresentada, verificamos que a entidade

está em conformidade com o que determina a Lei no 5.830, de
6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração de
utilidade pública, e que a proposição cumpre o disposto nos
incisos 1 e II, 50, art. 178 do Regimento Interno.
Por outro lado, para a correta identificação da entidade
Que se pretende declarar de utilidade pública, apresentamos
a Emenda ng 1 ao art. lg.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei no 1.731/93, com a Emenda
ng 1, a seguir transcrita.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
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"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos
Pioneiros de Capitão Andrade CPCA -, com sede no
Município de Capitão Andrade.".
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Maria José Haueisen -
Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.736/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
apreço objetiva modificar o inciso 1 do lQ do art. 13 da
Lei ng 10.594, de 1992, que cria o Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo!! de 23/10/93, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão para ser
apreciada sob os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no
art. 195, c/c O art. 103, V, "a". do Regimento Interno desta
Casa.

Fundamentação
O projeto que ora se analisa tem por escopo a alteração de
dispositivo da lei acima mencionada, relativamente ao
Instituto Mineiro de Agropecuária.
Sem a preocupação de examinar o mérito da alteração
pretendida, que será feito pela comissão competente, cumpre-
nos tão-somente verificar se o projeto encontra-se em
conformidade com os ditames do ordenamento jurídico vigente.
Ora, o IMÃ é uma autarquia, dotada, portanto, de
personalidade juridica de direito público, sendo Integrante
da administração indireta do Poder Executivo e vinculada ã
Secretaria da Agricultura. Pecuária e Abastecimento. Sendo
ela entidade da administração descentralizada do poder
administrador por excelência, qualquer projeto de lei
tendente a modificar sua estrutura, delimitar sua
competência ou alterar o quadro de pessoal de seus
servidores, inclusive no tocante aos casos de absorção de
detentores de função pública, só poderá ser de iniciativa do
Governador do Estado, por expressa determinação
constitucional.
A Carta Política mineira, em seu art. 66, III, "c" e "e",
preceitua explicitamente que apenas o Chefe do Poder
Executivo tem a prerrogativa privativa da apresentação de
projetos que disponham sobre os servidores públicos
autárquicos e a estruturação das entidades da administração
indireta. Se o Constituinte estadual de 1989 optou pela
reserva de iniciativa em assuntos dessa natureza, não é
licito a membro deste Poder Legislativo produzir proposições
incompativeis com o mencionado preceito constitucional, sob
pena de se incorrer em grave vicio de inconstitucionalidade,
passivel de futuras querelas judiciais.
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Sendo a Constituição o fundamento
legislação infraconstitucional,
contrariar suas determinações.
A proposição sob comento não
tramitação nesta Casa, pelo vicio
já enunciado.

de validade para toda a
nenhuma lei poderá

deve prosperar em sua
de inconstitucionalidade

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei nQ 1.736/93.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro, relator -

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

NO 1.744/93
Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, enviado à Assembléia
Legislativa pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem
ng 398/93. dispõe sobre a recomposição de vencimentos dos
cargos do Quadro Especifico de Pessoal da Defensoria Pública
e dá outras providências.
Publicada em 27/10/93, a proposição foi distribuída á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
Em virtude de requerimento aprovado em Plenário, o projeto
tramita em regime de urgência e vem às Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para, em reunião conjunta, receber parecer.
Esta comissão passa, pois, ao exame da matéria quanto ao

mérito, nos termos do art. 103, 1, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em exame visa a recompor os vencimentos
dos servidores do Quadro Especifico de Pessoal da Defensoria
Pública, assegurando-lhes uma remuneração condizente com sua
alta responsabilidade.
A matéria proposta é de grande interesse para a
administração, pois confere á Defensoria Pública um
tratamento remuneratório semelhante ao dispensado aos
Procuradores Estaduais. Trata-se, aliás, de uma antiga
reivindicação da classe, que agora obtém do poder público a
aplicação do principio da isonomia, consignado no art. 135
da Magna Carta. Fica, assim, reconhecida a real importância
da instituição, cujas atribuições são essenciais à função
jurisdicional
Agiu acertadamente o Poder Executivo, autor do projeto de
lei em exame, ao inserir a determinação de se aplicarem aos
mencionados cargos do Quadro Especifico da Defensoria os
dispositivos da Lei Complementar ng 30, de 10/8/93, que
organiza a Procuradoria-Geral do Estado, garantindo aos
defensores e aos ocupantes de cargos comissionados a
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percepção da mesma gratificação a que fazem jus os membros
da Procuradoria, até que seja editada a lei complementar
referida no art. 130 da Constituição do Estado.

 

A proposição em apreço vem a ser um estimulo ao
aperfeiçoamento do serviço público, uma vez que proporciona
aos servidores em questão uma justa remuneração e,
conseqüentemente, a realização em suas carreiras.

 

Pelos motivos expostos, consideramos a matéria como
conveniente e oportuna.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.744/93, na
forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

José Leandro - Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.744/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a recomposição de vencimentos dos cargos da
Defensoria Pública e dá outras providências.
Em virtude de requerimento, o projeto tramita em regime de

urgência.
Distribuída a matéria à Comissão de Constituição e Justiça,
esta emitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Posteriormente, foi aprovada a solicitação de apreciação do
projeto em reunião conjunta das Comissões de mérito, e a
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da
matéria, na forma proposta.
Agora, submete-se o projeto ao parecer desta Comissão, o

qual passamos a fundamentar.
Fundamentação

A proposição em análise não encontra óbice, do ponto de
vista financeiro-orçamentário, a sua aprovação. As despesas
decorrentes da execução da futura lei serão cobertas por
crédito suplementar, cuja abertura é autorizada no texto da
própria proposição, que se encontra de acordo com a
legislação sobre finanças públicas, merecendo, pois,
prosperar nesta Casa.
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para efetuar uma
correção técnica no texto do projeto em apreço, que
estabelece que a referida abertura de crédito observará o
disposto no § lg do art. 43 da Lei Federal no 4.320, quando
o mais adequado seria que ela obedecesse ao estabelecido em
todo o artigo supracitado. Assim, propomos a apresentação da
Emenda nQ 1 ao projeto.
Aproveitamos, também, a ocasião para propor a criação do
cargo de Coordenador do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFr -, medida fundamental e urgente, a ser
implementada ainda neste mês de dezembro, uma vez que a
implantação do referido sistema se dará a partir de 3/1/94.
0 sistema envolverá todos os órgãos e entidades do Poder
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Executivo e trará modificações profundas nas execuções
orçamentária e financeira, assim como na estrutura de
unidades administrativas desses órgãos e entidades. Com essa
finalidade, propomos a Emenda no 2.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.744/93, com as Emendas nos 1 e 2, a seguir
redigidas.

EMENDA Hp 1
Substitua-se, no art. 3 g , os termos " l Q do art. 43' pelos
termos "art. 43.

EMENDA Hp 2
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica criado, no Quadro Especifico de

Provimento em Comissão a que se refere o Anexo III do
Decreto ng 16.409, de 10/7/74, 1 (um) cargo de Coordenador-
Geral do Sistema Integrado de Administração Financeira,
Símbolo 5-01, de recrutamento amplo, destinado a integrar o
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da
Fazenda - ng IV, de que trata o Decreto ng 16.686, de
27/10/64.
Sala das Comissões. 7 de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator

- Adelmo Carneiro Leão - Jorge Eduardo - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O Ia TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 1.747193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o Projeto de Lei
ng 1.747/93 tem por finalidade declarar de utilidade pública
o Centro de Desenvolvimento Comunitário - CDC -, com sede no
Municipio de Lavras.
Publicado em 28/10/93, 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 Centro de Desenvolvimento Comunitário - CDC -, registrado
a folhas 148 do livro A-Z, sob o ng 329, do Cartório de
Registro de Títulos, Documentos e Protestos da Comarca de
Lavras, em 19/4/88, é uma entidade civil sem fins lucrativos
que objetiva defender os interesses e as reivindicações das
comunidades em que atua.
Pela documentação apresentada, verifica-se 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 de entidades e que a proposição cumpre o
disposto nos incisos 1 e II, So, 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 ng
1.747/93, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

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

NO 1.749/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em comento, do Deputado Raul Messias, tem por
finalidade declarar de utilidade pública o Centro de Estudos
Bíblicos - CEBI -, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Publicada em 28/10/93, vem a matéria, preliminarmente, a
esta Comissão, para exame dos aspectos jurídicos,
constitucionais e legais, por força do disposto no art. 195,
c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei ng 5.830. de 6/12/71, que
estabelece os critérios para a concessão do titulo
declaratório de utilidade pública.
A documentação anexada ao processo informa que a referida
entidade cumpre todas as exigências legais, não se
vislumbrando, pois, óbices à normal tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.749/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, relatora -
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI
NO 1.767193*

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
aumenta o limite fixado em lei para o Poder Executivo
realizar operações de crédito.
Publicado em 6/11/93, a matéria vem a esta comissão para
emissão de parecer para turno único de tramitação, nos
termos do art. 216, c/c o art. 220, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a elevar o limite para a
realização de operações de crédito, autorizado pelo art. li
da Lei ng 11.043, de 15/1/93, de CR$ 10.972.468.378,00 para
CR$ 53.300.000.000,00.
o cenário inflacionário que norteou a definição do limite
original estimou para o ano de 1993 uma inflação de 174%.
Sabe-se hoje que a inflação anual de 1993 se situará no
patamar de 2.000%, o que explica a insuficiência do limite
aprovado na mencionada lei,
Adicionalmente , deve-se observar que o endividamento
público, em geral, e a realização de operações de crédito
pelo Governo Estadual, em particular, estão balizados pelos
rígidos limites estabelecidos pela Resolução nQ 36, do
Senado Federal, de 30/6/92.
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Dessa forma, a ampliação no limite de autorização para a
realização de operações de crédito visa tão-somente a
permitir a correta administração da divida pública
mobiliária, sem implicações sobre o grau de endividamento do
Estado.
Aproveitamos a tramitação do projeto em análise para

sugerir duas emendas sobre matéria correlata.
A Emenda no 1 cria dois elementos de despesa no IPLEMG. A

abertura dos elementos de despesa viabilizará a aquisição de
linhas telefónicas e a permuta de imóveis, com torna, ambos
financiados com recursos próprios da autarquia, sem ônus
para o Tesouro Estadual
A Emenda no 2 autoriza a elevação do percentual para a
abertura de créditos suplementares, estabelecido pelo
'caput' do art. 8g da Lei no 11.043, de 15/1/93, de 25% do
valor total do Orçamento Fiscal para 45% deste valor.
Autoriza-se adicionalmente, dessa forma, a abertura de
créditos suplementares no valor de CR$25.422.084.349,00. A
elevação nos limites fixados para abertura de créditos
suplementares justifica-se pela continua elevação das taxas
de inflação no Pais, que corroeram o poder aquisitivo das
dotações orçamentárias.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei 

no 
1.767/93, acrescido das Emendas nos 1 e 2, a

seguir transcritas.
EMENDA No 1

Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art ....- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

crédito especial de CR$6.849.484,24 (seis milhões,
oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e
quatro cruzeiros reais e vinte e quatro centavos) em favor
do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de
Minas Gerais - IPLEMG -, para a realização de despesas com
permuta de imóveis, com torna, e aquisição de linhas
telefônicas, com recursos próprios.
Parágrafo único - As despesas previstas neste artigo serão

classificadas na subcategoria econômica "Inversões
Financeiras", nos elementos de despesas abaixo
discriminados, observados os valores a serem incluídos no
orçamento do IPLEMG:

- no elemento de despesa 'Aquisição de Imóveis", o valor
de CR$6.647.903,24 (seis milhões seiscentos e quarenta e
sete mil novecentos e três cruzeiros reais e vinte e quatro
centavos):
II - no elemento de despesa "Constituição ou Aumento de

Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras', o valor de
CR$201.581,00 (duzentos e um mil quinhentos e oitenta e um
cruzeiros reais).'.

EMENDA NQ 2
Acrescente-se o seguinte artigo onde couber:
'Art ....- Fica elevado para 45% (quarenta e cinco por

cento) o limite fixado no 'caput' do art. SQ da Lei no
11.043, de 15 de janeiro de 1993, que estima as receitas e
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fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas
Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pela Estado para o exercicio de 1993.'.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Célio de Oliveira, relator
- Cõssimo Freitas - Bernardo Rubinger - Jorge Hannas -
Arnaldo Canarinho.

- Republicado, em virtude de incorreções havidas na
edição de 2/12/93. pág. 36. col. 2.)

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.190/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa o projeto de lei em
epigrafe objetiva dar a denominação de Engenheiro João
Cataldo Pinto á rodovia que liga Lagoa Santa ao
entroncamento da MG-010 com a MG-424.
Aprovado o projeto no lg turno, conforme o original,
compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o 2Q
turno de deliberação conclusiva, nos termos do art. 196 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em apreço já foi devidamente examinada pelas
comissões competentes, cabendo-nos, tão-somente, nesta fase,
ratificar o nosso posicionamento anterior.
Com efeito, atribuir a denominação de Engenheiro João
Cataldo Pinto á rodovia que liga Lagoa Santa ao
entroncamento da MG-010 com a MG-424 4 uma justa homenagem
que se pretende prestar a esse importante profissional.
Visando, tão-somente, à exata definição do trecho a que se
refere o projeto, propomos, ao final, a Emenda ng 1.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 1-190/92. com

a Emenda ng 1, a seguir transcrita.
EMENDA NO 1

Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. lg - O trecho da rodovia MG-010, que liga Lagoa Santa

á MG-424, denominar-se-á Engenheiro João Cataldo Pinto.".
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Alvaro Antônio, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.294/93

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

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado José Leandro,
objetiva instituir a Semana da Cultura no Estado de Minas
Gerais.
Cumpridas as exigências regimentais, a proposta foi

aprovada no lg turno, com a Emenda ng 1, desta Comissão.
Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o 2g
turno de deliberação conclusiva.
Elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo e é
parte integrante deste parecer, obedecendo ao que prescreve
o lg do art. 196 do Regimento Interno.



317

Fundamentação
E dever do Estado, nos termos do art. 207 da Constituição,

garantir a todos o exercido dos direitos culturais, além de
incentivar, valorizar e difundir as manifestações culturais
da comunidade mineira.
Ora, a proposição em estudo, pretendendo criar a Semana da

Cultura com a finalidade de promover eventos que incentivem
a criação, o desenvolvimento e a divulgação de bens
culturais mineiros, bem como favorecer o acesso da sociedade
a esses mesmos bens, . é, evidentemente, meritória,
concretizando o que estabelece a norma constitucional.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1,294/93, no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Ambrósio Pinto.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI No 1.294/93
Institui a Semana da Cultura no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituída a Semana da Cultura, a ser
realizada, anualmente, na semana que contenha o dia 16 de
julho.
Art. 2 - Para comemorar, em todo o Estado, a Semana da

Cultura, compete ao Poder Executivo:
- promover cursos, palestras ou debates que visem a

estimular a criação cultural e o desenvolvimento da cultura
mineira;
II - divulgar a cultura mineira em todas as suas

manifestações, promovendo o intercâmbio cultural com outras
regiões do Pais;
III - incentivar o hábito do consumo dos bens culturais

pela população do Estado, notadamente nas escolas da rede
pública estadual.
Art 3g - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no

prazo de 90 (noventa) dias após sua publicação.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário,

PARECER PARA O llo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.338/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o Projeto de Lei
nQ 1.338/93 cria o Fundo de Assistência ao Menor - FAM - e
dá outras providências.
Aprovado no lQ turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
retorna o projeto a esta Comissão para que seja elaborado o
parecer para o 2Q turno e a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
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A década de 80 foi marcada por uma forte deterioração nos
indicadores sociais do Pais. No que tange ao nosso Estado, a
situação não foi diferente.
Nesse contexto, pior se tornou a situação dos jovens e das
crianças desamparadas que, desprovidos das condições
necessárias para subsistir nesse ambiente profundamente
adverso, foram relegados a uma situação de abandono.
Não podemos, portanto, deixar de manifestar nossa
preocupação com o péssimo preparo que esses jovens vêm
recebendo, o que certamente vai custar muito ao País,
dificultando a superação da situação de subdesenvolvimento
em que hoje nos encontramos.
Em relação ao Substitutivo nQ 1 apresentado, acreditamos
que aprimora o projeto de lei original, adequando-o á Lei
Complementar ng 27, de 18/1/93.

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

Lei flQ 1.338/93, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins, relator -

Bernardo Rubinger - Roberto Amaral - Baldonedo Napoleão.
Redação do Vencido no lg Turno

PROJETO DE LEI NO 1.338/93
Cria o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo para a Infância e a

Adolescência - FIA -, que tem por objetivo repassar recursos
e financiar programas de atendimento à criança e ao
adolescente.
Parágrafo único - O fundo previsto neste artigo incorporará

a subconta Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -,
do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES -,
aberta na forma da Lei ng 8.402, de 6 de julho de 1983.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários dos recursos do FIA:

- os órgãos e as entidades públicas estaduais e
municipais responsáveis pela execução de programas de
atendimento á criança e ao adolescente;
II - as entidades não governamentais, legalmente

constituídas, sem fins lucrativos, comprovadamente de
utilidade pública, voltadas para o atendimento da criança e
do adolescente e com área de atuação no Estado de Minas
Gerais.
Art. 3g - São recursos do FIA:
1 - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os

créditos adicionais;
II - os provenientes do Conselho Nacional dos Direitos da

Criança e do Adolescente;
III - as doações, os auxílios, as contribuições e os

legados que lhe forem destinados;
IV - os provenientes de multas decorrentes de condenações

civis ou de imposição de penalidades administrativas
previstas na Lei Federal ng 8.069, de 13 de julho de 1990;
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V - o resultado de aplicações financeiras das
disponibilidades temporárias;
VI - outros recursos.
Art. 4g - O FIA, de natureza e individuação contábeis, com
prazo indeterminado de duração, destina-se a repassar
recursos e a oferecer financiamentos para:

- programas de proteção especial à criança e ao
adolescente expostos a situação de risco pessoal e social,
cujas necessidades de atenção ultrapassem o ãmbito de
atuação das políticas sociais básicas e assistenciais;
II - projetos necessários á elaboração e á implementação do
Plano Estadual de Proteção Especial à Criança e ao
Adolescente, especialmente os de pesquisa, de estudo e de
capacitação de recursos humanos;
III - projetos de divulgação de ações de defesa dos

direitos da criança e do adolescente;
IV - construção, reforma, ampliação e aquisição de imóveis,

bem como aquisição de material permanente, necessárias à
implementação das ações do Plano Estadual de Proteção
Especial à Criança e ao Adolescente.
Art. sg - São condições para a obtenção de financiamento ou

de repasse de recursos do FIA:
- 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 à 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 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.
Parágrafo único - A definição dos projetos queterão
preferência na liberação dos recursos do fundo será feita
pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Art €g - A aplicação dos recursos financiados ou
repassados pelo FIA deverá ser comprovada na forma a ser
definida em regulamento.
Art. 7Q - O FIA tem como órgão gestor a Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação Social e como agente financeiro o
Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE.
Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum
tipo de remuneração pelos serviços prestados.
Art. Bg - Integram o grupo coordenador:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social;
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IV - 1 (um) representante da Fundação Estadual do Bem-
Estar do Menor - FEBEM;
V - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas

Gerais S.A. - BEMGE;
VI - o Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente;
VII - 3 (três) representantes da sociedade civil, membros
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, indicados em sua plenária.
Parágrafo único - Compete ao grupo coordenador, além das

atribuições definidas no art. 4g. III. da Lei Complementar
nQ 27, de 18 de janeiro de 1993;

- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as
diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo e em
deliberações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente;
II - acompanhar a sua execução.
Art. Q - A Secretaria de Estado da Fazenda Incumbe a
supervisão financeira do órgão gestor e do agente financeiro
do FIA, especialmente no que se refere á:

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

transitórias de caixa do fundo.
Art. lo - Os demonstrativos financeiros do FIA obedecerão

ao disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964,
e nas normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do
Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e o órgão gestor do
FIA apresentarão relatórios financeiros específicos. na
forma solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 11 - O Poder Executivo aprovará, por decreto, a
regulamentação do Fundo de que trata esta lei.
Art. 12 - As despesas do FIA correrão por dotação

orçamentária própria.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.377/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Anderson Adauto,
tem por escopo dar a denominação de Arsênio Rodrigues de
Souza - F4enzinho - ao trecho da Rodovia MG-464, que
interliga os Municípios de Sacramento e Conquista.
Aprovada a proposição em lQ turno cabe, agora, a esta
Comissão emitir parecer sobre eia para o 2Q turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A dedicação à causa do bem comum que marcou a vida pública
de Arsênio Rodrigues de Souza justifica plenamente a
homenagem que se quer prestar a sua memória, emprestando o
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seu nome ao trecho da Rodovia MG-464, que liga Sacramento a
Conquista.
Os mandatos de Vereador e de Prefeito que exerceu em

Conquista, sua cidade natal, foram suficientes para revelar
o seu elevado espirito público, a sua grande preocupação com
as camadas menos favorecidas da população, permitindo-lhe
granjear o respeito e a admiração de todos.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.377/93, em 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões. 9 de dezembro de 1993.
Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.513/93

Comissão de Ciência e Tecnologia
Relatório

A proposição em comento, do Deputado Ivo José, objetiva
instituir o Dia Estadual do Técnico Industrial, a ser
comemorado no dia 23 de setembro.
Aprovada a matéria no lo turno, sem emendas, cabe-nos
emitir parecer sobre ela para o 2g turno de deliberação
conclusiva, consoante o disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
Este relator já teve oportunidade de se manifestar
favoravelmente á pretensão da proposição em apreço, quando a
matéria foi apreciada no lg turno.
Cabe-nos, portanto, ratificar o que afirmamos naquela

ocasião, enfatizando o significado de que se reveste tal
proposição não apenas pelo caráter comemorativo mas também,
fundamentalmente, pela possibilidade de abertura da
discussão sobre o ensino profissionalizante e o futuro do
ensino tecnológico no Estado.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.513/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Edward Abreu, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.520/93

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
Relatório

O projeto de lei em questão, da Deputada Maria Elvira,
pretende declarar de utilidade pública a Federação Mineira
de Mulheres - FMM -, com sede no Município de Selo
Horizonte.
Após a aprovação do projeto no lg turno, sem emendas, cabe-
nos emitir parecer sobre a matéria para o 2g turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Federação Mineira de Mulheres - FMM -, de Belo Horizonte,

dedica-se a defender a mulher no que respeita à educação, à
saúde e ao trabalho. Ocupa-se da integração de todas as
entidades constituídas por mulheres, da conscientização de
seus membros no que concerne a seus direitos e deveres, além
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de atentar para questões relacionadas com a soberania
nacional.
Tal entidade realiza encontros, congressos, conferências,
em que se busca, entre outros objetivos, promover o
progresso social- Consideramos, portanto, oportuna a
declaração de utilidade pública da entidade.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.520/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Geraldo Rezende, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 975/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 975/92, do Deputado Roberto Luiz
Soares, que declara de utilidade pública a Associação
Recreativa e Cultural dos Piranguenses e Amigos - ARPA -,
com sede no Municipio de Belo Horzonte, 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 NQ 975/92

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e
Cultural dos Piranguenses e Amigos - ARPA -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Recreativa e Cultural dos Piranguenses e Amigos - ARPA -,
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, 2 de dezembro de 1993-
Péricles Ferreira, Presidente - José Braga, relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.087/92
Comissão de Redação

O Projeto deLei ng 1.087/92, do Deputado Bernardo
Rubinger, que dá denominação de Pedro Aguinaldo Fulgêncio à
ponte sobre o rio Taquaraçu, na Rodovia MG-20, na localidade
de Taquaraçu de Baixo, divisa dos Municipios de Santa Luzia
e Jabuticatubas, 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, § 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 NQ 1.087/92
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Dá a denominação de Pedro Aguinaldo Fulgêncio á ponte sobre
o rio Taquaraçu, na Rodovia MG-20, na localidade de
Taquaraçu de Baixo, divisa dos Municípios de Santa Luzia e
Jabut i cat ubas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Pedro Aguinaldo Fulgéncio a ponte
sobre o rio Taquaraçu, na Rodovia MG-20, na localidade de
Taquaraçu de Baixo, divisa dos Municípios de Santa Luzia e
Jabuticatubas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Braga, relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.200/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.200/92, do Deputado José Ferraz, que
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,
foi aprovado no 2g turno na forma do vencido no lg turno,
com as Emendas ngs 1 e 2.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f ig 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 1.200/92
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. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Braga, relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.382/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.382/93, do Deputado Tarcisio
Henriques, que declara de utilidade pública o Sindicato dos
Servidores Remunerados da Justiça de Primeira Instância do
Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado no 2g 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, lcD, 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 1.382/93
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores

Remunerados da Justiça de Primeira Instância do Estado de
Minas Gerais - SERJUSMIG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

dos Servidores Remunerados da Justiça de Primeira Instância
do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Braga, relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.432/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.432/93, do Deputado Antônio Pinheiro,
que declara de utilidade pública a Associação Comunidade
Betânia - ACB -, com sede no Município de Belo Horizonte,
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, 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 1.432/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade

Betãnia - ACB -, 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 Associação

Comunidade Betânia - ACB -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Braga, relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.492/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.492/93, de autoria da Deputada Maria
Olivia, que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Santo Antônio do Monte,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.



325

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 1.492193
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Santo Antônio do Monte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Santo Antônio do
Monte-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Braga, relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.448/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.448/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Organização
Pacifista e Ecológica Paz e Liberdade - PALIBER -, com sede
no Município de Ponte Nova, 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 NO 1.448/93
Declara de utilidade pública a Organização Pacifista e

Ecológica Paz e Liberdade - PALIBER -, com sede no Município
de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a
Organização Pacifista e Ecológica Paz e Liberdade - PALIBER

com sede no Município de Ponte Nova.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Braga, relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.457193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.457/93, do Deputado Cõssimo Freitas,
que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Mato Dentro, com sede no
Município de Jacui, 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 á 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 Plg 1.457/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

de Mato Dentro, 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 Comunitário de Mato Dentro, com sede no
Município de Jacui.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Braga, relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.477193
Comissão de Redação

o Projeto de Lei no 1.477/93, do Deputado Antônio Fuzatto,
que declara de utilidade pública a Sociedade Sanjoanense de
Arte e Cultura, com sede no Município de São João del-Rei,
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 1.477/93
Declara de utilidade pública a Sociedade Sanjoanense de

Arte e Cultura, com sede no Município de São João del- Rei.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Sanjoanense de Arte e Cultura, com sede no Município de São
João de]-Rei.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Braga, relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.491/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.491/93, do Deputado José Bonifácio,
que declara de utilidade pública o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Passa Tempo, com sede no Município
de Passa-Tempo, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.491/93
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores

Rurais de Passa Tempo, com sede no Muni-cipio de Passa-
Tempo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Passa Tempo, com sede no
Municipio de Passa-Tempo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993-
Péricles Ferreira, Presidente - José Braga, relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.494/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.494/93. do Deputado Bernardo
Rubinger, o qual altera a Tabela 21 da Lei ng 7.399, de
lg/12/78, que contém o Regimento de Custas e Emolumentos do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi
aprovado nos turnos regimentais, 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 dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.494/93*

Altera a Tabela 21 da Lei no 7.399, de lQ de dezembro de
1978, que contém o Regimento de Custas e Emolumentos do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - A Tabela 21 - Atos do Oficial do Registro Civil

das Pessoas Naturais - da Lei no 7.399, de lo de dezembro de
1978, passa a vigorar na forma do anexo desta lei.
Parágrafo único - As repartições prestadoras dos serviços

de registro civil ficam obrigadas a afixar, em local visível
e de fácil acesso, a tabela referida no "caput" deste
artigo, com os valores expressos em moeda corrente.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques, relator -

Péricles Ferreira.
- O anexo mencionado foi publicado na edição do 'Diário

do Legislativo" de 10/12/93.)
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.505/93
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei ng 1.505/93, do Deputado Côssimo Freitas,
que declara de utilidade pública a Associação Espírita
Cáritas, com sede no Município de Passos, 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 1.505/93
Declara de utilidade pública a Associação Espírita Cáritas,

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.515/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.515/93, do Deputado Jorge Hannas. que
declara de utilidade pública a AGMM - Associação da Guarda
Mirim de Manhumirim, com sede no Município de Manhumirim,
foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no rn 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, § 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 1.515/93
Declara de utilidade pública a AGMM - Associação da Guarda

Mirim de Manhumirim, com sede no Município de Manhumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a AGMM -
Associação da Guarda Mirim de Manhumirim, com sede no
Município de Manhumirim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente José Maria Pinto, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.519193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.519/93, do Deputado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública a Casa da
Amizade Patos de Minas-Guaratinga, com sede no Município de
Patos de Minas . 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 le, 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 1.519193
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade Patos de

Minas-Guaratinga, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Casa da

Amizade Patos de Minas-Guaratinga, com sede no Município de
Patos de Minas-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.529193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.529/93. do Deputado Anderson Adauto,
que declara de utilidade pública o Circulo da Amizade de
Uberaba Norte, com sede no Município de Uberaba, 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, 6 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 NQ 1.529/93
Declara de utilidade pública o Circulo da Amizade de

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

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993-
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.530/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.530/93, do Deputado Cõssimo
Freitas, que declara de utilidade pública a Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Fortaleza 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, 6 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI NQ 1.530193
Declara de utilidade pública a Sociedade de São Vicente de

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

de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Fortaleza
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, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -

José Braga. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.531193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.531/93, do Deputado Cóssimo Freitas,
que declara de utilidade pública a Sociedade de São Vicente
de Paulo, 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 á 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, q ue está de acordo com o aprovado.

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

Paulo, com sede no Município de São João Batista do Glória.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de São Vicente de Paulo, com sede no Município de São João
Batista do Glória.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Braga, relator - José

Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.536/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.536/93. do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Associação
Educacional Quintal Mágico , com sede no Município de Juiz
de Fora, 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, 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 1.536/93
Declara de utilidade pública a Associação Educacional

Quintal Mágico, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Educacional Quintal Mágico, com sede no Município de Juiz de
Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.537193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.537/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Associação
Beneficente Teixeirense, com sede no Município de Teixeiras,
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 dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.537/93
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente

Teixeirense, com sede no Municipio de Teixeiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Teixeirense, com sede no Município de Teixeiras.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.538/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.538/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los. que declara de utilidade pública a entidade
Seara Espirita Irmã Cheyla, com sede no Município de Rio
Casca, 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 Ng 1.538193
Declara de utilidade pública a entidade Seara Espirita Irmã

Cheyla, com sede no Município de Rio Casca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Seara Espirita Irmã Cheyla, com sede no Município de Rio
Casca.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.540/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1540/93, do Deputado Glycon Terra
Pinto, que declara de utilidade pública a Igreja Evangélica
do Avivamento Espiritual, 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 Ng 1.540/93
Declara de utilidade pública a Igreja Evangélica do

Avivamento Espiritual, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica declarada de utilidade pública a Igreja
Evangélica do Avivamento Espiritual, 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, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.547193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.547/93, do Deputado Amilcar Padovani,
que declara de utilidade pública a Associação de Moradores
dos Bairros Manoel Honório e Bairu, com sede no Município de
Juiz de Fora, 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 1.547/93
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos
Bairros Manoel Honôrio e Bairu, com sede no Municipio de
Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Moradores dos Bairros Manoel Honõrio e Balru, com sede no
Município de Juiz de Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993-
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.571193
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei ng 1.571/93, do Deputado Côssimo Freitas,
que declara de utilidade pública a Associação Filantrópica
Apóstolos de Cristo, com sede no Município de Alpinópolis,
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 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 1.571193
Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica

Apóstolos de Cristo, com sede no Município de Alpinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Filantrópica Apóstolos de Cristo, com sede no Município de
Alpinópol is.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE

LEI NQ 1.582193
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 1.582/93, do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública o Centro de Agricultura
Alternativa do Norte de Minas, c sede no Município de
Montes Claros, 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 NQ 1.582/93
Declara de utilidade pública o Centro de Agricultura
Alternativa do Norte de Minas, com sede no Município de
Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas, com sede no
Município de Montes Claros.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
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Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -
José Braga.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.767/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.767/93, do Governador do Estado, que

eleva o limite fixado em lei para o Poder Executivo realizar
operações de crédito, foi aprovado em turno único, com as
Emendas ns 1 e 2.
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, i, 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 1.767/93
Eleva o limite fixado no art. 11 da Lei nQ 11.043, de 15 de
janeiro de 1993, para o Poder Executivo realizar operações
de crédito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica elevado em CR$53.300.000.000,00 (cinqüenta e
três bilhões e trezentos milhões de cruzeiros reais) o
limite fixado no art. 11 da Lei no 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 nQ 36, de 30 de
junho de 1992, do Senado Federal.
Art. 2 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CR$6.849.484,24 (seis milhões oitocentos e
quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e quatro
cruzeiros reais e vinte e quatro centavos) em favor do
Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas
Gerais - IPLEMG -. para a realização de despesas com permuta
de imóveis, com torna, e aquisição de linhas telefônicas,
com recursos próprios.
Parágrafo único - As despesas previstas neste artigo serão
classificadas na subcategoria económica Inversões
Financeiras, nos elementos de despesas abaixo discriminados,
observados os valores a serem incluídos no orçamento do
IPLEMO:

- no elemento de despesa Aquisição de Imóveis, o valor de
CR$6.647.903,24 (seis milhões seiscentos e quarenta e sete
mil novecentos e três cruzeiros reais e vinte e quatro
centavos);
II - no elemento de despesa Constituição ou Aumento de

Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras, o valor de
CR$201.581,00 (duzentos e um mil quinhentos e oitenta e um
cruzeiros reais).
Art. 3 - Fica elevado para 45% (quarenta e cinco por
cento) o limite fixado no "caput" do art. 8Q da Lei n
11.043, de 15 de janeiro de 1993, 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 exercício de 1993-
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Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Geraldo Rezende.
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Selo Horizonte, sábado, 11 de dezembro de 1993

ATA

ATA DA 477a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência dos Deputados José Ferraz,

Roberto Amaral e Ibrahim Jacob
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos - Apresentação de
Proposições: Projeto de Resolução nQ 1.832/93 - Projetos de
Lei ngs 1.833 a 1.841/93 - Requerimentos ngs 4.970 a
4.982/93 - Requerimentos dos Deputados Raul Messias, Romeu
Queiroz (2), Bonifácio Mourão, Roberto Amaral (4), Agostinho
Patrus, Tarcísio Henriques e Antônio Carlos Pereira -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Arnaldo Canarinho,
Anderson Adauto. Roberto Amaral, Márcio Miranda, Mauri
Torres e Wanderley Ávila e das Comissões de Meio Ambiente,
de Educação, de Saúde e Ação Social, de Direitos e Garantias
Fundamentais e das Comissões Especias 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 para Oesincumbir-se da Missão de Participar das
Ações do Governo de Minas Gerais, Que Se Engaja na Luta
contra a Fome e a Miséria - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Roberto Amaral e Baldonedo Napoleão; questão
de ordem; discursos dos Deputados Bonifácio Mourão, Tarcisio
Henriques e Gilmar Machado - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lê
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Leitura de comunicações
apresentadas - Questão de ordem - Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Roberto Amaral (4), Romeu
Queiroz (2). Raul Messias, Bonifácio Mourão e Tarcísio
Henriques; aprovação - 2a Fase: Ato da Presidência -
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições; Requerimento do Deputado Tarcísio Henriques
(alteração da pauta); aprovação; chamada prévia; existência
de número regimental - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 1.614/93; apresentação da Emenda nQ 1; encerramento
da discussão; envio do projeto com a emenda à Comissão de
Meio Ambiente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no
1.258/93; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição - Declaração de voto - Discussão, em lg turno, do
Projeto de Lei nQ 1.446/93; aprovação, com a Emenda ng 1 -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em lg turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nQ 38/93; aprovação -
ENCERRAMENTO.

- Às 141h15min,
José Ferraz -
- Bené Guedes
Adelmo Carneiro

ABERTURA
comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Elmo Braz
Sebastião Helvécio -
Leão - Agostinho Patrus

- Roberto Carvalho
Amilcar Padovani -
- Ailton Vilela -
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Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Fuzatto - António Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Marques -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amara]) - 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 é leitura da ata
da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Baldonedo Napoleão, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições

Correspondência
- O Deputado Ronaldo Vasconcellos, lQ-Secretário "ad hoc",
lê a seguinte correspondência;

OFICIaS
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Secretário de Administração,
informando, com relação ao Projeto de Lei ng 1-451/93, que a
Secretaria de Esportes foi consultada sobre o assunto, tendo
em vista que o imóvel mencionado na proposição não se
encontra inscrito no Cadastro de Bens Imóveis dessa
Secretaria.
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração (2), informando,
quanto aos Projetos de Lei nos 1.625/93, que o imóvel de que
trata a proposição não é de propriedade da administração
direta do Estado, mas da COMIG; e 1.502/93, que foi
consultada a Secretaria da Saúde, para que se pronuncie a
respeito da utilização do imóvel de que trata o projeto. (-
Distribuídos à Comissão de Justiça.)
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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 RESOLUÇÃO NQ 1.832/93

- O Projeto de Resolução ng 1832/93 foi publicado na
edição de 10/12/93
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PROJETO DE LEI No 1.833193
Dispõe sobre o livre ingresso de pessoas com idade acima de
65 (sessenta e cinco) anos no Estádio Governador Magalhães
Pinto - Mineirão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica assegurado às pessoas com idade acima de 65
(sessenta e cinco) anos o direito a ingressar gratuitamente
no Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão -, quando
da realização de qualquer evento esportivo, cultural ou de
lazer.
Art. 2g - A divulgação do direito de que trata esta lei
será feita pelo Poder Executivo, que determinará, entre
outras providências, a afixação, na parte externa do
estádio, em locais visíveis, de placas alusivas ao
beneficio.
Art. 3g - Será exigida do beneficiário desta lei, para
ingresso no estádio, a apresentação de documento que
comprove sua idade.
Art. 4g - Os organizadores de eventos de que trata o art.
lg reservarão local adequado para a acomodação dos idosos
beneficiários desta lei.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993.
Reinaldo Lima
Justificação: Nada mais justo Que permitir àqueles que

dedicaram toda a sua vida á sociedade um mínimo de lazer.
E pública e notória a difícil situação da maioria dos

nossos sexagenários, que, aposentados, percebem rendimentos
abaixo do salário mínimo. Isso lhes dificulta, ao máximo, o
acesso a atividades de lazer.
Por outro lado, o beneficio que ora se propõe onerará

minimamente os produtores dos eventos, como os clubes de
futebol, por exemplo, já que o número de lugares a serem
ocupados é irrelevante. Ademais, tal ónus poderá ser de
certa forma compensado, já que o sexagenário certamente se
fará acompanhar de pessoa pagante.
Pelas razões aduzidas, conclamamos os ilustres pares desta

Casa para acolherem o nosso projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.834/93
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Rio Casca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Rio Casca o imóvel situado na 4v. Senador
Cupertino, nesse município, constituído por um terreno
cercado, medindo 16,70m (dezesseis metros e setenta
centímetros) de frente por 18,30m (dezoito metros e trinta
centímetros) de lado, confrontando, pela frente, com a Av.
Senador Cupertino; por um lado, com a Praça Furriel Angelo;



339

pelo outro lado, com propriedade de D. Maria Felícia
Teixeira, e, pelos fundos, com terrenos pertencentes a Dona
Ana da Conceição Vieira, conforme registrado em 26 de julho
de 1933, sob o ng 654, a fls. 58 do livro 3-O, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Casca.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput° deste artigo

destina-se ao funcionamento da Casa de Cultura do município,
da Câmara Municipal de Rio Casca e dos seguintes órgãos
estaduais: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado de Minas Gerais - EMATER -, Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais e Secretaria de Estado da Segurança
Pública.
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. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação; O presente projeto de lei tem por objetivo

desonerar a Prefeitura Municipal de Rio Casca das despesas
com o aluguel dos prédios onde funcionam os órgãos estaduais
que menciona.
Ocorrendo a doação pleiteada, os recursos gastos em aluguel
poderão ser alocados para outros setores, atendendo ás
demandas prioritárias do município e de sua coletividade.
Os benefícios decorrentes da concretização da doação
pretendida, portanto, são de importância significativa para
toda a comunidade local.
Em face do mérito da presente proposição, conto com o apoio

dos nobres pares nesta Casa á sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.835/93
Dá a denominação de Escola Estadual Plácido Alves de
Oliveira à Escola Estadual Vargem de Casa, no Município de
São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Plácido Alves de

Oliveira a Escola Estadual Vargem de Casa, no Município de
São Francisco.
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 dezembro de 1993-
Roberto Amaral
Justificação: Plácido Alves de Oliveira nasceu na Fazenda

Vargem de Casa, em 5/10/1894, vindo a falecer em 1987, na
mesma fazenda.
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Respeitado por sua integridade moral, foi esse cidadão
muito popular na localidade. Católico praticante, cabia-lhe
celebrar o culto aos domingos.
Sua preocupação com a educação levou-o a conseguir a
criação de uma escola. Foi ele ainda quem doou o terreno e
construiu o prédio onde passou a funcionar essa escola. Sua
contribuição vai mais além: tomou para si a tarefa de
transportar os professores e a de responsabilizar-se pela
merenda escolar, utilizando produtos de sua própria fazenda.
Nada mais justo, portanto, que a Escola Estadual Vargem de

Casa adote o nome daquele que se dedicou com tanto afinco à
causa da educação.
Assim, esperamos contar com a aprovação por nossos pares da

proposição que ora apresentamos.
- 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 1.836/93
Dá a denominação de Escola Estadual Livio Beneduzzi à

Escola Estadual do Cafundó. no Municipio de Bueno Brandão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Livio Beneduzzi a

Escola Estadual do Cafundó, no Municipio de Bueno Brandão.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 -Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993.
Maria Olivia
Justificação: Livio Beneduzzi nasceu em 7/10/1887, em

Jundiaí, e faleceu em 20/1/1972.
Ele veio a tornar-se proprietário da Fazenda Cafundó, no
Municipio de Bueno Brandão. Doou parte do terreno dessa
fazenda para construção da sede da Escola, na mesma cidade,
além de empenhar-se em favor do seu funcionamento.
O Povoado de Cafundó, no municipio citado, pretende, com a
mudança da denominação da Escola mencionada, seja prestado
justo preito àquele que dedicou tantos esforços em prol da
educação.
Consideramos q ue Livio Beneduzzi é merecedor de tal

homenagem. Esperamos, portanto, a aprovação desta
proposição.
- 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 1.837/93
Declara de utilidade pública a Sociedade Guaranesiana de

Amparo à Criança, com sede no Municipio de Guaranêsia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Guaranesiana de Amparo à Criança, com sede no Município de
Guaranés ia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993.
Maria Olivia
Justificação: A Sociedade Guaranesiana de Amparo à Criança
entidade sem fins lucrativos e tem como principais

objetivos: velar pela saúde, pelo bem-estar e pelas
necessidades da infância; organizar e instalar postos,
centros de puericultura e demais estabelecimentos destinados
ao amparo das crianças; colaborar com os poderes públicos,
particularmente com a Prefeitura Municipal, na eficiente
promoção do amparo à maternidade e à infância.
Enfim, a entidade objetiva a valorização da criança e a

melhoria de sua qualidade de vida.
Pelo caráter filantrópico da instituição, justifica-se a

declaração de sua utilidade pública.
Peço aos nobres colegas que me apóiem no projeto em pauta.
- 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 1.838/93
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio à Criança e

ao Adolescente da Cabana e Região, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Apoio á Criança e ao Adolescente da Cabana e Região, 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, 9 de dezembro de 1993.
Maria Olivia
Justificação: O Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente
da Cabana e Região é entidade sem fins lucrativos e de
natureza filantrópica, educacional e assistencial. Tem como
principal finalidade a promoção da criança e de suas
famílias. São também seus objetivos: atender as crianças e
os adolescentes moradores no bairro por meio de cursos de
iniciação profissional; oferecer assistência médica e dentá-
ria; desenvolver programas e atividades de desenvolvimento
integral tais como creche escolar, bolsas de estudo, etc.
Por se tratar de entidade de cunho filantrópico, peço aos

nobres colegas que me apóiem no presente projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para

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

PROJETO DE LEI P4g 1.839/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados

Terno Dona Senhorinha, com sede no Município de Monte Alegre
de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Dona Senhorinha, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

pubi icação
Aru 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação; A Associação dos Congados Terno Dona

Senhorinha é uma entidade civil sem fins lucrativos, criada
com a finalidade de dar assistência social à comunidade. Sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao

município, apresentamos este projeto e solicitamos apoio de
nossos ilustres pares a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para

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

PROJETO DE LEI Ng 1.840/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Participação
Popular e Desenvolvimento da Comunidade Negra, com sede no
Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Participação Popular e Desenvolvimento da Comunidade Negra,
com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993.
Geraldo Rezende
Justificação: O Conselho de Participação Popular e

Desenvolvimento da Comunidade Negra é uma entidade civil sem
fins lucrativos, criada com a finalidade de dar assistência
social à comunidade.
O Conselho funciona há quatro anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele

município, apresentamos este projeto e solicitamos o apoio
de nossos ilustres pares à sua aprovação,
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para

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

PROJETO DE LEI Ng 1.841/93
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa

Terezinha, com sede no Município de Cambui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Corporação

Musical Santa Terezinha, com sede no Município de Cambui.
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Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993-
Simão Pedro Toledo
Justificação: A Corporação Musical Santa Terezinha é uma

entidade civil sem fins lucrativos, com sede no Município de
Cambui. Fundada no ano de 1929. presta àquela comunidade
desde essa data, um inestimável serviço sociocultural,
contribuindo para a formação de inúmeros músicos
profissionais.
Tendo como núcleo de sua atuação uma banda de música e como
objetivo principal a difusão da arte musical popular, a
mencionada Corporação possibilita também o ensino da música
por meio de aulas teóricas e práticas, o treinamento
sistemático de alunos, a manutenção de um plante] de
instrumentos diversos e a participação em programas
populares, retretas, tocatas e concursos artísticos, além de
proporcionar sadio entretenimento periódico às comunidades
da região. Os membros e diretores da entidade nada percebem
por suas atividades no âmbito da Corporação.
Tendo em vista que a entidade preenche os requisitos
necessários para ser considerada de utilidade pública, o
signatário deste projeto de lei solicita dos nobres pares a
sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para

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

REQUERIMENTOS
Ng 4.970/93, do Deputado Wilson Pires, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário
Executivo da CEDEC com vistas a que sejam tomadas medidas de
emergência com o fim de minimizar os prejuízos causados pela
seca aos habitantes dos vales do Mucuri, do Jequitinhonha e
de São Mateus.
No 4.971/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
se inclua o Distrito de Matos, do Município de Pedro
Leopoldo, no projeto de saneamento rural. (- Distribuídos à
Comissão de Saúde e Ação Social
No 4.972/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado apelo à Secretaria da Cultura com vistas a que
autorize a restauração do museu Casa Guimarães Rosa, no
Município de Cordisburgo. ( - A Comissão de Educação.)
Ng 4.973/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à expansão
do sistema elétrico do Município de Várzea da Palma. ( - A
Comissão de Política Energética.)
Nq 4.974/93, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
fornecimento de um caminhão-pipa à Prefeitura de São João do
Paraíso. ( - A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 4.975/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à
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instalação de 17m de rede elétrica na zona rural do
Município de Itamarati de Minas. ( - A Comissão de Política
Energética.)
Ng 4.976/93, do Deputado Alvaro Antônio. solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas e ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
canalização do córrego que corre na Avenida A com a Avenida
8, no Bairro Independência. ( - A Comissão de Administração
Pública.)
No 4.977/93, do Deputado Reinaldo Lima, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Lassance pela comemoração do seu 40g
aniversário de emancipação, o que ocorrerá no próximo dia 12
de dezembro. ( - A Comissão de Assuntos Municipais.)
Ng 4.978/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Santa Casa de Caridade de Formiga pela passagem de seu 1000
aniversário de fundação.
NQ 4.979/93, da Deputada Maria Olivia, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Câmara Municipal de Lagoa da Prata pela promoção do evento
Mutirão contra a Fome. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e
Ação Social
Ng 4.980/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
EMATER pela passagem do seu 45Q aniversário. ( - A Comissão
de Agropecuária.)
Ng 4.981/93. do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
sejam remetidos para apreciação nesta Casa os planos de
carreira dos órgãos estaduais, conforme previsto na Lei de
Diretrizes do Plano de Carreira.
Ng 4.982/93, do Deputado José Militão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e aos Secretários da
Educação e de Administração com vistas à imediata nomeação
dos aprovados no concurso público de Inspetor Escolar. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Agostinho Patrus, solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Resolução ng

832/93.
Do Deputado Roberto Amaral (4), solicitando sejam o Projeto
de Lei ng 1.702/93 e os Projetos de Resolução nos 1.824 e
1,735/93 apreciados em reunião conjunta das Comissões à que
foram distribuídos; e seja remetido oficio ao Presidente da
CODEVASF a fim de que se dê prioridade às obras de
recuperação da área de Mocambinho no Projeto Jaiba.
Do Deputado Romeu Queiroz (2), solicitando seja o Projeto
de Lei ng 1.590/93 apreciado em reunião conjunta das
Comissões de Assuntos Municipais e de Fiscalização
Financeira e que seja atribuído regime de urgência à sua
tramitação.
Do Deputado Raul Messias, solicitando seja atribuído regime
de urgência á tramitação do Projeto de Lei ng 1.806/93, de
sua autoria.
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Do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja consignado
na ata dos trabalhos de hoje noção de solidariedade á luta
do povo brasileiro pela manutenção do monopólio estatal do
petróleo.
Do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando seja
encaminhada ao Presidente da República moção em que se
encarece a necessidade da instalação do Tribunal Regional
Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte e de outro
Tribunal Regional do Trabalho em Juiz de Fora.
Do Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando, em

mensagem a ser enviada aos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça José Fernandes Dantas, William Patterson e Antônio
Correão, que rejeitem o pedido do ex-Presidente Fernando
Collor de Mello de anulação da decisão do Senado, que
suspendeu os seus direitos políticos.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Arnaldo Canarinho, Anderson Adauto. , Roberto Amaral, Mãrcio
Miranda, Mauri Torres e Wanderley Ávila, das Comissões de
Meio Ambiente, de Educação, de Saúde e Ação Social e de
Direitos e Garantias Fundamentais e das Comissões Especiais
para verificar a situação dos conjuntos habitacionais
construidos a partir de 1990 pela Caixa Econômica Federal e
para participar das ações do Governo de Minas Gerais, na
luta contra a fome e a miséria.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Roberto Amaral e Baldonedo Napoleão proferem

discursos, que serão publicados em outra edição.
Questão de Ordem

A Deputada Maria Elvira - Eu queria apenas registrar a
presença, nesta Casa, de um grupo de políticas da cidade de
Coronel Pacheco, na Zona da Mata. Contamos com a presença da
Sra. Lúcia, Vice-Prefeita, e da Sra. Secretária da
Prefeitura.
- Os Deputados Bonifácio Mourão, Tarcísio Henriques e

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

2a PARTE (ORDEM 00 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.

Palavras do Sr. Presidente
Tendo em vista a aprovação, na reunião ordinária do dia 7

do corrente, de requerimento do Deputado Roberto Carvalho,
em que postula a retomada do processo de crime de
responsabilidade contra o ex-Governador do Estado, Or.
Newton Cardoso, esta Presidência passa a prestar ao Plenário
as seguintes informações.
A Lei ng 1.079, de 10/4/50, prevê, em seu art. 10, que,
recebida, a denúncia será lida no expediente da sessão
seguinte e despachada a uma comissão especial eleita, da
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qual participem, observada a respectiva proporção,
representantes de todos os partidos, para opinar sobre ela.
Assim, as 14 primeiras vagas da Comissão serão preenchidas

pelo critério da proporcionalidade.
O PDT, o PL, o PRN, o PSC. o PSO e o P56 têm garantida,
cada um, uma vaga, preenchendo-se, desse modo, mais seis
vagas. Como o único membro do PSC está afastado por licença
médica, sobram duas vagas.
Pelo critério previsto no 2g do art. 99 do Regimento
Interno, combinado com o critério da proporcionalidade,
previsto no "caput" do mesmo artigo, as vagas remanescentes
cabem ao PFL e ao PP, por terem os maiores restos.
Assim, a Comissão Especial terá a seguinte estrutura
partidária: PMDB - 4 membros; PP - 3 membros; PSDB, PT e PFL
- 2 membros; PTB, PRS, PPR, PDT, PL, PRN, P50 e P56 -
membro; no total , 21 membros.
Diante disso, esta Presidência solicita aos Lideres, nos
termos do art. 107 do Regimento Interno, a designação dos
membros da referida Comissão, no prazo de cinco dias. Para
tanto, estão sendo distribuídos os formulários próprios.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Márcio Miranda - falecimento do Sr. Jêsus Alves Ferreira, na
cidade de Divinõpolis; Roberto Amaral - falecimento da Sra.
Leticia Dias, em Francisco Sã; Mauri Torres - falecimento da
Sra. Miriele Costa Lopes Mello, em Belo Horizonte; Wanderley
Ávila (2), falecimento do Sr. Edmundo Magalhães, em Belo
Horizonte, e da Sra. Celina Põrto, em Pirapora (Ciente.
Oficie-se.): Arnaldo Canarinho - informando que estará au-
sente do Pais no período de 15 a 30/1/94; e Anderson Adauto
- indicação do Deputado Geraldo Rezende para Vice-Líder do
PMDB nesta Casa; pela Comissão de Saúde e Ação Social -
aprovação conclusiva dos Projetos de Lei ns 1.653/93, do
Deputado Alvaro Antônio; 1.657/93, do Deputado Agostinho
Pat rus: 1.567/93, do Deputado Antônio Genaro; 1.553/93, do
Deputado Bonifácio Mourão; 1.548/93, do Deputado Cõssimo
Freitas; 1.588/93, do Deputado Ivo José; 1.560/93, do
Deputado José Maria Pinto; 1.559/93, do Deputado José
Militão; 1.566 e 1.626/93, do Deputado Tarcísio Henriques;
1.622/93, do Deputado Wanderley Avila, e dos Requerimentos
ns 4.935/93, do Deputado Péricles Ferreira e 4.923/93, do
Deputado Roberto Amaral pela Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais - aprovação conclusiva do Projeto de
Lei ng 1.520/93, da Deputada Maria Elvira; pela Comissão de
Meio Ambiente - aprovação do Requerimento ng 4.830/93, do
Deputado Anderson Adauto; pela Comissão de Educação -
aprovação dos Projetos de Lei ns 1.366/93, do Deputado
Márcio Miranda, 1.405/93. do Deputado Romeu Queiroz e
1.532/93, do Deputado João Marques; pela Comissão 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 - informação de que, no dia 13
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do corrente, seus membros estarão ausentes desta Casa,
ocasião em que viajarão para Uberaba a fim de procederem a
investigações "in loco", relativas à situação dos conjuntos
habitacionais ali existentes; pela 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 - encaminhando o relatório final dos trabalhos da
Comissão (Ciente Publique-se.).
- O teor do relatório final é o seguinte:
RELATÓRIO FINAL 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
Participantes: Deputados Anderson Adauto, Presidente da
Comissão Especial; Alvaro Antônio, Vice-Presidente; Marcos
Helênio, relator; Agostinho Patrus, autor do requerimento
que deu origem á Comissão; Wanderlei Ávila, Gilmar Machado,
Antônio Pinheiro, Geraldo da Costa Pereira e Jorge Hannas.
Convidados: Willer José de Lima e Eli Pinto da Silva,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho
Metropolitano da Sociedade São Vicente de Paulo, em Belo
Horizonte; Dr. Rogério S. Oliveira, Coordenador do Fórum
Estadual de Combate à Fome; Drs. Adauto Francisco do Amaral
e Ismael Pontes Júnior, representando o Presidente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -
Or. José Mussi Maruch, representando o Presidente da

Associação Comercial de Minas Gerais; Dra. Lúcia Ziller e
Dr.José Nobre, da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção
Minas Gerais - OAB-MG.
Objetivo: A Comissão Especial teve como objetivo precipuo
buscar alternativas capazes de, pelo menos, minimizar o
problema da fome e da miséria no âmbito do Estado de Minas
Gerais, q ue se encontra em 2Q lugar no "ranking" de Estados
com o maior número de indigentes do Pais, segundo dados do
Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas - IPEA -,
baseados no recenseamento do IBGE de 1990
Para consecução de sua meta, a Comissão ouviu
representantes do setor empresarial e da sociedade civil, a
fim de conhecer os trabalhos desenvolvidos por esses
segmentos em prol do combate à miséria da população, bem
como de colher sugestões para seu equacionamento.
Sintese dos debates: Ainda que as ações empreendidas pelos
segmentos da sociedade sejam, em sua maioria, de caráter
emergencial e de natureza assistencialista, a Comissão
Especial reconhece a sua elevada importância como meio
eficaz de minorar a situação de uma gama enorme de pessoas
que vivem em situação de completo abandono, em estado
absoluto de miséria, até porque a fome é diária, e a solução
definitiva passa, necessariamente, por um processo mais de-
morado.
Percebe-se, porém, claramente, ante as exposições dos
convidados, que o engajamento da sociedade civil tem
evoluído significativamente não só do ponto de vista da
participação efetiva de vários setores, mas também do ponto
de vista da qualidade, da conscientização da população para
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a gravidade do problema e para a busca de resultados dentro
de seu próprio seio.
O Estado, sem a sua participação, não tem mecanismos, em
curto prazo, de responder a essa imensa divida social, que
se arrasta por vários e vários anos.
E essa ação de cidadania, de luta em prol de uma sociedade

mais justa, não pode ser tomada como campanha com tempo
predeterminado, mas deve sim ser vista como uma luta
permanente, sem a qual os objetivos maiores não serão
alcançados.
Os debatedores suscitaram questões, que merecem algumas
reflexões, como, por exemplo, a que diz respeito á
legislação trabalhista, que onera em demasia as empresas,
impedindo-as de contratar mais trabalhadores. Outro problema
que agrava a crise social ocorre na área rural, onde,
segundo cálculos de um assessor do Ministério do Trabalho,
há aproximadamente 5 milhões de moradias desocupadas, em
decorrência do êxodo rural, quando, no Brasil, o déficit
habitacional gira por volta de 12 milhões de moradias. Tal
problema é também reflexo da própria legislação do trabalho.
Quanto aos alimentos produzidos, estima-se que 30% de tudo
o que se produz é perdido em decorrência de diversos
fatores, que vão desde a não-utilização de técnicas
adequadas, no momento da colheita e embalagem, até os
desperdícios domésticos. Tal fato suscitou, inclusive, a
elaboração de requerimento por parte desta Comissão, para
que se fiscalizasse mais rigorosamente os estoques do
Governo, nos quais tem sido notória a perda de grandes
quantidades de produtos alimentícios.
Os membros da Comissão Especial consideraram que a retomada

do desenvolvimento é fator preponderante para o crescimento
do nível de emprego e para a melhoria dos salários e das
condições de vida da população. A recessão económica é muito
grave e deve ser atacada com medidas eficazes. A redução da
inflação, a implantação da reforma agrária e o engajamento
efetivo do Governo de Minas Gerais nessa campanha contra a
miséria e a fome, são condições "sine qua non" para um salto
de qualidade na condição de cidadania. E preciso que o
Governo mineiro determine expressamente a seus auxiliares a
realização de estudo com vistas á elaboração de um plano que
tenha por objetivo o combate á miséria, o crescimento do
nível de emprego, a oferta de alimentos mais baratos e de
maior número de moradias; a concessão de Incentivos à
pequena e à média empresas e ao pequeno produtor rural
entre outras medidas. Por outro lado, há que se cons-
cientizar os banqueiros deste Pais da urgente necessidade de
redução de seus lucros. Juros na faixa de 50% desestimulam o
empresariado a aplicar seu capital na expansão de seu
comércio, de sua indústria, impossibilitando a geração de
mão-de-obra. O mesmo ocorre em relação à população, que
deixa de comprar, aplicando suas economias no mercado de
capitais, o que impede a circulação de riqueza.
A valorização do ato de doação de alimento tem sido motivo
de grande preocupação dos comitês já organizados. Nesse
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sentido, tem-se procurado dar maior ênfase ao trabalho
coletivo, por meio de mutirões, desenvolvendo o respeito á
dignidade das pessoas que se encontram desempregadas e que
gostariam de receber o alimento, mas não em forma de esmola.
A doação de gêneros alimentícios, como já foi dito neste
relatório, não configura solução para o problema, apenas
constitui medida de socorro em situação de emergência. A
resolução da questão está na geração de renda, de emprego, e
na retomada do desenvolvimento.
Um outro ponto destacado nos debates diz respeito à
importância da divulgação dos trabalhos em Minas, onde pouco
se tem noticiado sobre as ações de cidadania desenvolvidas
no seio da sociedade. Tal ação faz-se necessária, visto que
uma das formas de as pessoas saírem do imobilismo é a
divulgação de boas idéias ou exemplos, pelos meios de
comunicação, que não apenas devem relatar o que está aconte-
cendo, como também valorizar essas ações, para evitar,
principalmente, a impressão de assistencialismo vazio.
Á Comissão Especial, no transcorrer das reuniões,
apresentou várias propostas, que foram acolhidas e
encaminhadas aos órgãos competentes. São elas:
a) criação de hortas comunitárias nas cidades, em área de
propriedade do Estado, com o apoio do Governo e da
Prefeitura local, aliás com boa aceitação, tendo em vista o
interesse manifestado pelos chefes do Executivo, por meio de
ofícios encaminhados a esta Comissão;
b) doação, em espécie, por intermédio da cEMIG, da TELEMIG
e da COPASA, a ser descontada nas contas dos usuários
doadores, bem como utilização do programa de televisão "AL
Informa", para promoção da campanha;
c) abertura de contas nos Bancos do Estado (BEMGE e
CREDIREAL) para captação de recursos, por meio de doações;
d) extração da loteria mineira com destinação da

arrecadação exclusivamente para a campanha;
e) encaminhamento de sugestão aos Prefeitos, por intermédio
da Secretaria de Assuntos Municipais, para apresentarem
projeto de lei ás Câmaras Municipais isentando, parcial ou
totalmente, do IPTU o particular que destine área de sua
propriedade ao cultivo de hortas comunitárias;
f) realização de campanhas de sensibilização dos

funcionários públicos, com estímulos a doações e
participação em comitês;
g) fiscalização dos armazéns do Governo, com vistas a se
evitar o desperdício de alimentos, por deterioração ou
outros meios;
h) realização de campanha em escolas públicas e
particulares, em estabelecimentos comerciais e no serviço
público estadual, objetivando o reaproveitamento do lixo
reciclável, sua venda e a destinação dos resultados dessa
venda á compra de gêneros alimentícios;
i) a solicitação ao setor empresarial de criação e

manutenção de creches.
Conclusão: Em face do exposto, a Comissão Especial, ainda

que limitada em seu trabalho pela complexidade do tema e por
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diversos outros fatores, considera que atingiu seu objetivo
de contribuir para as ações do Governo na luta contra a fome
e a miséria e sugere as seguintes medidas:
1 - seja encaminhado oficio ao Sr. Governador do Estado,

solicitando-lhe a adoção das seguintes medidas:
1.1 - determinar a seus auxiliares diretos a elaboração de

um programa especifico de combate à fome;
1-2 - determinar à assessoria de imprensa a divulgação, com

caráter suprapartidário e com a orientação dos comitês
criados e mantidos pela sociedade civil, dos trabalhos por
eles realizados;
1.3 - remeter a esta Casa projeto de lei de criação de um

fundo de combate à fome;
1.4 - incentivar a criação de comitês de servidores da

administração direta e indireta, liberados sem prejuízo da
remuneração e dos demais direitos e vantagens de seu cargo,
com a incumbência de buscar alternativas, no âmbito da
administração pública, para a questão, priorizando-se o
aperfeiçoamento do controle da fiscalização e o incentivo à
campanha de racionalização de material reaproveitável e de
material reciclável;
1.5 - estudar o aproveitamento das terras devolutas

estaduais na criação de fazendas para a produção de grãos,
com a participação da sociedade civil;
1.6 - remeter a esta Casa um projeto especifico de

assentamento de trabalhadores urbanos sem casa em áreas
devolutas situadas em zona de expansão urbana;
2 - sejam encaminhados ofícios aos Exmos. Srs. Presidente

da República e Ministro do Trabalho solicitando-lhes que se
faça um amplo estudo da legislação social, com vistas a seu
aperfeiçoamento, já que a lei trabalhista tem sido
considerada como um dos principais fatores de desemprego;
3 - seja confeccionada pela Mesa da Assembléia uma cartilha

de orientação de como formar comitês na sociedade civil,
tendo como parãmetro a orientação existente no documento
intitulado 'Frente de Ação de Cidadania Contra a Fome e a
Miséria', elaborado pelos parlamentares federais com o apoio
do Governo Federal e do tPEA, com a participação, em todas
as suas etapas, do Fórum de Combate à Fome e à Miséria do
Estado de Minas Gerais;
4 - seja criada a frente parlamentar estadual de combate à
fome e à miséria, com a participação de todos os segmentos
envolvidos na causa;
5 - sejam encaminhados ofícios ás entidades de pesquisa do
Estado, para que procedam a um amplo estudo, nas suas áreas
de atuação, visando a propor medidas a serem tomadas pelo
Executivo e pelo Legislativo;
6 - seja proposto, por esta Comissão, o projeto de lei
anexo, que dispõe sobre o incentivo fiscal para apoio à
realização de projetos de geração de postos de trabalho, no
âmbito do Estado de Minas Gerais;
7 - seja encaminhado oficio ao Exmo. Sr. Ministro da
Agricultura e Reforma Agrária, para que se faça,
urgentemente, o levantamento das propriedades rurais que não
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estão cumprindo sua função social, consoante dispõe o art.
9Q da Lei Federal ng 8.629, de 25/2/93, com a finalidade de
desapropriá-las e de se efetivar a reforma agrária;
8 - seja encaminhada cópia deste relatório a todas as
Prefeituras do Estado de Minas Gerais, bem como a todos os
órgãos e entidades da administração pública estadual.
Art. 2 - São abrangidas por esta lei as seguintes áreas:

- abastecimento;
II - saneamento básico;
III - saúde;
IV - habitação popular;
V - educação;
VI - coleta seletiva de lixo;
VII - limpeza e conservação de praças e logradouros;
VIII - obras e serviços de contenção de encostas;
IX - pavimentação e drenagem;
X - outras atividades com inquestionável utilização
Intensiva de mão-de-obra na área social
Art. 3g - Será criada a Comissão Especial para geração de
postos de trabalho, ligada á Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, formada paritariamente por
representantes das entidades da sociedade civil e do Poder
Executivo, a qual ficará incumbida do exame das propostas de
enquadramento dos projetos de geração de postos de trabalho
apresentados.

1Q - A Comissão Especial anunciará o enquadramento do
projeto nas áreas referidas nesta lei e o respectivo aspecto
orçamentário, definindo, ainda, as prioridades.

- A Comissão Especial fixará o limite máximo de
incentivo a ser concedido por projetos, individualmente.

3g - Os membros da Comissão Especial terão mandato de um
ano, podendo ser reconduzidos, e a eles não será permitida a
apresentação de projetos durante o período de seu mandato,
prevalecendo essa vedação até um ano após seu término.

- A Comissão Especial terá caráter consultivo e
deliberativo e será apoiada, em sua atuação, por comitês
setoriais constituídos na forma a ser definida na
regulamentação desta lei, garantindo-se a participação das
entidades representativas da sociedade civil.
g s - O Poder Executivo está autorizado a instalar
gabinetes técnicos regionais para assessorar os produtores
na concepção, elaboração e implementação dos projetos de
geração de postosde trabalho.

- Junto á Comissão Especial funcionará uma equipe de
auditores públicos, que se incumbirá da fiscalização
permanente da procedência dos feitos administrativos,
financeiros e contábeis que consubstanciam os processos
submetidos à Comissão.
Art 4g - Para gozar de benefícios previstos nesta lei, os
projetos deverão ser apresentados à Comissão Especial para
Geração de Postos de Trabalho, explicitando-se os objetivos,
os resultados esperados e os recursos humanos e financeiros
envolvidos, para fins de emissão de certificado de
enquadramento e posterior fiscalização.
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Art. Sg - Os certificados de enquadramento, para efeito de
captação de recursos, terão a validade de 1 (um) ano,
contado da data de sua expedição, sendo os valores neles
constantes expressos em Unidade Padrão Fiscal de Minas
Gerais - UPFMG.
Parágrafo único - Os certificados de enquadramento poderão
ter sua validade renovada por igual período, a partir de
solicitação do produtor de projeto de geração de postos de
trabalho, ouvida a Comissão Especial.
Art. 6g - As transferências feitas pelos contribuintes em
favor dos projetos e dentro dos valores estabelecidos nos
certificados de enquadramento poderão ser integralmente
usados como abatimento de até 40% (quarenta por cento) dos
valores da Divida Ativa do ICMS.

lg - As transferências de que trata o "caput" deste
artigo deverão ser previamente autorizadas pelo Poder
Executivo com base em parecer elaborado pela Comissão
Especial, que emitirá as respectivas autorizações de
transferência, de forma a garantir o controle financeiro
indispensável ao atendimento dos limites fixados anualmente
pela lei orçamentária.
# 2Q - O prazo para utilização de benefício por parte do
contribuinte é de até 60 (sessenta) dias contados da data
efetiva da transferência dos recursos, respeitando-se o
exercício fiscal.

3o - Os projetos cujos períodos de duração perpassarem
mais de 1 (um) exercício fiscal serão automaticamente
considerados prioritários nos respectivos exercícios.
Art. 7g - Toda transferência e movimentação de recursos
relativa a projeto de geração de postos de trabalho será
feita por meio de conta bancária vinculada, aberta
especialmente para esse fim.
Art. 8g - Além de sanções penais cabíveis, será multado em
10 (dez) vezes o valor incentivado o produtor de projeto de
geração de postos de trabalho que não comprovar a correta
aplicação desta lei, por dolo, com desvio dos objetos ou
recursos.
Art. 9Q - Os saldos finais de contas-correntes vinculadas e
o resultado financeiro das aplicações das sanções
pecuniárias de que tratam, respectivamente, os arts. 7Q e Sg
desta lei serão recolhidos ao Tesouro Estadual e
acrescentados ao orçamento anual
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 11 de novembro de 1993.
Anderson Adauto, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Antônio Pinheiro.
Justificação: O Movimento de Ação da cidadania pela Vida e

de Combate à Fome e à Miséria, liderado por Betinho (Herbert
de Souza) e Dom Mauro Morelil, tem como objetivo o combate à
fome por meio da distribuição de produtos essenciais, mas,
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em longo prazo, quer resgatar, em nível nacional, o direito
á cidadania plena, e, para que isso ocorra, é necessário que
todo trabalhador tenha renda. Essa renda só é conquistada
por meio da venda de sua força de trabalho, mas precondição
essencial é a existência de oferta de emprego.
Este projeto tem, justamente, o objetivo de viabilizar
programas de geração de postos de trabalho em diversas
áreas, com utilização intensiva de mão-de-obra, de forma
descentralizada. O projeto prevê, ainda, que o Estado
participará com apenas uma parcela de todo o investimento,
pois os recursos públicos a serem utilizados serão somente
para pagamento de mão-de-obra e de encargos trabalhistas. Os
demais insumos (equipamentos, materiais, veiculos, etc.)
serão implementados por meio de recursos dos agentes
promotores do programa.
Hoje a sociedade vem procurando formas criativas e ágeis
para dispor dos recursos públicos. Nada melhor que uma
parceria entre entidades civis e Poder Executivo, caminhando
para que o Estado assuma somente suas funções básicas nesses
momentos de crise.
(- Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia.)

Questão de Ordem
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, gostaria de
registrar a presença, nesta Casa, neste Plenário, da Sra.
Maria Aparecida Guadalupe Souza, Prefeita de Chiador, que é
uma das 18 Prefeitas de Minas Gerais. Gostaria de apresentá-
la aos demais colegas, porque, afinal, são tão poucas em
Minas Gerais que, quando as vemos, é preciso reverenciá-las.
Muito obrigada.

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos
apresentados pelos Deputados Roberto Amaral (3) - reunião
conjunta de comissões para apreciação dos Projetos de
Resolução ngs 1.735 e 1.824/93, da Mesa da Assembléia, e do
Projeto de Lei nQ 1.702/93, do Governador do Estado; Romeu
Queiroz (2) - regime de urgência na tramitação do Projeto de
Lei nQ 1.590/93, do Governador do Estado, e reunião conjunta
de comissões para apreciação do mesmo projeto; Raul Messias
- regime de urgência na tramitação do Projeto de Lei no
1.806/93, de sua autoria; Roberto Amaral - formulação de
pedido ao Presidente da CODEVASF para ser dada prioridade às
obras de recuperação da área de Mocambinho, no Projeto
Jaiba; Bonifácio Mourão - moção de solidariedade à luta do
povo brasileiro pela manutenção do monopólio estatal do
petróleo; Tarcisio Henriques - moção ao Presidente da
República para instalação do Tribunal Regional Federal de
Minas Gerais, em Belo Horizonte, e do Tribunal Regional do
Trabalho, em Juiz de Fora.

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

ATO DA PRESIDÊNCIA
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Nos termos dos arts. 51, IrI, 2g, e 52, parágrafo único,
do Regimento Interno, a Presidência concede licença para
tratamento de saúde á Deputada Maria Elisa Alves da Costa,
no período de 10/12/93 a 15/12/93.
Mesa da Assembléia, 9 de dezembro de 1993.
José Ferraz, Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei ngs 1.338 e 1.767/93,
em virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada ontem, pela manhã, e o Projeto de Lei no 1.744/93,
que foi apreciado na reunião extraordinária de hoje de
manhã.
A Presidência faz, ainda, retirar da pauta os Projetos de
Lei ns 1.149/92 e 1.644/93 e o Projeto de Lei Complementar
no 30/93, uma vez que eles não estão em condições de ser
apreciados.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do ilustre
Deputado Tarcisio Henriques, em que solicita inversão da
pauta da presente reunião, de modo que o Projeto de Lei ng
1.702/93, do Governador do Estado, seja apreciado em último
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Tendo em vista a exigência de "quorum" qualificado para a

votação da matéria constante na pauta, esta Presidência vai
determinar a realização de chamada prévia para verificação
de "quorum". Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário para
proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam â chamada 41 Deputados. Não
havendo "quorum" para votação de proposta de emenda à
Constituição, a Presidência vai passar à apreciação dos
demais projetos.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei ng 1.614/93. do

Governador do Estado, que cria o Fundo Pró-Floresta e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente
opina por sua aprovação, na forma proposta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação, na forma
proposta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA Ng 1 AO PROJETO DE LEI No 1.614193
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art .....- Os recursos oriundos do Fundo serão,

obrigatoriamente, liberados através de parcelas, de acordo
com a comprovação do cumprimento da neta anterior, prevista
no cronograma físico e financeiro aprovado.

lg - Todo beneficiário deverá apresentar cronograma
físico e financeiro, a ser aprovado pelo Grupo Coordenador,
para o efeito do disposto no "caput" deste artigo.

2g - Ao Grupo Coordenador compete fiscalizar a execução
do projeto e a aplicação dos recursos, de acordo com o
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objeto do contrato e para fim de avaliar o cumprimento da
condição para liberação das parcelas do financiamento.

- Na hipótese de descumprlmento do cronograma fisico e
financeiro, ser imediatamente suspensa a liberação das
parcelas subseqüentes, até o cumprimento da meta,
independentemente de outras medidas que se fizerem
necessárias.".
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993-
Ivo José
Justificação: A medida de acompanhamento dos cronogramas
fisico e financeiro é indispensável ao bom desempenho dos
fundos em geral
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada a Emenda nQ 1, pelo Deputado Ivo
José, razão pela qual a Presidência devolve o projeto à
Comissão de Meio Ambiente, para que esta emita seu parecer
sobre ela.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.258/93, do
Deputado ivo José, que estabelece a gratuidade nos serviços
de transporte coletivo intermunicipal aos maiores de 65
anos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma proposta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma proposta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Ivo José - Peço verificação, Sr. Presidente,
o Sr. Presidente - E regimental, o pedido. A Presidência
vai proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 25 Deputados; votaram
contra 6 Deputados; com mais 8 Deputados nas Comissões,
perfaz-se um total de 39 Deputados. Portanto, está rejeitado
o projeto. Arquive-se.

Declaração de Voto
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n
1.258/93 é de nossa autoria. Foi aprovado por três comissões
e, em nosso ponto de vista, não faz sentido a rejeição desse
projeto pelo Plenário, principalmente, em decorrência do
posicionamento da Bancada governista. Creio que é uma falta
de compreensão, por parte dos Deputados, do efeito social da
aprovação . sse projeto. Entendemos que ele é nada mais,
nada menos, que uma complementação da Constituição Federal.
Este direito já é assegurado aos idosos acima de 65 anos no
âmbito do municipio. Trata-se, simplesmente, de uma extensão
desse direito no âmbito intermunicipal . Esse direito iria
assegurar aos idosos, acima de 65 anos, tratamento de saúde,
visitas a amigos e parentes e o lazer que também é
necessário às pessoas aposentadas, pertencentes a essa faixa
etária. Sabemos que alguns Estados da Federação, como Rio de
Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul, já asseguram a
gratuidade dos serviços de transportes coletivos
intermunicipais aos maiores de 65 anos.
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Lamentavelmente, não esperávamos a rejeição desse projeto-
Causa-nos estranheza e perplexidade esse resultado, pois a
postura da Bancada que apóia o Governador Hélio Garcia foi
inesperada. Neste momento em que toda a sociedade cobra uma
postura coerente, firme e comprometida com os anseios da
população, não poderíamos rejeitar esse projeto.
Utilizaremos, agora, todos os instrumentos e meios: que são
as organizações da terceira idade, movimentos ligados a
maturidade e associações de aposentados para que eles tomem
conhecimento do que se passou aqui, hoje, neste Plenário.
Não gostaríamos de fazer isso, mas teremos que mostrar aos
segmentos da população, que não representam nem 5%, e que
seriam beneficiados com a aprovação desse projeto, o que se
passou, hoje, nesta sala. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do ilustre
Deputado Ivo José.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.446/93, do
Deputado João Batista, que dispõe sobre a publicação, no
órgão de imprensa Oficial do Estado, dos nomes dos devedores
de multas por poluição e degradação ambiental. A Comissão de
Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto, com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto, com a Emenda
nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei n
1.446/93, com a Emenda ng 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 10 minutos, até que se configure o "quorum" para votação
da proposta de Emenda à Constituição nQ 38/93. Estão
suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em lo turno, da Proposta de Emenda á
Constituição nQ 38/93. do Governador do Estado, que
acrescenta à Constituição Estadual o art. 299. Em discussão,
a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. A Presidência vai submeter a matéria
a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
263. inciso r, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-la responderão "sim", e os que desejarem
rejeitá-la responderão "não".
Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do
3Q do art. 288 do Regimento Interno, proposta de emenda á

Constituição será aprovada se obtiver 48 votos favoráveis.
Com a palavra, o Sr. Deputado Cêlio de Oliveira, para
proceder á chamada nominal dos Deputados.
0 Sr. Secretário - (-Faz a chamada.)
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- Respondem "sim" á chamada de votação nominal os seguintes
Deputados
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené

Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Agostinho
Patrus - Aílton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira -
Reinaldo Lima - Roberto Amara] - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Pires.
- Responde "não á chamada de votação nominal o Deputado

Gilmar Machado.
O Sr. Presidente - Responderam 'sim" 49 Deputados;
respondeu "não" 1 Deputado. Está, portanto, aprovada, em lg
Turno, a Proposta de Emenda á Constituição flQ 38/93. Fica a
proposta em poder da Mesa, pelo prazo de três dias, para
receber emendas.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação de nossos
trabalhos, encerra a presente reunião e convoca os Deputados
para a ordinária de debates de amanhã, dia 10, ás 9 horas e
para a especial de logo mais, às 20 horas, destinada a
homenagear o Banco do Brasil. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Ng 412/93 (INDICAÇÃO DO BACHAREL
SYLO DA SILVA COSTA PARA O CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL

DE CONTAS DO ESTADO)
Comissão Especial

Relatório
Por meio de mensagem enviada a esta Casa. o Chefe do

Executivo Estadual, exercendo a prerrogativa que lhe confere
o art. 78, lQ, 1, da Carta mineira, encaminha-nos a
indicação do nome do Bacharel Sylo da Silva Costa para o
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
Após a argüição pública do indicado, vem a proposição a
esta Comissão para, nos termos do art. 112. 1. 'c", c/c O
art. 150, do Regimento Interno, receber parecer.
Inicialmente, cumpre destacar que o Dr. Sylo da Silva Costa

nasceu em 31/5/36; conta, portanto, 57 anos de idade, o que
atende ao primeiro dos requisitos estabelecidos no art. 78
da Constituição do Estado para a escolha dos membros do
Tribunal de Contas: ter "mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos de idade".
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Vale ressaltar, ainda, que, de acordo com os dados
constantes no "curriculum vitae" do candidato, confirmados
pela Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa da Secretaria
desta Assembléia, pode-se comprovar sua vasta experiência
profissional como advogado e, no setor público, como
parlamentar e como agente de órgãos da administração pública
estadual
Diplomado em Direito pela Faculdade de Direito do Triângulo
Mineiro, de Uberaba. em 1961, exerceu a advocacia em Belo
Horizonte,
Suplente de Deputado Estadual na Sa Legislatura (de 1963 a
1967), desempenhou as funções de Oficial de Gabinete nas
Secretarias de Estado do Interior e da Fazenda, em 1963-64 e
em 1965-66, respectivamente,
Seguidamente eleito Deputado Estadual da 7a á l0

Legislatura (de 1971 a 1987), ocupou, nesta Casa, os cargos
de Presidente da Comissão do Poligono das Secas (em 1971) e
de Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
Interestaduais (em 1971).
Dessa forma, claro está que o indicado preenche outros dois
requisitos constitucionais para o provimento do cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas: a) possui notórios
conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros
ou de administração pública; e b) conta mais de dez anos de
exercício de função ou de efetiva atividade profissional que
exija os conhecimentos mencionados acima.
Há que se enfatizar, ademais, o fato de que a indicação do

Governador do Estado recai sobre pessoa de reputação ilibada
e de idoneidade moral, não sendo do conhecimento público
nenhuma conduta que possa desaboná-lo ou comprometer seu
ingresso no órgão auxiliar do Legislativo mineiro na
fiscalização financeira e orçamentária. Observe-se, mais,
que inexiste incompatibilidade entre a futura posse no cargo
de Conselheiro e as normas constitucionalmente esta-
belecidas, mormente as que proíbem, em regra, a acumulação
remunerada de cargos públicos ou de mandatos públicos
eletivos.
Em argüição pública, o candidato respondeu a todas as
indagações que lhe foram formuladas, demonstrando ter o
conhecimento necessário às atribuições do cargo de
Conselheiro, bem como da estrutura organizacional e da
finalidade do Tribunal de Contas. Ademais, sua ampla
experiência como homem público habilita-o a exercer com zelo
e eficiência as atribuições inerentes ao cargo de membro
daquela Corte.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente á aprovação da

Mensagem ng 412/93, por meio da qual se encaminhou a esta
Casa a indicação do Dr. Sylo da Silva Costa para o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Pêricles Ferreira, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Geraldo da Costa Pereira - Bernardo Rubinger.
PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI
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NO 1.149/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
autoriza a permuta de imóvel do Estado com o Município de
r pat i nga -
Publicado em 19/11/92, foi o projeto enviado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Nos termos regimentais, vem o projeto, agora, a esta

Comissão para receber parecer.
Fundamentação

A proposição em epigrafe não encontra óbice, do ponto de
vista financeiro-orçamentário, a sua aprovação.
O projeto tem como objetivo autorizar o Estado a permutar
imóvel com o Município de Ipatinga, não consignando tal
contrato despesa no orçamento. Todavia, a área do terreno
municipal que se objetiva permutar com a do Estado não
confere com a que foi especificada na escritura do referido
imóvel.
Baixado o projeto em diligência ao Governador, este
encaminhou á Assembléia Legislativa, por meio do Ofício ng
538/93, certidão referente ao imóvel em apreço. Persistindo
a divergência com relação ao número do registro do imóvel
foi a proposição novamente baixada em diligência, tendo sido
enviado a esta Casa o Oficio ng 67/93, no qual o Governador
solicita substituição do projeto original.
Respaldado nessa documentação e visando dirimir as

divergências relativas às áreas permutadas, apresentamos um
substitutivo ao projeto de lei.

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

Lei ng 1.149/92, na forma do Substitutivo ng 1, que passamos
a transcrever.

SUBSTITUTIVO NO 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.149192

Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o
Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído
pelos lotes de terreno nQ 12 (doze), 13 (treze), 14
(quatorze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) da quadra L, com
área total de 1.275,00m2 (mil duzentos e setenta e cinco
metros quadrados), situados na Rua Teôfilo Otoni, centro de
Ipatinga, registrados, respectivamente, sob os ns R-3-M-
13.983, R-3-M-13.984, R-3-M-13.985, R-3-M-13.986 e R-3-M-987
no livro ng 2 do Registro Geral do Cartório de Registro de
Imóveis de Ipatinga, em 22 de dezembro de 1989, com o imóvel
constituído por uma área de terreno medindo 3.392,54m2 (três
mil trezentos e noventa e dois vírgula cinqüenta e quatro
metros quadrados), integrante da quadra ng 68 (sessenta e
oito), situado no centro da cidade de rpatinga, registrado
sob  ng M-23510, no livro ng 2 do Registro Geral.



360

Parágrafo único - A permuta far-se-á sem torna para
qualquer dos sujeitos contraentes.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Jorge Hannas, relator -

Antônio Carlos Pereira - Âilton Vilela.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.305/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o Projeto de Lei
ng 1.305/93 tem como objetivo criar linha de transporte
coletivo rodoviário ligando Cataguases e Leopoldina.
Publicada a matéria em 1Q/4/93, sobre ela se manifestou a
Comissão de Constituição e Justiça, concluindo por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Quanto ao
mérito, manifestou-se a Comissão de Administração Pública,
opinando pela aprovação da proposição.
Nos termos do disposto no art. 195, c/c o art. 103, "d".

do Regimento Interno, vem agora o projeto a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos orçamentários.

Fundamentação
Em razão do asfaltamento da ligação rodoviária entre

Cataguases e Leopoldina, foi desativada a linha de ônibus
que circulava entre aquelas cidades, passando pela estrada
Ponte do Sabiá. Assim, os moradores da localidade denominada
Aurora ficaram prejudicados no que se refere ao acesso
àquelas cidades, importantes centros regionais.
O estabelecimento da linha de transporte rodoviário
pretendida não trará repercussões de natureza orçamentária,
não se antevendo despesas adicionais para o erário público.

Conclusão
Emface do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.305/93, na forma original.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Roberto Amaral - Bernardo Rubinger - Jaime Martins.

PARECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI
Ng 1.614/93

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.614/93, do Governador do Estado,
institui o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.
Após publicação em 2/9/93, foi distribuido, nos termos
regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Preliminarmente, a Comissão de Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
Agora vem a matéria a esta Comissão para ser examinada

quanto ao mérito.
Fundamentação
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O projeto de lei em análise propõe a criação do Fundo Pró-
Floresta. Na mensagem que o encaminha, o Chefe do Executivo
informa que a proposição vem acompanhada de nota técnica,
que contém informações sobre os objetivos do fundo e a
demonstração de sua viabilidade técnica e econômica. Com
isso, são cumpridas as normas estabelecidas na Lei
Complementar nQ 27, de 18/1/93, que dispõe sobre a
instituição de fundos, bem como o art. 161, IX, da
Constituição do Estado.
De fato, a referida nota técnica esclarece que o Programa

Pró-Floresta, já em andamento, visa a estimular a atividade
de reflorestamento em Minas, com recursos do Banco Mundial.
Trata-se, na verdade, de um dos poucos programas de gestão,
no plano nacional, a obter o apoio dessa instituição, na
área florestal.
O reflorestamento é uma atividade de suma importância para
a economia mineira. O grande consumo de carvão vegetal pelas
indústrias siderúrgicas, somado ao de lenha para usos
industrial e doméstico, faz com que esses produtos oriundos
de biomassa florestal participem com cerca de 40% do total
da energia demandada no Estado, segundo dados do Instituto
Estadual de Florestas - IEF.
Diante desse fato, constata-se que a pressão sobre os
remanescentes de vegetação nativa, notadamente os cerrados,
é enorme. Como forma de disciplinar a questão, surgiu a Lei
ng 10.561, de 27/12/91, que dispõe sobre a política
florestal estadual. Após exaustivos debates nesta Casa com
todos os segmentos ligados ao problema, definiu-se um
cronograma para que as empresas grandes consumidoras de pro-
dutos florestais possam atingir a auto-suficiência em carvão
proveniente de florestas de produção, de forma gradual, até
1998.
Atualmente, estima-se que apenas 30% do carvão vegetal

consumido no Estado seja proveniente de florestas plantadas
para esse fim. Ao incentivar o reflorestamento, o Pró-
Floresta representa, portanto, uma forma de se preservarem
as reservas de matas nativas.
Deve-se cuidar, entretanto, que os erros do passado não se
repitam. Naquela ocasião, os projetos de reflorestamentos
promovidos com incentivos fiscais, por via do FISET, não
recebiam nenhum tipo de fiscalização e, por isso, foram
abandonados. Nesse sentido, as conclusões da missão do Banco
Mundial, realizada nos meses de março e abril deste ano, com
o intuito de acompanhar e fiscalizar o programa, bem como as
do relatório de avaliação executado pela Universidade
Federal de Viçosa são bastante auspiciosas, pois demonstram
que o Pró-Floresta vem cumprindo rigorosamente suas metas e
compromissos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 1.614/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Corhissões, 7 de dezembro de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José, relator -

Maria Elvira.
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PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.614/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.614/93 cria o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.
Publicado, foi o projeto enviado á Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A seguir, foi o projeto
enviado à Comissão de Meio Ambiente, que opinou por sua
aprovação. Agora, vem o projeto à apreciação desta Comissão.

Fundamentação
O Fundo Pró-Floresta destina-se ao financiamento da

atividade florestal no Estado, de forma a se elevar a oferta
de matéria-prima vegetal para uso industrial e doméstico.
Para tanto, vincula-se ao Programa Pró-Floresta, que já vem
sendo executado no Estado e conta 19 operações com empresas
que realizam projetos de reflorestamento, no valor total de
US$19.000.000,00, o que significa o plantio de 46.541ha de
florestas. Relatórios elaborados pela Universidade Federal
de Viçosa e pelo Banco Mundial apontam os bons resultados
que vêm sendo obtidos por esse programa.
A importância do fundo torna-se ainda maior considerando-se
a Lei ng 10.561, de 27/12/91, que dispõe sobre a política
florestal do Estado. Essa lei estabelece a obrigatoriedade
de que parcelas crescentes do consumo de matérias-primas
sejam originadas de florestas de produção, partindo-se de um
patamar mínimo de 30%, no ano de 1992.
Conclui-se, portanto, que o fundo constitui fundamental
instrumento de financiamento para que os produtores possam
atender ás exigências presentes na lei de política
florestal, contando com uma opção de financiamento
permanente, cujas condições sejam conhecidas e definidas.
Não nos devemos esquecer, tampouco, da importância econômica
e ambiental do fundo em análise.
Em relação ao projeto de lei em causa, destacamos a sua
obediência aos preceitos da Lei Complementar ng 27, de
18/1/93, bem como a participação de órgãos ligados ao meio
ambiente na organização administrativa do fundo.
O projeto define como órgão gestor a Secretaria do
Planejamento e como agente financeiro, o BDMG. A Secretaria
da Fazenda ficará incumbida da supervisão financeira.
Salientamos, ademais, a presença do IEF-MG como órgão
responsável pela fiscalização dos projetos.

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

Lei ng 1.614/93, na forma em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins, relator -
Bernardo Rubinger - João Marques - Roberto Amaral -
Ba 1 donedo Napoleão.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 964/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Rei ator i 
De autoria do Deputado Agostinho Patrus, o Projeto de Lei
flQ 964/92 dispõe sobre a instituição de reservas
particulares, de relevante interesse ecológico e cultural,
por destinação do proprietário.
Aprovado no lg turno, com as Emendas ngs 1 e 2,
apresentadas em Plenário, vem, agora, o projeto a esta
Comissão, nos termos do art. 196, lg. do Regimento
Interno, para ser objeto de parecer.
Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte integrante

deste parecer.
Fundamentação

De acordo com a proposição em tela, qualquer proprietário
rural que destinar parte de seu imóvel para fins de
preservação ambiental, por um periodo minimo de 20 anos,
adquirirá direito ao apoio financeiro oficial, a preferência
na utilização dos serviços de assistência técnica e fomento
governamentais, a prioridade na concessão de beneficios e á
isenção do recolhimento do imposto sobre Transmissão Causa
Mortis" e Doação - ITCD - relativo ao imóvel.
A atividade rural, por sua natureza, não apresenta
significativos atrativos de natureza econômico-financeira.
De um modo geral, os p reços de venda são controlados, e não
há, por parte do Governo, um apoio efetivo, que torne
segura essa atividade. Exemplos disso são o insuficiente
sistema de armazenamento. a precariedade do seguro rural, a
deficiência da assistência técnica e os elevados encargos
financeiros incidentes sobre os financiamentos para o setor.
Por esses motivos, propomos a Emenda ng 1, estabelecendo em
90% a isenção do ITCD.
Quanto ao aproveitamento econômico da área da propriedade,
é importante lembrar que a lei de preservação ambiental já
estabelece a destinação obrigatória de 20% da superficie
para a constituição de reserva legal, e podemos dizer que,
em média, mais de is% da propriedade se destinam às áreas
ditas de preservação permanente: margens de cursos de água,
áreas inclinadas, etc. Ora, o proprietário que decidir
cooperar e destinar o todo ou parte de sua área para a
criação de reserva particular de interesse ecológico e
cultural, nos termos do 'caput' do art. lg do projeto de lei
em apreço, diminuirá o retorno econômico e financeiro de sua
atividade, e, certamente, o eventual e futuro gozo da
isenção do ITCD não compensará totalmente essa perda. Por
esses motivos, propomos as Emendas ngs 1 e 2 ao vencido no
lg turno.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 964/92, na forma do vencido no lg turno, com as
Emendas ngs 1 e 2, a seguir transcritas.

EMENDA NO 1
No 'caput' do art Sg, onde se lê:
"50% (cinqüenta por cento)", leia-se:
'10% (dez por cento)'.

EMENDA NQ 2
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Suprima-se o parágrafo único do art. lQ.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Jorge Hannas, relator -

Ailton Vilela - Antõnio Carlos Pereira.
Redação do Vencido no 19 Turno

PROJETO DE LEI NQ 964/92
Dispõe sobre a instituição de Reservas Particulares de

Relevante Interesse Ecológico e Cultural, por destinação do
proprietário, no Estado de Minas Gerais.
Art. 1 - Será reconhecida e registrada como Reserva
Particular de Relevante Interesse Ecológico e Cultural, por
destinação de seu proprietário, em caráter temporário, o
imóvel em que, no todo ou em parte, sejam identificadas
condições naturais primitivas, semiprimitivas ou recuperadas
ou cujas características justifiquem, por parte do poder
Público, ações de recuperação e de conservação, pelo seu as-
pecto paisagistico ou para a preservação do patrimônio
natural e da biodiversidade.
Parágrafo único - Compete ao Poder Executivo reconhecer e
registrar, no todo ou em parte, o imóvel a que se refere
este artigo, que deverá ter, no mínimo, 1/3 (um terço) de
sua área destinado à Reserva.
Art. 2Q - Para a destinação temporária do imóvel como

Reserva, será considerado o prazo mínimo de 20 (vinte) anos,
Podendo este ser renovado por períodos iguais de duração.
Art. 3e - O Poder Executivo deverá, na regulamentação desta
lei, baixar normas para a instrução do processo de criação
de Reserva Particular de Relevante Interesse Ecológico e
Cultural, dispondo sobre:

a documentação necessária a ser anexada ao pedido de
reconhecimento da Reserva;
II - o prazo para emissão de laudo de vistoria do imóvel e
parecer sobre o pedido, por parte do órgão ambiental
estadual competente;
III - o termo de compromisso, a ser firmado na presença da

autoridade competente, em que deverão constar as
características do imóvel e pelo qual o proprietário
comprometer-se-á a cumprir as normas legais e regulamentares
aplicáveis à matéria, assumindo a responsabilidade cabível
pela preservação da Reserva e a obrigação de promover a
averbação do termo no cartório de registro de imóveis
competente;
iv - a publicação, no órgão oficial do Estado, do termo de

reconhecimento da Reserva;
V - o prazo para a averbação de uma das vias do termo de
compromisso no cartório de registro de imóveis competente,
onde o interessado deverá gravar o imóvel com a Reserva
instituída;
VI - as condições em que o ato de reconhecimento da Reserva
poderá ser revogado.
Parágrafo único - D laudo de vistoria a que se refere o
inciso II deverá conter a descrição da área, compreendendo a
tipologia florestal, a paisagem, a hidrologia e o estado de
conservação, relacionando as principais atividades



365

desenvolvidas no local e indicando as eventuais pressões
Potencialmente degradadoras do ambiente.
Art. 'lg - Â Reserva Particular de Relevante Interesse
Ecológico e Cultural será dispensada, pelo poder público
estadual, a mesma proteção assegurada pela legislação em
vigor às florestas de preservação permanente e às áreas cuja
conservação seja de interesse público, sem prejuízo do
direito de propriedade, que deverá ser exercido, por seu
titular, em defesa da Reserva, sob orientação e com apoio do
órgão ambiental estadual competente.
Art. Sg - À alteração das características da área e a
intervenção de terceiros no local, inclusive para a
realização de pesquisas, dependerão de prévia apreciação do
órgão ambiental competente, mediante apresentação de
projetos detalhados, e somente serão autorizadas se não
afetarem os atributos do imóvel que tiverem justificado a
instituição da Reserva.
Art. 6Q - Sempre que julgar necessário, deverá o órgão
competente promover vistoria na Reserva, notificando o
proprietário para que sane a irregularidade que for
verificada e repare qualquer dano causado por sua culpa.
Parágrafo único - Persistindo a ação ou omissão nociva,
poderá o órgão estadual competente promover a extinção da
Reserva e o cancelamento do vinculo no registro imobiliário,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil e penal
pelos danos verificados.
Art. 7g - Caberá ao proprietário do imóvel divulgar, na
região, a sua condição de Reserva Particular de Relevante
Interesse Ecológico e Cultural, inclusive mediante a
colocação de placas nas vias de acesso e nos limites da
área, advertindo terceiros quanto á proibição de des-
matamento, queimadas, caça, pesca, apanha, captura de
animais e quaisquer outros atos que afetem ou possam afetar
o ambiente local.
Art. 8Q - O imóvel que possuir Reserva Particular de
Relevante Interesse Ecológico e Cultural, assim reconhecido
por meio de registro pelo órgão estadual competente,
recolherá o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e
Doação - ITCD -' na razão de 50% (cinqüenta por cento)
§ lg - Á isenção a que se refere este artigo só se aplica

quando da averbação do termo de compromisso no cartório de
registro de imóveis competente.

- O imóvel que possuir a Reserva de que trata o
"caput" deste artigo correspondente á totalidade de sua área
ficará isento do recolhimento do ITCD.
Art. 9g - O poder público, através dos órgãos competentes,
concederá incentivos especiais ao proprietário de imóvel
reconhecido, no todo ou em parte, como Reserva Particular de
Relevante Interesse Ecológico e Cultural.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, consideram-se
incentivos especiais:

- a obtenção de apoio financeiro oficial, por meio da
Concessão de crédito rural e de outros tipos de
financiamento;
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II - a prioridade na concessão de
programas de infra-estrutura rural
III - a preferência na prestação

assistência técnica e de fomento,
competentes.

benefícios associados a

de serviços oficiais de
por meio dos órgãos

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua
publicação.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
N9 1.029/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Roberto Amaral,
dispõe sobre a política agrícola e pecuária para o Estado de
Minas Gerais e dá outras providências-
0 projeto foi aprovado no lg turno com as Emendas ns 1, 8
a 12, 15 a 47 e com as subemendas que receberam o ng 1 ás
Emendas nos 6, 13 e 14. Nos termos do art. 195, c/c o art.
103, X, "d", do Regimento Interno desta Casa, vem agora o
projeto a esta Comissão para ser objeto de parecer em 2g
turno.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
A definição, em lei, de uma política agropecuária para
Minas é uma iniciativa da mais alta importáncia, pelo fato
de o Estado deter o 20 Produto Interno Bruto do Pais, e o
setor agropecuário ter significativa participação nesta
produção.
A proposição em apreço decorre de amplo entendimento dos
segmentos produtivos do setor, pois, na busca de novo e
adequado patamar de desenvolvimento do setor, é
indispensável o estabelecimento de uma política transparente
que, aliada a uma definição de prioridades, oriente as ações
de governo e torne eficaz a aplicação dos recursos públicos.
Á Emenda no 1, por nós apresentada, visa apenas indicar a
entidade que melhor representa os médicos-veterinários. Á
Emenda ng 2 tem por objetivo enfatizar o apoio da
Universidade Estadual de Minas Gerais aos programas de
pesquisa e agropecuária.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2g turno, do

Projeto de Lei ng 1.029/92. na forma do vencido no lg turno,
com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA N9 1
Dê-se ao inciso XXIII do ig do art. 6g a seguinte

redação:
"Art. 6o - ...............................................
# 1Q - . . ................................................
XXIII - o Presidente da Sociedade Mineira de Médicos-

Veterinários - SMMV -
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EMENDA Hp 2
Acrescente-se o seguinte artigo no Capitulo VI;
"Art ----- Será dada prioridade, nas unidades regionais da

Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG -, aos
programas de pesquisa agropecuária- " .-
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Ailton Vilela, relator -

Antônio Carlos Pereira - Jorge Hannas.
Redação do Vencido no ip Turno

PROJETO DE LEI No 1.029192

 

Dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento
Agrícola e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;

Capitulo 1
Dos Princípios Fundamentais e Objetivos

Art. 1Q - Esta lei, em consonância com as Constituições
Federal e Estadual, fixa os fundamentos, define os objetivos
e as competências institucionais, prevê recursos e
estabelece ações e instrumentos de política agrícola com
relação às atividades agropecuãrias, florestais, pesqueiras
e agroindustriais.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei entende-se por
atividade agrícola a produção, o processamento e a
comercialização de produtos, subprodutos e derivados,
serviços, insumos e fatores de produção agrícola, pecuária,
florestal, pesqueira e agroindustrial.
Art. 2Q - A política agrícola fundamenta-se, entre outros,
nos seguintes princípios:

- a atividade agrícola compreende processos físicos,
químicos e biológicos, em que os recursos naturais
envolvidos devem ser utilizados e gerenciados de forma que
seja cumprida a função social e económica da propriedade
rural, na perspectiva do desenvolvimento sustentável;
II - a produção agrícola ocorre em estabelecimentos rurais

heterogêneos quanto à estrutura fundiária, às condições
edafoclimáticas, á capacidade empresarial, aos níveis
tecnológicos e às condições socioeconômicas e culturais;
III - o setor agrícola é constituído por segmentos como;

produção, insumos, agroindústria, comércio, abastecimento,
armazenamento e afins, os quais respondem diferenciadamente
às políticas públicas e às forças de mercado;
IV - a participação efetiva dos beneficiários na formulação

e na execução das políticas que direcionarão o setor
agrícola é condição necessária para assegurar a sua
legitimidade;
V - o processo de desenvolvimento agrícola 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;
VI - a política agrícola estadual deve-se compatibilizar,
no que couber, com a política agrária, fornecendo a esta as
condições necessárias à sua viabilização técnica e
soc i oeconõm i ca;
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VII - o setor agrícola é responsável por parcela
significativa dos níveis de emprego, renda e arrecadação de
tributos, cabendo ao poder público gerenciar os recursos
dele oriundos, de modo a manter e ampliar aqueles níveis;
viii - é responsabilidade do poder público criar condições
para que os pequenos produtores rurais possam desenvolver a
agricultura familiar, de modo a, gradualmente, integrarem-se
à economia de mercado;
IX - como atividade econômica, a agricultura deve

proporcionar aos que a ela se dedicam rentabilidade
compatível com a de outros setores da economia;
X - é responsabilidade do poder público promover ações

articuladas com a iniciativa privada, com vistas a se dotar
a produção agropecuária de condições de competitividade nos
mercados interno e externo;
XI - o adequado abastecimento e a segurança alimentar são
condições básicas para garantir a tranqüilidade social, a
ordem pública, o processo de desenvolvimento socioeconõmico
e os direitos á cidadania;
XII - 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;
XIII - 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;
XIV - é dever do poder público estimular e garantir a
produção de alimentos básicos e sua distribuição,
preservando os interesses dos produtores e consumidores, a
partir de uma estratégia global de intervenção;
Art. 3Q - São objetivos da política agrícola:

- estabelecer e normatizar as ações e os instrumentos do
Poder público destinados a promover, regular, fiscalizar.
controlar, avaliar as atividades e suprir as necessidades do
setor, visando assegurar o incremento da produção e da
produtividade agrícola, a regularidade do abastecimento
interno, especialmente o alimentar, a rentabilidade dos
empreendimentos, a estabilidade dos preços e do mercado, a
redução das disparidades regionais e de renda e a melhoria
das condições de vida da família rural
II - estimular e apoiar as iniciativas autônomas de

organização cooperativa e associativa de produtores e
trabalhadores rurais;
III - eliminar distorções que afetem o desempenho das

funções socioeconômicas da agricultura;
IV - proteger o meio ambiente, garantir o uso racional dos

recursos naturais e estimular a recuperação dos ecossistemas
degradados;
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;
VI - prestar apoio institucional ao produtor rural, com

atendimento prioritário e diferenciado ao pequeno produtor e
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sua familia, bem como aos beneficiários dos programas de
reforma agrária;
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;
VIII - estimular o processo de agroindustrialização,
inclusive a fabricação de insumos e as demais fases da
cadeia produtiva, dando-se preferência locacional ás regiões
produtoras e à diversificação dos pequenos e médios
empreendimentos;
IX - promover e estimular o desenvolvimento da ciência e da

tecnologia agrícola pública e privada, em especial aquelas
voltadas para a utilização dos fatores internos de produção;
X - garantir a regularidade do abastecimento alimentar, com
oferta crescente e sustentada dos produtos básicos para a
alimentação da população devidamente orientada.

Capitulo II
Do Produtor Rural, da Propriedade Rural e da Sua Função

Social
Art. 4 - Para os efeitos desta lei, entende-se por
produtor rural, por propriedade rural e por função social da
propriedade rural o que define a lei federal que disciplina
a matéria.

Capitulo III
Organização Institucional

Art. 5g - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento é o órgão central de execução das ações do
Estado para o setor, cabendo-lhe orientar, supervisionar e
fiscalizar as atividades permanentes, bem como a execução
dos planos, dos programas e dos projetos a cargo dos órgãos
e das entidades direta e indiretamente a ela vinculados.
Art. 60 - Fica instituído o Conselho Estadual de Política
Agrícola - CEPA - , vinculado à Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, visando assegurar a
participação dos agentes da produção, e da comercialização
e de consumidores na formulação do planejamento e no
acompanhamento da execução da política rural, conforme o
disposto no § lg do art. 247 da Constituição do Estado, com
as seguintes atribuições:

- propor medidas de desenvolvimento rural, acompanhando e
avaliando sua implementação;
II - deliberar sobre propostas, planos e programas

destinados a estimular o desenvolvimento econômico e social
do setor;
III - atuar no sentido da viabilização de recursos internos

e externos destinados aos planos, aos programas e aos
projetos para o setor;
IV - definir as prioridades a serem estabelecidas nos

planos anual e plurianual de política agrícola;
V - definir as políticas estaduais de pesquisa, de
assistência técnica e extensão rural, de fomento á produção
agropecuária e de defesa sanitária animal e vegetal;
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VI - manter sistema de análise e informação sobre a
conjuntura econômica e social da atividade agrícola;
VII - supervisionar e controlar a execução da política
agrícola, especialmente no que respeita ao fiel cumprimento
de seus objetivos e á adequada utilização dos recursos
pertinentes;
VIII - articular-se com o Conselho Nacional de Política
Agrícola - CNPA -, do Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária;
IX - decidir sobre propostas de ajustamento ou alteração da

política agrícola do Estado;
X - observar o cumprimento dos princípios e dos objetivos

Previstos nesta lei;
XI - elaborar e aprovar o seu regimento interno;
XII - estimular a criação de conselhos municipais de

agricultura;
XIII - articular-se com os conselhos municipais de
agricultura com vistas á implementação de programas
destinados a estimular o desenvolvimento do meio rural.

- O Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -
será constituído pelos seguintes membros:

- o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, q ue será seu presidente;
II - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da

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 - EMATER-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 das Centrais de Abastecimento de Minas

Gerais S.A - CEASA - MG;
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 -:
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XVII - um representante da Associação Comercial de Minas
Gerais;
XVIII - um representante do setor de armazenamento;
XIX - o Presidente da Associação dos Produtores de

Hortifrutigranjeiros 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.

- O Conselho Estadual de Política Agrícola (CEPA) terá
a seguinte estrutura:
1 - Plenário;
II - Presidência;
III - Secretarias Executivas;
IV - Câmaras Setoriais.
3 - As Câmaras Setoriais serão instaladas por ato e a

critério do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, devendo o Regimento Interno do Conselho
Estadual de Política Agrícola - CEPA - fixar o número de
seus membros e as respectivas atribuições.

- O Regimento Interno do Conselho Estadual de Política
Agrícola - CEPA - será elaborado pelo Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e submetido á
aprovação do seu plenário, no prazo de 90 (noventa) dias
apôs a promulgação desta lei.

5g - Os Presidentes das entidades privadas poderão ser
representados junto ao Conselho Estadual de Política
Agrícola (CEPA), mediante comunicação prévia á sua
Secretaria Executiva.

6g - O Conselho Estadual de Política Agrícola - 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;

7g - Ficam extintos, a partir da data da publicação desta
lei:

- o Conselho Superior de Agricultura, de que trata o
Decreto ng 7.354, de 2 de janeiro de 1964; e
II - a Comissão Estadual de Movimentação de Safras, de que

trata o Decreto ng 20.576, de 23 de maio de 1980.
8g - Os membros do Conselho Estadual de Política Agrícola

- CEPA - não perceberão nenhuma remuneração.
Capitulo IV

Dos Instrumentos de Política Agrícola
Art. 7Q - As ações e os instrumentos de política agrícola

de que trata esta lei se referem a;
- planejamento agropecuário participativo;

II - informação;
III - pesquisa agropecuária;
IV - assistência técnica e extensão rural
V - defesa sanitária animal e vegetal
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VI - assentamento e colonização;
VII - associativismo e cooperativismo;
VIII - mecanização agrícola;
IX - irrigação e drenagem;
X - armazenamento;
XI - comercialização e abastecimento;
XII - agroindustrialização;
XIII - crédito rural e seguro rural;
XIV - crédito fundiário;
XV - tributação e incentivos fiscais;
XVI - investimentos e manutenção de infra-estrutura;
XVII - preservação do meio ambiente;
XVIII - fundo estadual de desenvolvimento rural;
XIX - capacitação de recursos humanos;
XX - promoções agropecuárias;
XXI - padronização e classificações agropecuárias;
XXII - inspeção agropecuária;
XXIII - desenvolvimento florestal.

Capitulo V
Do Planejamento e da Informação Agrícola

Art. 8g - O planejamento agrícola será feito de forma
democrática e participativa, tendo em vista atender ás
potencialidades, ás aspirações e às realidades regionais,
observando o disposto nos arts. 174 e 187 da Constituição
Federal e nos arts. 247 e 248 da Constituição Estadual.
Art. 9g - O planejamento agrícola deverá obedecer aos
princípios e aos objetivos previstos nos arts. 2g e 3Q desta
lei, que prevalecerão nos planos plurianuais, no Programa
Mineiro de Desenvolvimento Integrado e nas propostas
orçamentárias anuais.
Art. 10 - O planejamento formulará, ouvido o Conselho
Estadual de Política Agrícola - CEPA -, as diretrizes que
nortearão os programas de desenvolvimento rural
compreendidas pelas atividades de caráter permanente a cargo
dos órgãos direta ou indiretamente vinculados á Secretaria
de Estado de Agricultura. Pecuária e Abastecimento-
Art. 11 - O planejamento agrícola formulará programas de
caráter estratégico ou emergencial, destinados a corrigir
desequilibrios estruturais regionais e distorções
conjunturais, especialmente em apoio aos pequenos
produtores,

1 Q - A coordenação executiva dos programas de que trata
este artigo caberá ã Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento ou a órgãos por ela delegados.

- O Poder Executivo incluirá na proposta anual da Lei
de Diretrizes Orçamentárias a dotação orçamentária
necessária á implementação dos programas de que trata este
artigo, desde que aprovados pelo Conselho Estadual de
Política Agrícola - CEPA.
Art. 12 - O planejamento agrícola deverá prever a
integração das atividades e dos programas de desenvolvimento
rural, em articulação com a União, os municípios e a
iniciativa privada.
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Art. 13 - O planejamento agrícola deverá elaborar programa
de orientação à redução de perdas nos processos produtivo,
de transporte, de armazenamento e de comercialização de
produtos e insumos agropecuários.
Art. 14 - E responsabilidade do poder público estadual,
através da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, elaborar, manter e divulgar, periodicamente,
informações atualizadas e em linguagem acessível sobre;

- previsão de safra;
II - mercado de insumos e fatores de produção agrícola:
III - mercado de produtos agrícolas;
IV - custos de produção agrícola;
V - outras informações estatísticas afins;
VI - orientação ao consumidor;
VII - legislação atualizada;
VIII - desenvolvimento e resultado de pesquisas;
IX - tecnologias adaptadas à pequena produção;
X - medidas de prevenção, indicadores de intoxicação e

alternativas à utilização de agrotôxicos;
xl - salários, níveis de desemprego, migrações temporárias,
acordos e contratos coletivos de trabalho e outros
indicadores socioeconõmicos atinentes à atividade rural;
Art. 15 - O poder público, através da Secretaria de Estado
de Agricultura. Pecuária e Abastecimento, implantará
programa destinado a tornar ágil, constante e eficaz o
processo de coleta, tratamento e disseminação da informação
agropecuária, integrando as diversas fontes públicas e
privadas, bem como os agentes de planejamento, produção e
comercialização agropecuária.
Parágrafo único - A disseminação de que trata este artigo
será feita somente pela agregação de dados, vedados o
fornecimento de informações e o acesso, a elas por terceiros
sobre empreendimentos de pessoa física ou jurídica tomadas
isoladamente.

Capitulo VI
da Pesquisa Agrícola

Art. 16 - E responsabilidade do poder público gerar,
estimular, apoiar e difundir a tecnologia aplicada à
agropecuária.
Art. 17 - Para financiar as ações de pesquisa previstas
nesta lei, o poder público utilizará recursos:

- orçamentários dos órgãos envolvidos;
II - orçamentários do Fundo de Amparo à Pesquisa;
III - outros da FAPEMIO;
IV - de instituições públicas e privadas;
V - externos;
VI - das receitas próprias das entidades estaduais de
pesquisa, incluindo-se as originadas de gestão contratada;
VIII - do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, previsto

nesta lei.
Art. 13 - Fica vedada a destinação ou utilização das
unidades físicas vinculadas ao patrimônio das entidades de
pesquisa a qualquer outro fim que não os de pesquisa e
experimentação agrossi ivopecuária.
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Art. 19 - A pesquisa agropecuária deve:
- dar prioridade aos melhoramentos dos materiais

genéticos produzidos pelo ambiente natural dos ecossistemas;
TI - dar prioridade á geração de produtos alimentares

básicos e ao aperfeiçoamento de equipamentos e implementos
agrícolas de baixo custo, especialmente aqueles utilizados
pelo pequeno produtor rural, por suas associações e
cooperativas;
TU - 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;
TV - levar em consideração os aspectos socioeconômicos e de

preservação ambiental, as experiências e conhecimentos
práticos dos pequenos produtores rurais, bem como o
aproveitamento dos insumos oriundos da propriedade, com
vistas à diminuição gradativa do uso de defensivos químicos.

Capitulo VII
Da Assistência Técnica e Extensão Rural

Art. 20 - O Poder Executivo manterá serviço oficial de
assistência técnica e extensão rural e garantirá, como
prioritário e gratuito, o atendimento aos pequenos
produtores rurais, a suas famílias e associações, inclusive
aos beneficiários de projetos de reforma agrária, abrangendo
os campos socioeconõmico e de preservação ambiental.
Art. 21 - A extensão rural atuará no sentido 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 á melhoria da qualidade de vida
da população rural.
Art. 22 - O Governo do Estado estenderá o serviço de

assistência técnica e extensão rural a todos os municípios
do Estado mediante convênios com as Prefeituras Municipais.
Parágrafo único - Os Governos estadual e municipais
buscarão viabilizar recursos complementares aos da União
para a manutenção do serviço oficial de assistência técnica
e extensão rural e poderão direcionar para este mesmo fim,
recursos externos de qualquer natureza.
Art. 23 - A ação da assistência técnica rural se fará de

forma integrada com as lideranças e a comunidade, através da
articulação de recursos humanos, materiais, tecnológicos e
financeiros, com instituições de pesquisa e ensino, com os
Governos municipal, estadual e federal e com órgãos e
instituições afins, públicas e privadas, que prestem
serviços ao setor agropecuário, contribuindo e participando
na elaboração de políticas, diretrizes, planos, programas,
projetos e atividades de desenvolvimento socioeconõmico e
ambiental do setor agropecuário.
Art. 24 - O serviço de assistência técnica e extensão rural
desenvolverá seus programas conjugando as políticas e os
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planos de desenvolvimento rural ás condições físicas,
econômicas e sociais da área assistida, por meio de
metodologia própria e participativa com os produtores rurais
e com suas entidades associativas, tanto no planejamento
como na execução das atividades.

Capitulo VIII
9a Defesa Sanitária Animal e Vegetal

Art. 25 - E responsabilidade do poder público exercer a
defesa sanitária animal e vegetal em todas as fases do
processo produtivo e da comercialização de produtos,
subprodutos, resíduos e insumos agropecuários e
agroindustriais.
Art. 26 - Para os efeitos desta lei, entende-se por defesa
sanitária animal e vegetal o conjunto de atividades
sistemáticas a serem desenvolvidas pelo poder público, com o
objetivo de preservar a sanidade dos rebanhos, a
fitossanidade das lavouras, o zelo pelas condições
higiênico-sanitárias da produção de origem animal e vegetal,
a garantia dos direitos da comunidade, aprimorando, e
expandindo a inspeção e a fiscalização de produtos
agropecuários e agroindustriais e dando confiabilidade a
essas tarefas.
Art. 27 - E da competência do poder público o controle
epideniolôgico de doenças bacterianas, virõticas,
parasitárias em animais e plantas e de toxemias causadas
pelas plantas.
Art. 28 - No âmbito do poder público estadual, a função de
defesa sanitária animal e vegetal será exercida pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, nos termos da Lei
no 10.594. de 7 de janeiro de 1992, observado o que
preceitua a Lei ng 10.545, de 13 de dezembro de 1991, e o
Decreto ng 33.859. de 21 de agosto de 1992.

Capitulo IX
Do Assentamento e da Colonização

Art. 29 - O poder público promoverá o assentamento
e a colonização oficial, que deverão ser realizados em
terras públicas e nas que forem incorporadas ao patrimônio
público estadual.
Art. 30 - São objetivos dos programas de assentamento e

colonização:
- a integração e o progresso socioeconômico do produtor

rural
II - ascensão do nível de vida do trabalhador rural;
III - a conservação dos recursos naturais e a recuperação

socioeconômica de determinadas áreas;
IV - o aumento da produção e da produtividade no setor

agropecuário;
V - promover o associativismo entre no produtores rurais;
VI - fixar o homem no campo e desacelerar o fluxo
migratório campo-cidade;
VII - melhorar a distribuição e o aproveitamento de terras

agricultáveis-
Art. 31 - O poder público destinará recursos orçamentários,
de forma complementar aos da União, destinados a promover o
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assentamento de trabalhadores rurais, mediante programação
anual

Capítulo X
Do Associativismo e Do Cooperativismo

Art. 32 - O poder público apoiará e incentivará a criação,
o funcionamento e a difusão de associações e cooperativas,
de qualquer segmento, com ênfase para aquelas ligadas à
produção agropecuária e ao consumo alimentar, como forma de
amenizar as dificuldades econômicas e sociais,
principalmente das classes menos favorecidas e mais
carentes, através da organização das comunidades rurais
urbanas.
Art. 33 - O poder público deverá incentivar a inclusão da
matéria cooperativismo/associativismo, de forma supletiva,
nos currículos escolares, especialmente no lo grau e, se
possível, no 2g grau, nas escolas públicas estaduais e
municipais, especialmente naquelas localizadas na zona
rural, como forma de despertar a conscientização dos jovens
e dos adolescentes para a importância do sistema para a me-
lhoria do bem-estar socioeconõmico da comunidade.
Art. 34 - O poder público concederá tratamento fiscal

diferenciado ãs cooperativas e âs associações de produtores,
através de:

- isenção nas operações entre a entidade e seus
associados;
II - redução de aliquota nas aquisições, pela entidade, de
insumos e equipamentos a serem repassados a seus associados
ou destinados á prestação de serviços aos mesmos;
rix - diferimento nas operações de venda da produção dos

associados a terceiros, quando realizadas pela entidade.
Capitulo XI

Da Mecanização Agrícola
Art. 35 - D poder público apoiará e incentivará a prestação
de serviços mecanizados à agricultura, diretamente aos
produtores ou através de associações e cooperativas, podendo
exercer, supletivamente, esses serviços nas regiões menos
desenvolvidas.
Art. 36 - O poder público desenvolverá programas de
treinamento e atualização de mão-de-obra especializada em
operação e manutenção de máquinas e implementos agrícolas,
preferencialmente por convênio com escolas agrícolas
públicas e privadas, com o objetivo de aumentar a
produtividade agrícola e a vida útil das máquinas e
equipamentos, aperfeiçoar a execução de práticas de manejo e
conservação de solo, reduzindo os custos e aumentando a
eficiência desse instrumento.
Art. 37 - O poder público fará a divulgação e criará
estímulos ás práticas de mecanização que promovam a
conservação do solo, a recuperação de áreas degradadas e a
preservação do ambiente.
Art. 38 - O poder público promoverá o aproveitamento
racional de máquinas e equipamentos empregados em abertura e
conservação de estradas e barragens, facultando o seu uso em
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pequenas obras de sistematização de várzeas, construção de
açudes e outras melhorias rurais nas proximidades da obra.

Capitulo XII
Da Irrigação e Drenagem

Art. 39 - O poder público desenvolverá uma política de
irrigação e drenagem abrangendo todo o território do Estado,
com prioridade para as áreas de comprovada aptidão para
irrigação, áreas de reforma agrária ou de colonização e
projetos públicos.
Art. 40 - Compete ao poder público:
- estabelecer diretrizes, sistematizar e compatibilizar

ações de irrigação, drenagem e saneamento rural no Estado;
II - estabelecer normas objetivando o aproveitamento dos
recursos hidricos destinados á irrigação, promovendo a
integração dos órgãos estaduais, municipais e entidades
públicas e privadas, em articulação com os órgãos federais
afins;
III - implementar estudos para execução de obras de infra-

estrutura, saneamento e outras, referentes ao aproveitamento
das bacias hidrográficas, áreas de rios perenizados ou vales
irrigáveis, armazenamento e conservação de água, controle e
proteção de enchentes, com vistas a melhor e mais racional
utilização das águas para a irrigação.

Capitulo XIII
Da Eletrificação Rural

Art. 41 - O poder público implantará programas de
energização e eletrificação rural, com a participação dos
produtores rurais, das cooperativas, das associações e das
administrações municipais, observando as prioridades a serem
definidas pelo Conselho Estadual de Política Agrícola -
CEPA.

l - Os programas a que se refere este artigo poderão
ter, como fonte energética, qualquer das formas de
aproveitamento dos recursos hidricos, o reflorestamento
energético e a produção de combustíveis a partir de
culturas, da biomassa e dos resíduos agrícolas e agroindus-
triais.

- Na definição das prioridades a que se refere o
artigo, deverão ser observados os preceitos constitucionais
de preferência ás associações de pequenos produtores, da
construção de pequenas hidrelétricas e da preservação do
meio ambiente.
Art. 42 - As empresas concessionárias de energia elétrica
controladas pelo Estado deverão oferecer cooperação na
implantação dos programas de energização e de eletrificação
rural, inclusive na capacitação da mão-de-obra.

Capitulo XIV
Do Armazenamento

Art. 43 - O poder público manterá, supletivamente, a
iniciativa privada, na oferta de armazenagem, para assegurar
condições de guarda e conservação da produção agrícola e
pecuária estadual, nas diferentes áreas de produção e
consumo, atendendo prioritariamente aos pequenos e médios
produtores.
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lQ - A infra-estrutura de armazéns e silos constituir-se-
á de equipamentos de armazenagem em meio ambiente, de
frigorificação e armazenagem em ambiente controlado.
6 2Q - Será a infra-estrutura de armazenagem estadual
cbmpreendida de armazéns coletores primários, armazéns
intermediários, terminais de distribuição, embarcadouros e
armazéns alfandegârios, além das unidades frigorificas e das
câmaras especiais de estocagem.
Art. 44 - O poder público, através da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em comum acordo
com a Junta Comercial do Estado, expedirá, no que lhe
competir, normas operacionais para os sistemas armazenadores
público e privado instalados em território mineiro, com
vistas a garantir padrões de fidelidade e eficiência técnica
e operacional, recomendáveis para o setor.
Art. 45 - E facultado o credenciamento das empresas de

armazéns gerais, públicas, de economia mista e privadas,
para exercerem a classificação dos produtos que
habitualmente recebem em depósito, desde que cumpram as
formalidades legais e as recomendações do Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA -, de modo a oferecer maior segurança
e fidelidade aos documentos representativos da mercadoria
depositada.
Art. 46 - O poder público poderá, para atender ao que

dispõe o inciso IV do art. 248 da Constituição do Estado e
para assegurar a manutenção da infra-estrutura de
armazenamento e o amplo atendimento ao produtor rural
contratar, de empresas públicas, de economia mista ou
privadas, o serviço de unidades armazenadoras em áreas
pioneiras ou de presença caracterizada como de fomento à
produção e de atendimento estratégico ou social

Capitulo XV
Da Comercialização e do Abastecimento

Art. 47 - Compete ao poder público promover o abastecimento
interno de produtos agropecuários, assegurando a sua
qualidade, de forma a mantê-lo regular, especialmente quanto
aos hortigranjeiros.
Art. 48 - O poder público estimulará e apoiará tecnicamente
os seus municipios e as suas associações, cooperativas e
associações de produtores na implantação e 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-
Art. 49 - O poder público implantará programa permanente de
orientação ao consumidor e aos agentes da comercialização
quanto a preços e aos padrões nutricionais e de consumo de
produtos agropecuários, inclusive observando a sazonal idade
da produção-
Art. 50 - O poder público incentivará e concederá apoio
técnico aos processos associativos de compra e venda em
comum de produtos e insumos agropecuários.
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Art. 51 - Cabe ao poder público promover estudos e
implantar programas destinados á adequação e à capacitação
da agropecuária mineira e de seus mecanismos de
comercialização, tendo em vista a sua integração aos
mercados nacionais e internacionais.
Art. 52 - Excepcionalmente, o Estado executará o
abastecimento em favor da população necessitada, quando o
estrangulamento do abastecimento tornar-se flagrante.
Art. 53 - O poder público implantará, com recursos

orçamentários, associados ou não aos da iniciativa privada,
programa de criação e ampliação de mercados livres de
produtores junto ás centrais de abastecimento, de modo a
garantir aos produtores o acesso a esse mercado.
Art. 54 - O poder público implantará programas destinados a
reduzir as perdas de produtos agropecuários no transporte,
na guarda e na comercialização, bem como a aproveitar,
através do reprocessamento industrial, produtos fora de
padrões comerciais.
Art. 55 - Os órgãos das administrações direta e indireta do
Estado darão preferência, observadas as regras de mercado,
aos produtos agropecuários produzidos em Minas Gerais, em
todos os processos de aquisição de mercadorias para o seu
funcionamento ou para a execução de programas que demandem
esses produtos, inclusive os de caráter emergencial
Art. 56 - O poder público implantará programa permanente de
apoio à produção de hortifrutigranjelros, nos moldes de
cinturões verdes, nas proximidades dos munícipios-pólos do
Estado.

Capítulo XVI
Da Agroindustrialização

Art. 57 - O poder público promoverá o desenvolvimento do
processo de agroindustrialização, com o objetivo de ampliar
a produção de insumos e de absorver parte expressiva da
produção agropecuária, agregar valor a essa produção e
ampliar a oferta de empregos.
Art. 58 - Os planos e programas destinados a promover a

agroindustrialização deverão considerar:
- preferência locacional das unidades nas regiões

produtoras;
II - tratamento preferencial aos projetos de instalação de

pequenas unidades de beneficiamento ou transformação a serem
implantadas por associações ou cooperativas de produtores
rurais:
til - programas que contemplam as diversas etapas do

complexo agroindustrial, incluindo a produção de insumos e
matér is-primas;
IV - a necessidade de se obter melhoria da Qualidade

gerencial e de produção, tendo em vista a competitividade
nos mercados interno e externo.
Art. 59 - Nos programas estaduais que contemplem com
incentivos fiscais o processo de industrialização, os
projetos agroindustriais terão tratamento preferencial.
observado o que dispõe o art. 65 desta lei.

Capítulo XVII
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Da Tributação e dos Incentivos Fiscais
Art. 60 - O poder público concederá, em sua política
tributária, tratamento especial aos atos cooperativos
relativos a produtos alimentares, a serem definidos pelo
Conselho Estadual de Politica Agrícola - CEPA -, através de
isenções, redução de aliquotas, diferimento ou fixação de
prazos excepcionais de recolhimento de tributos.
Parágrafo único - Á Fazenda Pública publicará, no mós de
agosto de cada ano, a lista dos produtos enquadrados nos
benefícios de que trata este artigo, com validade por 12
(doze) meses.
Art. 61 - Á Fazenda Pública adotará politica de redução de
aliquotas e de outros benefícios fiscais destinados a
diminuir o custo do transporte de produtos e insunos
agrícolas-
Art. 62 - O poder público desenvolverá estudos e adotará
modificações em sua política tributária para o setor
agropecuário, tendo em-vista adequá-la ao processo de
integração da economia brasileira aos mercados
internacionais.
Art. 63 - O poder público concederá prioridade, em seus
programas de incentivos fiscais de qualquer natureza,
destinados a estimular a industrialização, aos projetos
agroindustriais que absorvam a produção agropecuária gerada
no Estado.

Capitulo xviii
Da Infra-estrutura Física e Social

Art. 64 - E responsabilidade do poder público contemplar as
comunidades rurais em seus programas destinados às áreas de
infra-estrutura fisica e social, conforme prescrevem o art.
2, inciso VI, da Constituição Estadual, e o art. 2Q, inciso
VI, desta lei, especialmente as que se referem a:

- transporte;
II - educação;
III - saúde;
IV - habitação;
V - energia;
VI comunicações;
VII - saneamento básico;
VIII - cultura;
IX - lazer;
X - segurança pública.
Art. 65 - O poder público orientará o planejamento do
sistema viário, tendo como prioridades a eliminação dos
estrangulamentos, a expansão e a melhoria das vias de
escoamento da produção agropecuária, considerando o
aproveitamento das potencialidades da navegação fluvial, de
modo a promover a sua interligação com os complexos
rodomferrovi ár ios.
Art. 66 - O poder público, nos programas destinados às
áreas de infra-estrutura fisica e social, deverá apoiar e
promover iniciativas comunitárias, de modo a conjugar
esforços e recursos públicos com os mobilizados nas
comunidades, inclusive a execução na forma de mutirão.
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Art. 67 - Em seus programas de investimento em
obras de infra-estrutura física e social. o Estado,
observado o inciso VIII do art. 2g, da Constituição
Estadual, dará prioridade e tratamento diferenciado aos
municípios de escassas condições de propulsão socioeconõ-
mica.

Capitulo XIX
Do Meio Ambiente

Art. 68 - 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 desertificação e outras formas de degradação do
meio ambiente;
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.
Parágrafo único - A fiscalização e o uso racional dos
recursos naturais do meio ambiente são também de
responsabilidade dos proprietários de direito, dos
beneficiários da reforma agrária e dos ocupantes temporários
dos imóveis rurais.
Art. 69 - Todo o processo de produção, beneficiamento,
transformação, armazenamento e comercialização de produtos
agropecuários, bem como o- uso de insumos, implementos e
máquinas, sujeitam-se ao disposto no artigo anterior e seu
parágrafo único, observado o que determinam as Leis ngs
10.545, de 13 de dezembro de 1991, nQ 10.561, de 27 de
dezembro de 1991 e ng 10.594, de 7 de janeiro de 1992, e
seus respectivos regulamentos.
Art. 70 - O planejamento e a execução de obras viárias

deverão, obrigatoriamente, incluir providências destinadas a
evitar e controlar processos de erosão do solo.
Parágrafo único - D Estado executará programa destinado a
controlar os processos de erosão do solo causados pelas
rodovias já existentes.

Capitulo XX
Do Crédito e do Seguro Rural

Art. 71 - O poder público desenvolverá programas de
financiamento das atividades rurais, cujas prioridades serão
definidas pelo Conselho Estadual de Política Agrícola
(CEPA).
Art. 72 - O poder público financiará os programas de

crédito rural com recursos:
- orçamentários;

II - disponíveis das instituições financeiras oficiais;
III - externos;
IV - de instituições federais;
V - do Fundo de Desenvolvimento Rural
Art. 73 - Os programas de crédito rural atenderão
prioritariamente aos pequenos produtores reunidos em
associações ou cooperativas, promovendo a organização dos
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processos de produção e comercialização, de forma a
permitir-lhes renda e competitividade no mercado.
Parágrafo único - Os programas de que trata este artigo

condicionarão a liberação do crédito á orientação técnica de
empresa de assistência técnica ou profissional legalmente
habilitado.
Art. 74 - Os programas de crédito rural, observado o artigo
anterior, beneficiarão preferencialmente as regiões menos
desenvolvidas, especialmente as não beneficiadas por
programas de incentivos.
Art. 75 - Os programas de crédito rural contemplarão o
fomento à produção agropecuária e a implantação de pequenas
plantas agroindustriais destinadas ao seu beneficiamento ou
transformação por associações e cooperativas.
Art. 76 - As instituições financeiras oficiais do Estado
prestarão assistência técnica, operacional e financeira ás
cooperativas agropecuárias.
Art. 77 - Nas operações de crédito rural destinadas a
financiar atividades rurais, nos moldes aprovados pelo
Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA - , o Estado
garantirá aos beneficiários a aplicação da equivalência do
produto", desde que não cobertas pelo Governo Federal.
Art. 78 - O Estado implementará Política de crédito
fundiário, com vistas a aquisição de terras para formação ou
ampliação de propriedade rural, bem como a infra-estrutura
necessária ao desenvolvimento das atividades agropecuárias.
Parágrafo único - Terão acesso ao crédito fundiário os
minifundiários, os trabalhadores rurais sem terra e suas
associações e cooperativas.
Art. 79 - O poder público promoverá, apoiará e estimulará a

disseminação do seguro rural, buscando o seu aperfeiçoamento
e instituindo programas que atendam às necessidades do
pequeno produtor quanto a:

- garantias;
II - redução dos valores dos prêmios.
Parágrafo único - Os programas oficiais de que trata este

artigo se condicionam à orientação de empresa de assistência
técnica ou de profissional legalmente habilitado.
Art. 80 - Os recursos previstos no art. 86, lg, "1.

desta lei, serão destinados a operações de seguro rural.
Art. 81 - As instituições financeiras oficiais do Estado
deverão considerar o atendimento ás solicitações de
empréstimos para investimentos em melhoria e ampliação da
infra-estrutura de armazenamento em nível de fazenda, dentro
das linhas de crédito agrícola preferencial ou eventualmente
Privilegiado, observadas as disposições da legislação e das
normas federais para o setor.
Art. 82 - As instituições financeiras oficiais do Estado,
respeitadas as suas disponibilidades financeiras, deverão
contemplar o crédito à comercialização de produtos agrícolas
Produzidos dentro do Estado, sob garantia pignoraticia,
através de "warrants" ou outro documento hábil para
comprovar a guarda da mercadoria na rede armazenadora
estadual.
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Art. 83 - Será criado, nos termos da Lei Complementar nç
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.

- 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 io% 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% (vinte e cinco por cento) 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
das entidades a ela vinculados;
j) de outros fundos estaduais atualmente existentes e

destinados ao setor rural;
1) de que trata o art. 6g do Decreto ng 13.860, de 31 de

agosto de 1991.
- 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.

Capitulo XXI
Das Disposições Gerais
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Art. 84 - O poder público providenciará as adaptações de
suas políticas para o setor agropecuário, bem como o
planejamento, as ações e os instrumentos definidos nesta
Lei, à regionalização administrativa prevista na
Constituição do Estado, quando regulamentada.
Art. 85 - Sem prejuízo da regionalização administrativa
prevista na Constituição do Estado, a Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento elaborará e
submeterá ao Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA
- projeto de regionalização para fins de planejamento das
ações agropecuárias-
Art. 86 - O Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e
oitenta dias) da promulgação desta lei, enviará ao
Legislativo projetos para rever e atualizar as leis que
instituíram os seguintes instrumentos de política agrícola:

- pesquisa agrícola;
II - assistência técnica e extensão rural;
III - armazenamento;
IV - comercialização e abastecimento.
Art. 87 - Para atender às responsabilidades do poder
público definidas nesta lei, o Poder Executivo implantará
programa de capacitação e desenvolvimento de recursos
humanos em todos os órgãos vinculados aos instrumentos de
política agrícola.
Art. 88 - O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa)

dias, regulamentará, por decreto, os dispositivos desta lei.
Art. 89 - Esta lei deverá ser atualizada a cada 5 (cinco)
anos, com o objetivo de acompanhar a evolução do setor
agropecuário e atender ás necessidades do processo de
desenvolvimento rural.
Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 91 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.189/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei
ng 1.189/92 cria o Programa Mineiro de Incentivo á Produção
de Leite e seus Derivados - Pró-Leite - e dá outras
providências.
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma do Substitutivo n
1, deve ele, agora receber parecer para o 2Q turno. A
redação do vencido segue anexa e é parte integrante deste
parecer.

Fundamentação
A pecuária leiteira desempenha importante papel na economia
do Estado. Acoplada a ela, encontra-se a indústria de
laticinios, cuja produção anual se insere entre as maiores
do Pais. O setor, portanto, destaca-se seja em relação à
produção estadual, seja em relação ao produto interno bruto
nacional do setor.
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A situação da pecuária leiteira estadual, contudo, é
bastante ruim. O crédito é mínimo, e os preços são
insuficientes. -
O quadro se agrava ainda mais se for levada em consideração
a inserção do Pais no Mercosul . Como é de conhecimento
notório, a pecuária existente no sul do continente atinge
índices de produtividade superiores aos aqui verificados.
O Pró-Leite surge, portanto, como uma alternativa do
Estado, que deve buscar mudar a atual situação o mais rápido
possivel

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

Lei ng 1.189/92, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Antônio Carlos Pereira,
relator - Jorge Hannas - Ailton Vilela.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.189/92

Cria o Programa Mineiro de Incentivo á Pecuária de Leite -
Pró-Leite - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - 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;
iri - 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 na

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, dos níveis 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 às demais formas associativas,
levando em consideração os aspectos de racionalização dos
sistemas de produção;
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, ás
estimativas de produção e de consumo e outras, de forma a
subsidiar o planejamento da atividade;
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V - celebrar convênios com entidade de direito público ou
privado, com o fim de facilitar a consecução do programa;
VI - desenvolver ações que propiciem a melhoria da
qualidade e da imagem dos produtos lácteos mineiros, em
especial os queijos e demais derivados, instituindo
certificados de qualidade.

- No planejamento e na execução das ações e das
medidas previstas neste artigo, será assegurada, na forma do
decreto regulamentador, a participação dos setores de
produção, industrialização e comercialização do leite e seus
derivados.
f 2Q - A orientação técnica e gerencial referida no inciso
III deste artigo será fornecida de forma prioritária e
gratuita aos pequenos produtores.
Art. 4 - 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. 5Q - O Poder Executivo consignará na lei orçamentária
anual dotações suficientes para implementação das ações
previstas nesta lei.
Art. 6 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observado o disposto no art. 161, 1, da
Constituição do Estado.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.616/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
1.616/93 cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba e
dá outras providências.
Aprovado no lg turno, com as Emendas nQs 1 e 2 e com
subemendas que receberam o ng 1, ás Emendas nos 4 e 6, deve
o projeto receber parecer desta Comissão para o 2Q turno,
cabendo-nos elaborar a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba visa a
estimular a criação de um pólo agroindustrial no Norte do
Estado, com base na agricultura irrigada.
o projeto em tela objetiva implantar agricultura irrigada
em área de 30.0001ha, para pequenos e médios agricultores
organizados em cooperativa, os quais concentrarão sua
produção em frutas, hortaliças e grãos, trabalhando de forma
integrada a um complexo industrial. Trata-se, portanto, de
um ambicioso projeto, que pode atenuar bastante os graves
problemas econômicos enfrentados pela região. A constituição
de um fundo para financiá-lo, por sua vez, constitui apoio
essencial a ser dado pelo Poder Executivo, dadas as
complexidades e incertezas presentes na agricultura
nacional
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1616/93, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Ánaral • relator -
Bernardo Rubinger - Baldonedo Napoleão - Jaime Martins.

Redação do Vencido no ia Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.616/93

Cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento Regional
do Jaiba, com os objetivos de promover a melhoria das
condições sócio-econômicas 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.
§ 1Q - Para a consecução dos objetivos propostos neste

artigo, será dada prioridade ao apoio e estimulo às
iniciativas dos pequenos e médios irrigantes, suas
cooperativas e outras formas associativas.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários das operações de
financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento
Regional do Jaíba:

- produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas:
Ir - cooperativas e associações de produtores rurais;
III - empresas agroindustriais.
Art. 3g - O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba será

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

créditos adicionais;
Ir - recursos provenientes de operações de créditos
internos e externos de que o Estado seja mutuário,
especialmente parte dos recursos oriundos do contrato de
empréstimo nç BZ-P6. de 5/9/91, celebrado entre "The
Overseas Economic Cooperation Fund e o Estado de Minas
Gerais";
III - resultado de aplicações financeiras das

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

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

- o valor do financiamento não poderá ultrapassar 90%
(noventa por cento) dos investimentos fixos e semifixos, 70%
(setenta por cento) do custeio do primeiro e do segundo anos
e 30% (trinta por cento) do capital circulante para as
cooperativas;
II - os financiamentos para investimentos fixos e semifixos
terão prazo máximo de 12 (doze) anos, inclusive até 6
(seis) anos de carência;
Iii - os financiamentos para custeio agrícola e para

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

Executivo;
V - juros até o limite previsto para operações de crédito
rural, definido pelo Banco Central do Brasil ou por outro
órgão que vier a substitui-]o na normatização de operações
da espécie, incidentes sobre o saldo devedor reajustado
monetariamente, capitalizados durante os períodos de
carência e de amortização e pagos juntamente com as parcelas
do principal;
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;
VII - as garantias serão as usuais do crédito rural, sendo
no mínimo de valor igual ao financiamento concedido-
Art. Bg - O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba terá
como gestora a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral e como agente financeiro o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Art. 7g - A Secretaria de Estado da Fazenda caberá a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
fundo, especialmente no que se refere á:

- elaboração do cronograma da receita e da despesa;
ii - elaboração da proposta orçamentária do fundo;
III definição sobre a aplicação das disponibilidades

transitórias do fundo.
Art. 8g - Integram o grupo coordenador:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
ii - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
iv - 1 (um) representante da Fundação Rural Mineira -

Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -;
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V - 1 (um) representante do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A.
VI - 1 (um) representante do Conselho de Administração do
Distrito Agroindustrial do Jaiba - DAIJ.
Parágrafo único - Compete ao grupo coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4Q. inciso III. da Lei
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o
plano de aplicação de recursos, conforme as diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do Governo, acompanhar a
sua execução e decidir sobre programas a serem Implementados
com recursos do fundo.
Art. 9Q - Os demonstrativos financeiros do Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaíba obedecerão ao disposto na
Lei Federal no 4.320. de 17 de março de 1964, e nas normas
especificas do Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora se
obrigam a apresentar relatórios específicos, na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo

de Desenvolvimento Regional do Jaiba.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor a partir de lQ de janeiro

de 1994.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.614193

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

Aprovado era reunião desta Comissão o Parecer para O l
turno do Projeto de Lei n 1.614/93, que cria o Fundo Pró-
Floresta e dá outras providências, foi a proposição a
Plenário e recebeu a Emenda nQ 1. do Deputado Ivo José.
Vem a emenda a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A emenda apresentada condiciona a liberação dos recursos

oriundos do Fundo Pró-Floresta á apresentação de cronograma
fisico-financeiro. As parcelas dos recursos a serem
aplicados ficam também condicionadas ao cumprimento da etapa
anterior-
Trata-se de medida saneadora, porém conduz á burocratização
da gestão do fundo. Muitos dos empreendimentos a serem
realizados não satisfarão tal exigência, em função de seu
porte e pela superposição de etapas no cronograma de
implantação.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeição da emenda apresentada.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Ronaldo Vasconcelios, Presidente - Ailton Vilela, relator -

Jorge Hannas.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NgS 3 A 6 APRESENTADAS NO 1Q TURNO

AO PROJETO DE LEI NQ 1.616/93
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório



390

De autoria do Governador do Estado, o Projeta de Lei ng
1.616/93 institui o Fundo de Desenvolvimento Regional do
Ja i ba.
Após publicação, a matéria foi distribuida, nos termos
regimentais, ás Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Politica Rural e de Fiscalização Financeira 
Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição, com as Emendas ngs 1 e 2.
Solicitados o regime de urgência e a apreciação conjunta da
matéria pelas demais comissões, o projeto recebeu parecer
favorável Quanto ao mérito.
No Plenário, durante a discussão, no lg turno, foram

apresentadas á matéria as Emendas ngs 3 a 6, sobre as quais,
nos termos do art. 195, 2g. do Regimento Interno,
compete-nos emitir parecer.

Fundamentação
D Projeto de Lei ng 1.616/93 propõe a criação do Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaíba. Na Mensagem ng 386/93, do
Governador do Estado, que o encaminha, é apresentada nota
técnica esclarecendo os objetivos do fundo, bem como sua
viabilidade técnica e econômica, nos termos do art. 3g da
Lei Complementar no 27, de 18/1/93.
Observa-se, da análise da referida nota técnica, que a
instituição do fundo é medida necessária para a consecução
do Projeto Jaiba, fases 1 e II, na região Norte de Minas.
Ali vem instalando-se um pólo de produção agroindustrial
com base na agricultura irrigada, com recursos dos Governos
Federal e Estadual, de organismos internacionais, bem como
da iniciativa privada.
Quanto à Emenda ng 3, consideramos desnecessária sua
inclusão no texto do projeto em análise, unia vez que as
medidas ali previstas estão devidamente regulamentadas pela
já citada Lei Complementar ng 27, que dispõe sobre a
instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Particularmente, em seu art. 4g, 1H, "a', tal lei
estabelece ser atribuição do grupo coordenador elaborar a
politica geral de aplicação dos recursos e aprovar o
cronograma previsto.
Já a Emenda ng 4 traz em seu bojo uma prioridade que, a
nosso ver, merece ser considerada nas intervenções
governamentais. Trata-se do apoio aos pequenos e médios
agricultores, no caso, irrigantes, e ás suas formas
associativas. Tal diretriz encontra amparo na própria
Constituição Estadual, que determina, em seu art. 248, que
trata das ações de politica agricola, o atendimento
prioritário e gratuito aos pequenos produtores rurais, bem
como aos beneficiários de reforma agrária. Entretanto,
sugerimos uma nova redação à Emenda no 4, visando a
aprimorá-la, quanto a sua forma.
Com relação à Emenda nQ 5, acreditamos que, fundamentados
no comentário feito sobre a Emenda ng 4, apresentado
anteriormente, os objetivos a serem atingidos com sua
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aprovação já estariam contemplados. Dessa forma,
consideramos inoportuna sua aprovação.
Finalmente, a inclusão de um representante do Conselho de

Administração do Distrito Agroindustrial do Jaiba - DAIJ -,
no grupo coordenador do fundo, como pretende a Emenda nQ 6,
é medida bastante salutar. lima vez que tal conselho é
formado por representantes dos irrigantes, nada mais justo
que estes participem da coordenação do fundo. Apresentamos,
contudo, nova redação a tal proposta, na forma da Subemenda
nQ 1, explicitando o número de representantes de cada
entidade no grupo coordenador.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas ns

4 e 6, na forma das Subemendas nQ 1, a seguir transcritas, e
pela rejeição das Emendas ns 3 e 5, apresentadas no 1Q
turno ao Projeto de Lei nQ 1.616/93.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 4
Acrescente-se ao art. lg o seguinte parágrafo:
Art . 1Q - . ..........................

- Para a consecução dos objetivos propostos neste
artigo será dada prioridade ao apoio e ao estímulo ás
iniciativas dos pequenos e médios irrigantes, a suas
cooperativas e a outras formas associativas.".

SUBEMENDA NO 1 À EMENDA NQ 6
Dê-se ao art. SQ a seguinte redação:
"Art. 8 - Integram o grupo coordenador:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV - 1 (um) representante da Fundação Rural Mineira -

Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS;
V - 1 (um) representante do Banco de Desenvolvimento de

Minas Gerais S.A. - BDMG;
VI - 1 (um) representante do Conselho de Administração do
Distrito Agroindustrial do Jaiba - DAIJ.".
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Wilson Pires, relator - Clêuber

Carneiro - Arnaldo Canarinho - Jorge Eduardo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.697/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.697/93, do Governador do Estado, 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 exercício de 1994,
foi aprovado em turno único, com as emendas constantes na
relação anexa.
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 dar ao projeto a seguinte
redação final, Que está de acordo com o aprovado.

PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.119
Projeto de Lei flQ 1.697/93

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal
do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para
o exercício financeiro de 1994 estima a receita em
CR$6.046.796.154.000,00 (seis trilhões quarenta e seis
bilhões setecentos e noventa e seis milhões cento e
cinqüenta e quatro mil cruzeiros reais) e fixa a despesa em
igual importância.
Art. 2 - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas
mediante a arrecadação de tributos e outras receitas
correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.
Art. 3g - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado

de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo 1 desta lei.
Art. 4 - As despesas de órgãos e entidades compreendidas
no Orçamento Fiscal serão realizadas segundo discriminação
nos Anexos II e III desta lei.
Parágrafo único - Cada crédito consignado, no menor nível
de agregação, nos Quadros de Detalhamento da Despesa
constantes nos anexos integra esta lei na forma de inciso do
presente artigo, identificado numericamente pela respectiva
codificação orçamentária.
Art. 5g - O Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado estima as fontes e fixa os
investimentos em CR$1.093.702.512.000,00 (um trilhão noventa
e três bilhões setecentos e dois milhões quinhentos e doze
mil cruzeiros reais).
Art. 6Q - Os investimentos das empresas controladas direta

ou indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a
discriminação por projetos e atividades do Anexo IV desta
lei.
Parágrafo único - Cada projeto e atividade de empresa

constantes no Anexo IV integram esta lei na forma de inciso
do presente artigo, identificado numericamente pela
respectiva codificação orçamentária.
Art. 7 - O Anexo VI integra esta lei na forma de incisos
do presente artigo, contendo as alterações que deverão ser
compatibilizadas pelo Poder Executivo nos Anexos de 1 a V
desta lei.
Art. 80 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
créditos suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada no art. l
desta lei.
6 lg - Não oneram o limite estabelecido neste artigo:
- as suplementações com recursos vinculados, quando se

referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o
excesso de arrecadação desses recursos;
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II - as suplementações de dotações referentes ao pagamento
da divida pública e de precatórios judiciários, bem como os
créditos á conta da dotação Reserva de Contingência;
III - as suplementações decorrentes da correção trimestral

dos valores das dotações orçamentárias do Orçamento Fiscal a
que se refere o art. 40 da Lei ng 11.175, de 5 de agosto de
1993-

- São dispensados os decretos de abertura de crédito
nos casos em que a lei determina a entrega automática do
produto de receita aos municípios.
Art. 9g - O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor referido no
artigo 5g desta lei.
Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste

artigo
- as suplementações realizadas com recursos provenientes

das operações e outros diretamente arrecadados pelas
empresas controladas pelo Estado;
II - as suplementações decorrentes da correção trimestral

dos valores das dotações orçamentárias do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado a que se
refere o arU 40 da Lei ng 11.175, de 5 de agosto de 1993.
Art. 10 - 0 Poder Executivo poderá, sem prejuízo de outras

autorizações especificas, realizar operação de crédito até o
limite de CRS567.244.986.000,00 (quinhentos e sessenta e
sete bilhões duzentos e quarenta e quatro milhões novecentos
e oitenta e seis mil cruzeiros reais), destinados ao giro da
divida mobiliária vencível em 1994.
Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito

de que trata este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer
em garantia a vinculação de receitas próprias ou de
transferências federais, fiança bancária dos
estabelecimentos oficiais de crédito e caução ou penhor de
ações de empresas públicas e de sociedades de economia
mista
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
operações de crédito por antecipação da receita, mediante
contrato ou emissão de títulos de renda, observado o limite
estabelecido no art. 9Q da Resolução ng 36, de 30 de junho
de 1992, do Senado Federal.
Parágrafo único - Na contratação das operações de crédito

de que trata este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer,
como garantia, a vinculação dos recursos referentes á cota
estadual do Fundo de Participação dos Estados e ao Imposto
sobre Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
Art. 12 - Esta lei vigorará no exercício de 1994, a partir
de lQ de janeiro.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Emendas Aprovadas
0700 0701 0702 0703 0704 0705 0708 0709 0710 0712 0713 0715
0716 0717 0721 0723 0727 0731 0736 0737 0741 0895 0896 0897
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0898 0899
0911 0912
0923 0924
0935 0936
0947 0948
0989 0990
1002 1003
1014 1015
1027 1028
1039 1040
1051 1052
1063 1064
1075 1076
1087 1088
1099 1100
1111	1112
1123 1124
1135 1136
1147 1148
1235 1236
1252 1253
1264 1265
1276 1277
1288 1289
1538 1539
1552 1553
1564 1565
1608 1610
1621 1622
1633 1634
1645 1646
1660 1662
1673 1674
1685 1686
1697 1698
1709 1710
1721 1722
1733 1734
1745 1746
1757 1758
1770 1771
1785 1786
1801 1802
1883 1885
1905 1906
1919 1920
1932 1933
1944 1964
1975 1976
1987 1988
1999 2000
2012 2013
2119 2128
2298 2299

0900 0902 0903 0904 0905 0906 0907 0908 0909 0910
0913 0914 0915 0916 0917 0918 0919 0920 0921 0922
0925 0926 0927 0928 0929 0930 0931 0932 0933 0934
0937 0938 0939 0940 0941 0942 0943 0944 0945 0946
0949 0950 0951 0952 0953 0954 0985 0986 0987 0988
0991 0992 0993 0994 0995 0996 0997 0998 1000 1001
1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013
1016 1017 1018 1019 1021 1022 1023 1024 1025 1026
1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038
1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050
1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062
1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074
1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086
1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110
1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122
1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134
1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146
1149 1150 1151 1226 1227 1229 1231 1232 1233 1234
1237 1238 1239 1240 1243 1244 1245 1247 1249 1251
1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263
1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275
1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287
1290 1291 1298 1332 1417 1419 1424 1432 1509 1535
1540 1542 1543 1544 1545 1547 1548 1549 1550 1551
1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563
1566 1567 1568 1569 1570 1603 1604 1605 1606 1607
1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620
1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632
1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644
1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1656 1657 1659
1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672
1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684
1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696
1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708
1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720
1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732
1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744
1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756
1759 1760 1761 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1772 1773 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784
1787 1789 1790 1791 1792 1793 1795 1796 1797 1800
1803 1804 1805 1806 1807 1808 1810 1811 1812 1813
1886 1893 1894 1895 1896 1897 1901 1902 1903 1904
1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1916 1917
1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2021 2086 2087 2092 2094 2103 2104 2111 2114 2118
2138 2273 2281 2286 2292 2293 2294 2295 2296 2297
2300 2301 2302 2304 2308 2309 2327 2358 2359 2360
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0117
0254
0405
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0730
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0768
0785
0806
0828
0843
0855
0867

0072
0120
0257
0414
0683
0733
0757
0769
0786
0808
0831
0844
0856
0872
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2592
2836
2848
2945
2965
2978
2996
3008
3020
3032
3044
3061
3098
3130
3143
3156
3168
3180
3223
3240
3258
3329
3341
3353
3447
3459
3726
3762
3792
3804
3818
3832
3844
3856
3929
3948
3960
3972
3985

2593
2837
2849
2946
2966
2980
2997
3009
3021
3033
3045
3062
3099
3131
3 144
3157
3169
3181
3224
3242
3259
3330
3342
3354
3448
3460
3727
3763
3793
3807
3819
3833
3845
3857
3930
3949
3961
3973

2594
2838
2850
2947
2967
2981
2998
3010
3022
3034
3046
3071
3111
3132
3145
3158
3170
3182
3225
3243
3260
3331
3343
3355
3449
3461
3729
3764
3794
3808
3821
3834
3846
3858
3931
3950
3962
3974

2640
2839
2851
2948
2968
2982
2999
3011
3023
3035
3047
3072
3118
3133
3 147
3159
3171
3183
3226
3244
3262
3332
3344
3356
3450
3462
3736
3765
3795
3809
3823
3835
3847
3859
3932
3951
3963
3975

2677
2840
2852
2949
2970
2983
3000
3012
3024
3036
3048
3075
3119
3134
3148
3160
3172
3184
3227
3247
3263
3333
3345
3439
3451
3463
3739
3772
3796
3810
3824
3836
3848
3860
3933
3952
3964
3977

2699
2841
2853
2950
2971
2987
3001
3013
3025
3037
3049
3076
3120
3135
3149
3161
3173
3185
3230
3249
3264
3334
3346
3440
3452
3464
3744
3773
3797
3811
3825
3837
3849
3861
3934
3953
3965
3978

2830
2842
2854
2951
2972
2989
3002
3014
3026
3038
3053
3078
3121
3137
3150
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3174
3186
3231
3250
3266
3335
3347
3441
3453
3465
3745
3774
3798
3812
3826
3838
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3935
3954
3966
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2831
2843
2855
2952
2973
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3015
3027
3039
3054
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3233
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3267
3336
3348
3442
3454
3466
3747
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3799
3813
3827
3839
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3936
3955
3967
3980

2832
2844
2856
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2974
2991
3004
3016
3028
3040
3056
3089
3123
3139
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3218
3235
3254
3268
3337
3349
3443
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3467
3758
3776
3800
3814
3828
3840
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3956
3968
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3041
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3126
3 140
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3219
3236
3255
3269
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3468
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3788
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3829
3841
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3938
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3969
3982
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3006
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3030
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3128
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3178
3220
3238
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3270
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3457
3723
3760
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3830
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3897
3945
3958
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3983

2835
2847
2859
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Emendas
0004 0006 0011
0074 0081 0083
0121 0123 0124
0279 0280 0281
0480 0513 0557
0685 0687 0690
0738 0742 0748
0758 0759 0760
0770 0771 0772
0787 0790 0793
0810 0811 0813
0832 0833 0834
0845 0846 0847
0857 0858 0859

Aprovadas
0016 0020
0084 0092
0146 0176
0287 0305
0558 0567
0692 0694
0749 0750
0761 0762
0774 0775
0796 0797
0815 0819
0836 0837
0848 0849
0860 0861

na Forma de Subemenda n
0021 0025 0048 0061 0063
0098 0103 0104 0109 0110
0177 0181 0193 0215 0216
0311 0313 0317 0319 0387
0603 0612 0613 0640 0675
0696 0719 0720 0725 0726
0751 0752 0753 0754 0755
0763 0764 0765 0766 0767
0777 0780 0782 0783 0784
0798 0799 0800 0802 0805
0820 0823 0824 0826 0827
0838 0839 0840 0841 0842
0850 0851 0852 0853 0854
0862 0863 0864 0865 0866
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0874 0875
0886 0901
0965 0966
0977 0978
1173 1174
1185 1186
1197 1198
1209 1210
1221 1222
1292 1293
1401 1416
1577 1578
1590 1591
1647 1655
1815 1819
1835 1839
1869 1870
1951 1952
1963 2011
2330 2331
2342 2343
2354 2355
2480 2541
2584 2596
2722 2729
2766 2767
2778 2779
2814 2815
2826 2827
2869 2870
2881 2882
2893 2894
2905 2906
2917 2918
2929 2930
2941 2942
3066 3067
3195 3196
3207 3208
3228 3229
3283 3284
3295 3296
3307 3308
3319 3320
3360 3361
3373 3374
3386 3387
3405 3407
3423 3424
3688 3689
3742 3743
3767 3768
3868 3869
3886 3887

0876 0877 0878 0879 0880 0881 0882 0883 0884 0885
0955 0956 0957 0958 0959 0960 0961 0962 0963 0964
0967 0968 0969 0970 0971 0972 0973 0974 0975 0976
0979 0980 0981 0982 0983 0984 0999 1020 1171 1172
1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184
1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196
1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208
1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
1223 1224 1225 1228 1230 1241 1242 1246 1248 1250
1294 1295 1297 1307 1338 1345 1365 1380 1392 1398
1513 1531 1541 1546 1571 1572 1573 1574 1575 1576
1579 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1602
1658 1661 1762 1774 1775 1776 1794 1798 1799 1814
1821 1822 1823 1825 1827 1830 1831 1832 1833 1834
1842 1846 1850 1851 1856 1858 1860 1862 1866 1867
1878 1879 1881 1915 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2328 2329
2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341
2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353
2356 2357 2363 2364 2366 2440 2441 2442 2443 2479
2544 2552 2553 2562 2564 2567 2568 2569 2578 2583
2623 2625 2626 2627 2628 2634 2652 2673 2691 2698
2755 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765
2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777
2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2811 2812 2813
2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825
2828 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868
2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880
2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892
2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904
2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916
2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928
2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940
2943 2944 3050 3051 3052 3055 3060 3063 3064 3065
3127 3136 3146 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194
3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206
3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3221
3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282
3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294
3297 3298 3299 3300 3301 33023303 3304 3305 3306
3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318
3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3357 3358 3359
3362 3363 3364 3365 3366 3367 3369 3370 3371 3372
3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3385
3390 3392 3395 3397 3398 3399 3400 3401 3403 3404
3408 3409 3410 3411 3413 3414 3415 3418 3419 3422
3425 3427 3430 3432 3433 3435 3437 3552 3637 3686
3690 3691 3725 3730 3731 3732 3733 3735 3737 3740
3746 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3755 3756 3757
3769 3770 3771 3777 3790 3806 3820 3822 3866 3867
3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882
3888 3890 3891 3892 3902 3903 3907 3908 3909 3910
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3913 3915 3917 3918 3924 3926 3927 3939 3941 3942 3943 3944
3947
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral. Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Geraldo Rezende. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 1.804193
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução flQ 1.804/93, da Mesa da Assembléia,
que 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, foi aprovado
em turno único, 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 RESOLUÇÃO No 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. 1Q - A remuneração mensal do Governador, do Vice-

Governador, do Secretário de Estado e do Secretário Adjunto
de Estado é constituída de subsidio e representação.

1 - Os valores do subsidio e da representação, para
vigorarem no exercício de 1994, são os fixados no anexo
desta resolução, sendo a remuneração do Secretário de Estado
correspondente á do Deputado Estadual, observados os fatores
de ajustamento correspondentes.

- Integram, também, a remuneração de que trata este
artigo as vantagens de caráter individual.
Art. 2 - 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-se-lhes os percentuais estabelecidos a partir de
janeiro de 1994, inclusive.
Art. 3 - O Deputado licenciado para exercer o cargo de

Secretário de Estado poderá optar pela remuneração do cargo
em que estiver investido.
Art. 4 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar até o limite das despesas resultantes da
aplicação desta resolução.
Art. 5Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, relator -
João Marques.

- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" de 11/12/93.)
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Belo Horizonte, terça-feira, 14 de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA lOg REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As doze horas e quinze minutos do dia treze de outubro de
mil novecentos e noventa e dois, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Côssimo Freitas, Paulo Carvalho,
Bonifácio Mourão (substituindo aos Deputados Anderson
Adauto, Tarcisio Henriques e Jorge Eduardo, respectivamente,
por indicação da Bancada do PMDB), Ermano Batista e Roberto
Carvalho, membros da Comissão de Administração Pública; e
Cõssino Freitas (substituindo ao Deputado José Laviola, por
indicação da Bancada do PMDB), Adelmo Carneiro Leão
(substituindo ao Deputado Antônio Carlos Pereira, por
indicação da Bancada do PT), Bonifácio Mourão e Roberto
Amara], membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Carvalho, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes, A Presidência informa Que a reunião
se destina a apreciar os pareceres, no lg turno, dos
relatores sobre o Projeto de Lei nQ 922/92. do Governador do
Estado. Na ausência do Deputado Jorge Eduardo, relator da
Comissão de Administração Pública, o Presidente avoca a si a
relatoria da matéria e emite seu parecer, que conclui pela
aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão
de Constituição e Justiça, e com as Emendas ngs 3, 4 e 5, de
sua autoria. Colocado em discussão e votação, é aprovado o
parecer. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral, relator
da Comissão de Constituição e Justiça, profere seu parecer,
que conclui pela aprovação do projeto, com as Emendas nQs 1
e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas
ngs 3, 4 e 5, da Comissão de Administração Pública. Colocado
em discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Baldonedo Napoleão - José
Leandro - Jorge Hannas - Geraldo Rezende - Jorge Eduardo
Adelno Carneiro Leão.
ATA DA 20a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dezessete horas do dia vinte e três de novembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco Ramalho e
Gilmar Machado, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Côssimo Freitas,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar
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Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares pre-
sentes. O Presidente passa a palavra ao Deputado Francisco
Ramalho, relator do Projeto de Lei no 1.634/93, no lg turno,
que emite parecer favorável à rejeição da proposição.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Ambrõsio

Pinto.
ATA DA 29 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
/s dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de
novembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Márcio
Miranda e José Braga, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo
Carneiro Leão, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. D Presidente lê correspondência enviada pelo Dr.
Marcos Piana de Faria e pelo Dr. João Afonso Villefort de
Bessa, respectivamente. Presidente e Chefe do Departamento
de Relações Industriais da Belga Mineira, em que justificam
a impossibilidade de sua vinda à reunião e, também, reportam
os fatos adicionais ocorridos desde o envio da carta de
18/11/93 a esta Comissão. Encerrada esta fase, o Presidente
passa à discussão e votação de proposições de autoria da
Comissão. D Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta
requerimento em que solicita seja encaminhado oficio ao
Presidente do Conselho Regional de Psicologia, para que
aquele órgão instaure sindicância administrativa para apurar
possíveis irregularidades cometidas no exercício da
profissão pela equipe de psicólogos da Belgo-Mineira
Bekaert. Apresenta, também, requerimento em que solicita
seja convidado a comparecer a esta comissão o Vereador José
Maria de Souza, do Município de Cruzilia, para prestar
esclarecimentos sobre o assassinato de Jacyr Santos
Ferreira, ocorrido em 27 de julho deste ano, em Juiz de
Fora. Em virtude de ambos os requerimentos serem de autoria
do Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, este passa a
Presidência ao Deputado Márcio Miranda, que submete as
proposições a votação, sendo elas aprovadas por unanimidade.
Reassumindo os trabalhos, o Deputado Adelmo Carneiro Leão
passa à discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, a saber: com parecer
favorável do relator, Deputado José Braga, o Projeto de Lei
ng 1.543/93, no 2Q turno; e com parecer favorável do
relator, Deputado Márcio Miranda, o Projeto de Lei ng
1.544/93, no 2g turno. Submetidos a discussão e votação.
cada um por sua vez, são aprovados esses projetos. Cumprida
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a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinària, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Miranda - Geraldo

Rezende
ATA DA 80a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e
noventa e três. reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e Antônio Pinheiro
(substituindo este à Deputada Maria Elvira, por indicação da
Liderança do BRD), membros da Comissão supracitada-
Verifica-se a presença do Deputado Raul Messias. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcel los, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião se destina a ouvir os convidados Sr. José
Constantino Gonçalves, Prefeito Municipal de Raul Soares;
Dr. Américo de Almeida César, Secretário Municipal de Saúde,
Sr. José Flávio Monteiro de Castro, Vereador; Deusdett
Gomes, Joseli Aparecida Pires e Marilene Gomes,
representantes dos moradores de Cachoeira Comprida; e
apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência so-
licita ao Deputado Antônio Pinheiro que proceda à leitura da
ata da reunião anterior que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente passa à
leitura de oficio do Sr. José Constantino Gonçalves, no
qual comunica à Comissão a impossibilidade de seu
comparecimento e indica o Dr. Luiz Antônio Gomes dos Santos,
Diretor do Departamento de Obras da Prefeitura de Raul
Soares, para representá-lo. A Presidência convida os
participantes a tomar assento à mesa e passa a palavra ao
Deputado Ivo José, autor do requerimento que motivou o
convite, o qual tece considerações sobre o assunto. Logo
após, o Presidente concede a palavra aos convidados. A Sra.
Marilene Gomes fala em nome dos moradores do Distrito de
Cachoeira Comprida e denuncia o despejo, em depósito, de
lixo de clinicas de saúde e odontológica e de animais
mortos, o que acarreta transtornos à população. Segundo a
moradora, é comum a queima de lixo no aterro, o que provoca
problemas respiratórios e irritação nos olhos,
principalmente, das crianças, O Diretor de Obras, Dr. Luiz
Antônio Gomes dos Santos, diz que a Prefeitura está se
empenhando em solucionar o problema e que ela depende, para
começar a depositar lixo em outro local, de um parecer da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM. Após as
explanações, realiza-se amplo debate entre os expositores e
os parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas.
As 11 horas registra-se a presença da Deputada Maria Elvira,
deixando assim, de substitui-la o Deputado Antônio Pinheiro.
Encerrados os debates, a Presidência determina a remessa de
oficio ao Prefeito Municipal de Raul Soares, comunicando a
disposição da Comissão de intermediar as negociações entre a
comunidade e a Prefeitura. 0 Presidente se dispõe a manter
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contato com o Dr. Roberto Messias Franco, Presidente da
FEAM, para que o caso de Raul Soares seja decidido o mais
rápido possível. A Presidência agradece aos convidados pelos
valiosos subsídios trazidos à Comissão e suspende a reunião
por 5 minutos para que eles se despeçam. Reabertos os
trabalhos, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia e
redistribui ao Deputado Ivo José o Projeto de Lei ng
1.446/93, no lQ turno. O relator procede á leitura de seu
parecer, em que conclui pela aprovação do projeto, com a
Emenda ng 1. Colocado em discussão e em votação, é o parecer
aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Maria Elvira

- Miguel Barbosa.
ATA DA 89a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia trinta de novembro de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Antônio Pinheiro,
Ermano Batista, Célio de Oliveira e Antônio Carlos Pereira
(substituindo este à Deputada Maria José Haueisen, por
indicação da Bancada do PT), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Antônio Pinheiro que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Tendo sido a matéria constante na pauta
distribuída anteriormente, passa-se à 2a parte da reunião,
com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Presidente informa que continua em discussão o parecer sobre
o Projeto de Lei ng 868/92, de cuja matéria a Deputada Maria
José Haueisen havia solicitado vista na reunião anterior. O
Deputado Antônio Carlos Pereira apresenta requerimento
solicitando o adiamento da discussão do parecer, o qual,
colocado em votação, é aprovado. Com  a palavra, o Deputado
Célio de Oliveira emite pareceres pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei nQ 1.575/93 e pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
1.563/93, com as Emendas ngs 1 e 2. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Ainda com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira procede à
leitura dos pareceres cujo relator é o Deputado Geraldo
Rezende, concluindo pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
1.644/93, com as Emendas ngs 1 e 2, e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei nQ 1.590/93. Postos em discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Passa-se à
discussão e votação de proposições que dispensam a
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apreciação do Plenário da Assembléia. Com  a palavra. o
Deputado Célio de Oliveira procede á leitura dos pareceres
cujo relator é o Deputado Geraldo Rezende, concluindo pela
constitucionalidade, pela légalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei nos 1.725 e 1-746/93. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Ainda com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira procede á
leitura dos pareceres relatados pelo Deputado Clêuber
Carneiro, concluindo pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no 1672/93
e pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei no 1733/93, com a Emenda no
1. Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado Antônio
Carlos Pereira procede á leitura dos pareceres relatados
pela Deputada Maria José Haueisen, concluindo pela consti-
tucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei nos 1.580 e 1.751/93 e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei nos 1.65Q, 1.684 e 1-732/93, todos com
Emendas que receberam o no 1. Postos em discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Com a
palavra, o Deputado Antônio Pinheiro emite pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridïcidade dos
Projetos de Lei nos 1.687, 1.688, 1.711 e 1.714/93, todos
com emendas que receberam o no 1, e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei nos 1.712, 1.724 e 1.743/93 Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, a se realizar em
dia e horário já estabelecidos, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Antônio
Pinheiro - Célio de Oliveira - Maria José -Iaueisen - Clêuber
Carneiro
ATA DA isa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
As dez horas e quarenta minutos do dia primeiro de dezembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ibrahin Jacob, Gilmar Machado e João
Marques (este substituindo ao 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 á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Neste momento, comparece o Deputado
Roberto Luiz Soares. Prosseguindo, o Presidente esclarece
que a reunião se destina a debater, em audiência pública, o
Decreto no 949, de 6/10/93, q ue regulamenta a Lei no 8.661.
de 2/6/93, que dispõe sobre incentivos fiscais da União. Em
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seguida, convida para tomarem assento á Mesa o Prof. Aluisio
Pimenta. Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG -, e o Dr. Alberto Freire, Vice-Presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -,
que representa o Dr. José Alencar Comes da Silva, Presidente
da referida entidade. Logo após, o Presidente registra a
presença do Prof. Eduardo Santa Cecilia, Pró-Reitor de
Pesquisa e Extensão da UEMG, e passa a palavra ao Deputado
Gilmar Machado, autor do requerimento que motivou o convite
ás autoridades mencionadas. D Deputado Gilmar Machado aborda
aspectos do texto da mencionada lei e sua importância para a
economia mineira, notadamente para a pesquisa na área
agrícola- Após, o Prof. Aluisio Pimenta discorre sobre o
processo operacional para a aplicação dos incentivos fiscais
e enfatiza a necessidade da formação de recursos humanos. A
seguir, o Dr. Alberto Freire afirma a posição de apoio da
FLEMG ao Decreto 949, de 6/10/93, que regulamenta a lei de
incentivos fiscais. Logo após, abre-se debate entre os
Deputados e os convidados, ao final do qual o Deputado
Gilmar Machado propõe reunião conjunta da Comissão com
entidades empresariais. Universidades e representantes da
comunidade cientifica em março de 1994, para discussão da
lei de incentivos fiscais, e que o texto desta seja
encaminhado pela Assembléia Legislativa ás Prefeituras,
Câmaras Municipais e universidades, com a finalidade de sua
divulgação, O Presidente solicita ao Deputado Gilmar Machado
que, na reunião ordinária de amanhã, quinta-feira, os
requerimentos sejam formalizados. Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença dos convidados e
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Ibrahim Jacob, Presidente - Gilmar Machado - Edward Abreu.

ATA DA 38a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas e quinze minutos do dia dois de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Bonifácio Mourão, Antônio Fuzatto, Dilzon Melo,
Alvaro Antônio, Sebastião Costa, Antônio Júlio e Homero
Duarte (substituindo estes aos Deputados José Renato e
Ermano Batista, respectivamente, por indicação da Liderança
do BRD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Dilzon Melo que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião tem por finalidade apreciar os pa-
receres dos relatores sobre o Projeto de Lei Complementar ng
3/90, de autoria do Tribunal de Contas, e sobre as emendas
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei ng 1.509/93, do
Deputado Homero Duarte, ambos em 1Q turno. Registra-se,
neste momento, a presença do Deputado Ailton Vilela. Passa-
se á 2í3 fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
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proposições sujeitas á apreciação do Plenário. Antes de
submeter à apreciação da Comissão o Projeto de Lei
Complementar ng 3/90, a Presidência convida a tomar assento
à mesa o Conselheiro Fued José Dib, Presidente do Tribunal
de Contas, e concede-lhe a palavra para que faça suas
considerações a respeito da referida proposição. Após a
explanação, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, também
relator da matéria, determina a distribuição de avulsos de
seu parecer, com base no art. 136, 2g, do Regimento
Interno. Em decorrência de se haver concedido vista do
Projeto de Lei ng 1.509/93 ao Deputado Adelmo Carneiro Leão
na reunião anterior, o Presidente dá continuidade à
discussão do parecer, informa que apresentou, naquela
oportunidade, a Proposta de Emenda ng 1 e solicita ao
relator. Deputado Dilzon Melo, que se manifeste sobre ela. O
relator se manifesta favoravelmente. O Presidente encerra a
discussão e coloca em votação o parecer, salvo emenda, o
qual conclui pela rejeição das Emendas ngs 2, 3 e 4 e pela
aprovação do projeto de lei na forma do Substitutivo ng 2,
que ê aprovado com voto contrário do Deputado Antônio
Fuzatto. Em votação, a Emenda nQ 1, do Deputado Bonifácio
Mourão, é aprovada. A Presidência suspende a reunião por 10
minutos para que o relator apresente a nova redação do
parecer. Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita aos
membros da Comissão que subscrevam a nova redação do
parecer, agradece a presença de todos, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-
se no dia 7 do corrente, às li horas, para apreciar o
parecer para o lQ turno do Projeto de Lei Complementar nQ
3/90. do Tribunal de Contas do Estado, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas e dá outras providências,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Antõnio Fuzatto - Álvaro

Antõnio - José Leandro - Ailton Vilela.
ATA DA 534 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
!OLiTICA RURAL
As dez horas e, quarenta e cinco minutos do dia dois de
dezembro 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 parlamentares presentes. A Presidência faz a
leitura do Oficio nQ 121/93, da Assembléia Legislativa do
Estado do Pará, em que aquela Casa agradece a remessa do
Projeto de Lei ng 1.029/92, que trata da questão agrícola do
Estado de Minas Gerais, e do Ofício ng 254/93, em que
agradece sugestões oriundas do Seminário Legislativo de
Política Agrícola-Minas Terra. O Presidente distribui as
proposições aos Deputados presentes. Passa-se ã 2a parte da
reunião, com a discussão e a votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Recebe
parecer favorável do relator. Deputado Arnaldo Canarinho, o
Projeto de Lei nQ 1.636/93, no 2g turno. Submetido a
discussão e a votação, é o projeto aprovado. Os Deputados
Jaime Martins. relator dos Requerimentos ngs 4.871 e
4.922/93, e Wilson Pires, relator dos Requerimentos nQs
4.917 e 4.918/93, emitem pareceres favoráveis á aprovação
das matérias. Colocados em votação, são esses requerimentos
aprovados. A Presidência submete a discussão e a votação o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng 1.413/93. que
é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros
desta Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Wilson Pires - Jaime Martins -

Roberto Amaral - Jorge Eduardo - Arnaldo Canarinho - Gilmar
Machado - Clêuber Carneiro.
ATA DA 3% REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Péricles Ferreira, José Braga e José Maria Pinto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente. Deputado Péricles Ferreira. assumindo a direção
dos trabalhos, declara aberta areunião e solicita ao
Deputado José Braga 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
José Braga os Projetos de Lei ngs 975, 1.087 e 1.200/92.
1.382, 1.432, 1.448, 1.457, 1.477, 1.491, 1.492, e 1.501/93
e. ao Deputado José Maria Pinto, os Projetos de Lei ns
1.280, 1.505, 1.515, 1.519, 1.529, 1.530, 1.531, 1.536,
1.537, 1.538, 1.540, 1.547, 1.571 e 1.582/93. Passa-se,
então, á 2a parte da reunião, sendo discutidas e votadas,
nesta fase, as proposições sujeitas á apreciação do Plenário
da Assembléia. O Deputado José Braga emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Submetido
a discussão e votação, fica aprovado o parecer sobre o
Projeto de Lei nQ 1.501/93. Em seguida, o Deputado José
Maria Pinto emite seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação da proposição. Submetido a discussão e votação,
fica aprovado o parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.280/93.
Passa-se, a seguir, á fase em que são apreciadas as
proposições de deliberação conclusiva das Comissões. O
Deputado José Braga emite seus pareceres, mediante os quais
conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 975, 1.087 e
1.200/92. 1.382, 1.432, 1.448, 1.457, 1.477, 1.491 e
1.492/93. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, ficam aprovados os pareceres. Em seguida, o Deputado
José Maria Pinto emite seus pareceres, mediante os quais
conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.505, 1.515,
1.519, 1.529, 1.530, 1.531, 1.536, 1.537, 1.538, 1.540,
1.547, 1.571 e 1.582/93. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres. Cumprida
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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, 8 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira - João

Marques.
ATA DA 2a 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
CONSTRUÇÕES
As onze horas e quinze minutos do dia dois de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Gilmar Machado, Dilzon Meio e Márcio
Miranda, membros da Comissão supracitada Havendo número
regimental e na ausência do Presidente, Deputado Anderson
Adauto, assume a Presidência o Deputado Dilzon Meio, que
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 esclarece que a reunião se destina a
discutir e votar proposições da Comissão e passa a palavra
ao Deputado Gilmar Machado, que apresenta requerimento em
que solicita á Gerência-Geral da Consultoria e Pesquisa
desta Casa que designe uma comissão técnica composta de
consultores qualificados na área de engenharia civil para
examinar, junto à Caixa Econômica Federal, toda a
documentação referente ás solicitações já formalizadas
àquela entidade. Colocado em votação, o requerimento é
aprovado por unanimidade- Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Gilmar Machado, Presidente - Anderson Adauto - Alvaro
Antônio - Márcio Miranda.
ATA DA 6% REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de
dezembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem no
Plenarinho 1 os Deputados Roberto Amara], Pêricles Ferreira
e João Marques (substituindo este ao Deputado José Maria
Pinto, por indicação da Liderança do PP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, O
Presidente, Deputado Roberto Amaral, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado João Marques que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente
distribui ao Deputado Péricles Ferreira o Projeto de
Resolução ng 1.804/93 e os Projetos de Lei ns 1.376, 1.494
e 1.544/93 e ao Deputado João Marques, os Projetos de Lei
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OQS 1.494 e 1.552/93. Passa-se, então, á 2 parte da
reunião, em que são discutidas e votadas as proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Péricles Ferreira apresenta seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de
Resolução ng 1.804/93. Submetido a discussão e a votação, é
aprovado o parecer. Em seguida, o Deputado João Marques
emite seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.494/93. Submetido a discussão e a
votação, é aprovado o parecer. Passa-se, a seguir, à fase em
que são apreciadas as proposições de deliberação conclusiva
das Comissões. 0 Deputado Péricles Ferreira emite seus
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação dos
Projetos de Lei ngs 1.376 e 1.544/93. Submetidos a discussão
e a votação, cada um por sua vez, são aprovadõs os
pareceres. Logo após, o Deputado João Marques emite seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 1.552/93. Submetido a discussão e a votação, é
aprovado o parecer. 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, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira - Geraldo

Rezende.
ATA DA 99 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quinze minutos do dia dezoito de
dezembro de mil novecentos e noventa e dois, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas. Paulo
Carvalho, Adelino Carneiro Leão e Wilson Pires membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Jorge Hannas, Adelmo
Carneiro Leão, Márcio Miranda e Jorge Eduardo, membros da
Comissão de Saúde e Ação Social; Alvaro Antônio, Roberto
Amara], Tarcisio Henriques (substituindo este ao Deputado
José Renato, por indicação da Liderança do PMDB) e Francisco
Ramalho (substituindo este ao Deputado Custódio Mattos, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentaria. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Tarcisio
Henriques que proceda à leitura da ata reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente, Deputado Jorge Hannas, esclarece que a presente
reunião tem por finalidade apreciar os pareceres no lQ turno
sobre o Projeto de Lei ng 1.204/92, do Governador do Estado,
que revoga a Lei ng 5.077, de 3/12/68, e dá outras
providências. O Deputado Wilson Pires, relator da Comissão
de Constituição e Justiça, emite parecer pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da
proposição. Submetido a discussão e a votação, é o parecer
aprovado. O Deputado Adelino Carneiro Leão, relator da
Comissão de Saúde e Ação Social, emite parecer favorável à
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aprovação da matéria. Colocado em discussão e votação, é
aprovado o parecer. A seguir, o Deputado Alvaro Antônio,
relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, emite parecer favorável à aprovação da
proposição. Submetido a discussão e a votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Geraldo
Rezende - Jorge Eduardo - Bonifácio Mourão - Baldonedo
Napoleão - Célio de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

"MENSAGEM No 413/93
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei que reorganiza o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e
dá outras providências.
O projeto de lei em epigrafe dá nova estrutura orgânica à
autarquia, de forma a permitir à entidade ação dinâmica na
consecução dos seus objetivos institucionais e,
fundamentalmente, na execução dos projetos rodoviários do
Governo do Estado. Ao mesmo tempo, a proposta cuida de
reestruturar parcialmente o seu Quadro de Pessoal. no que
respeita aos cargos de provimento em comissão, para adequá-
lo às exigências decorrentes da medida preliminar de que se
trata-
Saliente-se, por oportuno, a extinção da autarquia

Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO, de que trata a Lei
ng 9527, de 29 de dezembro de 1987, cuja competência é
transferida para a órbita do DER-MG, que se investe também
na condição de sucessor, para todos os efeitos legais, da
entidade ora extinta.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua à matéria a
tramitação em regime de urgência, de que trata o artigo 69
da Constituição do Estado, apresento-lhe a expressão do meu
elevado apreço e consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais

PROJETO DE LEI NQ 1.842/93
Reorganiza o Departamento de Estrada de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER/MG e dá outras providências.
CAPÍTULO 1

Disposições Preliminares
Art. lg - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER/MG, autarquia estadual criada pelo
Decreto-Lei ng 1-731, de 4 de maio de 1946, com
personalidade juridica de direito público e autonomia
administrativa e financeira, com sede e foro em Belo
Horizonte e jurisdição em todo o território do Estado,



409

Secretaria de Estado de Transportes e Obras

único - Á expressão Autarquia e a sigla DER/MG
denominação Departamento de Estrada de Rodagem

e Minas Gerais, para efeito desta lei-
CAPITULO II

Da Finalidade e da Competência
Art. 2c, - O DER/MG tem por finalidade assegurar o

cumprimento de programa do Governo do Estado relacionado com
o planejamento e a execução de Planos Rodoviário e de
Transportes, no território mineiro.
Art. 3g - Para a consecução de seus objetivos compete ao

DER/MG:
- participar da elaboração dos Planos Rodoviário e de

Transporte do Estado, tendo em vista o Plano Nacional de
Viação e a política e diretrizes da Secretaria de Estado de
Transporte e Obras Públicas;
II - planejar, projetar, coordenar, controlar e integrar as

atividades inerentes à função rodoviária e de transporte
rodoviário do Estado;
III - executar, direta e indiretamente, os serviços de

projetos, implantação, pavimentação, conservação
recuperação e melhoramento em estradas de rodagem sob sua
jurisdição ou em outras rodovias e portos fluviais, mediante
convênio com as entidades de direito público interessadas,
assegurada a proteção ao meio ambiente, nos termos da
legislação própria;
IV - manter as condições de operação, com segurança e

conforto, das estradas de rodagem sob sua jurisdição e
responsabilidade;
V - exercer, por delegação do Departa'nento Nacional de
Estrada de Rodagem - DNER e de outras entidades, as
atribuições respectivas em relação ás estradas de rodagem
federais situadas no território do Estado de Minas Gerais;
vr - articular-se com a Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, para estabelecer as condições de operação nas
estradas de rodagem sob jurisdição estadual;
VII - conceder ou explorar diretamente, os serviços de
transporte coletivo rodoviário intermunicipaL e
metropolitano de passageiros;
VIII - articular-se mediante convênio, contrato, ajuste ou
acordo, com entidades públicas e privadas, no sentido de
integrar as atividades rodoviária e de transporte no Estado,
bem como estabelecer e implantar políticas de educação para
a segurança de trânsito nas rodovias;
IX - conceder, mediante termo de permissão ou de contrato,

o uso de área em rodovias sob sua jurisdição, para o
exercício de atividades ou exploração de serviços de
interesse dos usuários;
X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município
em atividades de interesse comum, integradas às respectivas
competências;
XI - estudar, projetar e executar, direta ou indiretamente,
obras de infra-estrutura de aeródromo e aeroporto, em

vi ncu 1 a-se
Púbi icas.
Parágrafo

equivalem
do Estado
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articulação com a Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas, observada a legislação federal;
XII - desenvolver estudos e pesquisas, visando ao
aperfeiçoamento das técnicas de engenharia rodoviária;
XIII - expedir normas técnicas sobre projeto, implantação,
pavimentação, conservação, recuperação, melhoramentos, faixa
de domínio e classificação das rodovias no âmbito do Estado
em consonância com princípios estabelecidos por órgãos
federais afins

CAPÍTULO III
Da Estrutura Orgânica

Art. 4g - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER/MG tem a seguinte estrutura básica:

- órgãos colegiados;
I.a - Conselho Rodoviário do Estado - CR;
I.b - Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e

Metropolitano - CT;
I.c - Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI

- DER/MG;
II - Unidades de Direção Superior;
II.a - Diretoria-Geral;
II.b - Vice-Diretoria-Geral;
III - Unidades de Assessoramento à Diretoria-Geral e à

Vice-Diretoria-Geral:
III.a - Gabinete;
III.b - Assessoria de Assistência Rodoviária aos

Municípios;
III.c - Assessoria de Comunicação Social;
III.d - Procuradoria Jurídica;
III.e - Assessoria de Planejamento e Coordenação;
III.f - Assessoria de Custo e Licitação;
III.g - Auditoria Técnico-Administrativa;
III.h - Assessoria de Informática;
III.i - Assessoria de Normas Técnicas;
IV - Unidades de Direção Executiva;
1V-a - Diretoria Financeiro-Administrativa;
IV.b - Diretoria de Construção;
IV.c - Diretoria de Manutenção;
IV.d - Diretoria de Operação de Via;
IV.e - Diretoria de Engenharia;
IV.f - Diretoria de Recursos Humanos,
Art. sg - Á estrutura complementar do DER/MG é constituída
de unidades administrativas subordinadas, técnica e
administrativamente, às unidades integrantes da sua
estrutura básica.
Parágrafo único - A denominação, a descrição e a
competência das unidades administrativas integrantes da
estrutura complementar do DER/MG serão estabelecidas em
decreto, observados os quantitativos das unidades previstas
no Anexo 1 desta lei e o disposto no artigo 19 da Lei
Delegada no 5, de 28 de dezembro de 1987.

SEÇÃO 1
Do Conselho Rodoviário do Estado - CR
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Art. GQ - Ao Conselho Rodoviário do Estado - CR, órgão
colegiado de natureza deliberativa, normativa, consultiva e
de apoio institucional do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, compete:

- examinar e propor ao Governador do Estado:
a) os Planos Rodoviários e de Transportes do Estado e suas

modificações;
b) a proposta do Orçamento Anual e do Plano Plurianual de
Investimentos na área rodoviária e de transportes do Estado
e suas reformulações;
c) o Plano de Carreira e o Quadro Pessoal do DER/MG, bem
como os vencimentos dos servidores, observada a legislação
vigente;
d) a alienação de bens imóveis integrantes do patrimônio do
DER/MG, observada a legislação em vigor;
e) as propostas de operação de créditos interno e externo

da Autarquia;
f) o Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo

Rodoviário Intermunicipal e Metropolitano - RSTC e o
Regulamento do Serviço de Transporte de Carga;
II - deliberar sobre:
a) os padrões de contratos para a adjudicação de obras e
serviços sob diferentes regimes de execução;
b) as condições gerais e especificas para a celebração de
convênios, contratos, acordos e ajustes dos quais o DER/MG
seja participante;
c) a regionalização integrada das atividades rodoviárias do
Estado, os estudos técnicos pertinentes e os objetivos do
DER/MG;
d) a concessão de licença para exploração de área de

domínio da Autarquia, nas estradas de rodagem estaduais;
e) a alienação de bens móveis;
f) outras matérias de apoio institucional ao DER/MG. que
lhe forem encaminhadas pelo Diretor-Geral;
III - examinar e opinar sobre:
a) os balancetes mensais e os balanços financeiros,

orçamentários e patrimoniais do DER/MG;
b) os relatórios e as prestações de contas anuais da

Autarquia e sua respectiva situação econõmico-financeira;
c) outras questões propostas pela Diretoria-Geral;
IV - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno.
lg - O Conselho Rodoviário do Estado tem a seguinte

composição:
- Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas;

II - Diretor-Geral do DER/MG;
III - Vice-Diretor-Geral do DER/MG;
IV - Diretor da Diretoria Financeiro-Administrativa do

DER/MG;
V - Diretor da Diretoria de Construção do DER/MG;
VI - Diretor da Diretoria de Manutenção do DER/MG;
VII - Diretor da Diretoria de Operação de Via do DER/MG;
VIII - Diretor da Diretoria de Engenharia do DER/MG;
IX - Procurador-Chefe da Procuradoria Jurídica do DER/MG.
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f 2g - O Presidente do Conselho Rodoviário do Estado è o
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, que
será substituído em suas ausências ou impedimentos pelo seu
respectivo Secretário Adjunto.
ç 3Q - Os demais membros do Conselho Rodoviário do Estado
serão substituídos, em suas ausências ou impedimentos, pelos
suplentes que indicarem.

- As deliberações do Conselho Rodoviário do Estado são
tomadas por maioria de votos dos conselheiros presentes,
cabendo ao Presidente, além do voto comum, o de desempate.

SEÇÃO II
Do Conselho de Transporte Coletivo Interniunicipal e

Metropolitano - CT
Art. 7g - Ao Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal
e Metropolitano - CT, órgão colegiado de natureza
deliberativa, normativa e consultiva do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG,
compete:
1 - apurar criação de linha de transporte coletivo
intermunicipal de passageiros;
II - julgar os recursos previstos no Regulamento de
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal e
Metropolitano - RSTC, contra ato do diretor de operação de
via;
1H - opinar sobre:
a) prorrogação de contrato de concessão;
b) retomada de serviço concedido;
c) cassação de concessão;
d) declaração de inidoneidade de empresa concessionária;
e) transferência de concessão;
f) regularidade de delegação de exploração de linha em face

de fusão, cisão e incorporação de empresa delegatária;
g) fusão, prolongamento, encurtamento, atendimento parcial,
alteração de itinerário e conexão de linha de transporte
coletivo intermunicipal;
IV - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno.

lg - O Conselho de Transporte Coletivo Interniunicipal e
Metropolitano - CT, designado por ato do Diretor-Geral do
DER-MG, tem a seguinte composição:

- 4 (quatro) representantes do DER/MG, um dos quais será
o seu Presidente;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas - SETOP;
III - 1 (um) representante dos usuários do serviço de

transporte coletivo intermunicipal metropolitano, indicado
pelo Programa de Defesa do Consumidor - PROCON;
IV - 1 (um) representante do Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais -
SINOPAS; e
V - 1 (um) representante da Associação Mineira de

Municípios - AMM.
- Cada membro do Conselho de Transporte Coletivo

Intermunicipal e Metropolitano - CT terá um suplente, exceto
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o Presidente, que designará um dos conselheiros para
substitui-]o nos casos de impedimetno ou ausência eventuais.

SEÇÃO III
Da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI -

DER/MG
Art. 8g - Fica mantida a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações - JARI - DER/MG, criada pelo Decreto ng 16.288,
de 20 de maio de 1974, com a competência de examinar e
julgar os recursos decorrentes de penalidades impostas por
infrações de trânsito cometidas nas estradas de rodagem sob
jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER/MG.

l - A Junta Administrativa de Recursos de Infrações -
JARI - DER/MG tem a seguinte composição:
1 - 1 (um) representante indicado pelo Conselho Estadual de

Trânsito - CETRAN/MG, que será o seu Presidente;
II - 1 (um) representante do DER/MG;
III - 1 (um) representante dos condutores de veículos

rodoviários escolhidos dentre nomes indicados por entidades
que congreguem condutores profissionais ou amadores, por
solicitação do Governador do Estado.

- cada membro terá um suplente indicado segundo os
mesmoscritérios dos respectivos titulares.

CAPÍTULO IV
Da Receita

Art. 9Q - Constituem receitas da Autarquia:
- as dotações que lhe forem consignadas no orçamento

geral do Estado;
II - as rendads patrimoniais resultantes de exploração,
locação ou arrendamento de seus bens;
III - as rendas financeiras decorrentes da aplicação de

recursos sob sua administração, para efeito de preservar-
lhes o valor aquisitivo, enquanto aguardem a efetivação da
despesa a que se destinam;
IV - a proveniente de tarifas e de taxas instituídas na

forma das normas legais e regulamentares aplicáveis;
V - a proveniente de multa contratual;
VI - a proveniente de gerenciamento do sistema de serviços
de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e
metropolitano de passageiros e de cargas nos termos do
regulamento próprio, a ser aprovado em decreto pelo
Governador do Estado;
VII - a originária de operação de crédito que venha a

contratar;
VIII - a oriunda de contribuição facultativa de entidade

pública ou privada, beneficária de reparação ou melhoria na
rede rodoviária sob sua jurisdição, própria ou delegada;
IX - a contribuição de melhoria devida por proprietário de
imóvel acrescido em seu valor por obra rodoviária executada
na área de sua localização, nos termos do regulamento
próprio, a ser aprovado em decreto pelo Governador do
Estado;
X - as referentes à concessão de licença para exploração de
serviços e utilização de acessos nas faixas de domínio das
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rodovias estaduais ou nas federais delegadas, mediante
convénio;
xr - a proveniente das indenizações pela administração de
serviços e obras para terceiros, nos termos dos respectivos
convênios;
XII - a proveniente de rendas eventuais e de outras fontes.
Parágrafo único - Das receitas provenientes dos itens V, VI
e XI, 50% (cinqüenta por cento), no minimo, deverão ser
aplicados nas atividades de conservação da rede rodoviária
estadual.
Art. 10 - O acréscimo ao coeficiente tarifário referido no
item 1 da Tabela "C" da Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de
1975, passa a ser de 0,016% (dezesseis milésimos por cento)
da UPFMG, aplicáveis em seis (6) parcelas mensais e
consecutivas a partir do dia primeiro do mês subseqüente á
data de vigência desta lei, a serem fixadas pelo Diretor~
Geral do DER-MG, ouvido o Conselho Rodoviário do Estado.
ç lg - A tarifa do serviço de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal e metropolitano levará em
consideração, no seu cálculo, um fator redutor proveniente
do transporte de encomendas, cujo valor será definido pelo
Diretor-Geral do DER/MG.
§ 2Q - A taxa de expediente referida no item III do art.

96, da Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de 1975, será exigida
até o Sg (quinto) dia do mês seguinte ao do vencimento.
Art. 11 - Os recursos da autarquia serão depositados em

estabelecimento de crédito sob controle acionário do Estado,
e sua movimentação se fará sob a responsabilidade do
Diretor-Geral ou a quem for delegada.
Parágrafo único - No municipio em que não houver
estabelecimento de crédito sob controle do Estado, o
recolhimento de taxas e multas devidas ao DER/MG poderá ser
feito em agências pertencentes á rede bancária privada.

CAPÍTULO V
Do Regime Econômico-Financeiro

Art. 12 - As contas da autarquia serão submetidas a
aprovação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais-
Art. 13 - O DER/MG poderá celebrar convênio, contrato,
acordo e ajuste com instituições públicas e privadas,
visando o desenvolvimento das atividades de sua área de
atuação - 

CAPÍTULO VI
Do Pessoal

Art. 14 - O regime juridico dos servidores da autarquia é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei ng 10.254. de
20 de julho de 1990. 

CAPÍTULO VII
Dos Cargos

Art. 15 - O Anexo XXXIV da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro
de 1992, fica substituido pelo Anexo II desta lei.
Art. 16 - Os cargos de Diretor-Geral, Vice-Diretor Geral e
Diretores das Diretorias de Engenharia de Construção, de
Manutenção e de Operação de Via e os de Assessor-Chefe,
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excetuados os mencionados no art. 17, são privativos de
graduados em curso superior de engenharia civil.
Art. 17 - Os cargos de Diretor da Diretoria Financeiro-

Administrativa. Chefe de Gabinete, Procurador-Chefe,
Auditor-Chefe. Superintendente de Recursos Humanos.
Assessor-Chefe da Assessoria de Informática, Assessor da
Diretoria Geral e de Assessor-Chefe da Assessoria de
Comunicação Social são privativos de graduados em curso
superior, atendidas as respectivas especificações.
Art. 18 - Ficam extintas as funções de confiança constantes
dos Anexos V e VI, a que se refere o Decreto ng 29.775. de
17 de julho de 1989.

1Q - As parcelas de vencimento das funções de confiança
extintas neste artigo são as constantes do Anexo V desta
Lei, para a jornada de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas
semanais, respectivamente, com vigência a partir de lg de
fevereiro de 1993 até a data da publicação desta Lei.

- Os ocupantes das funções de confiança extintas
responderão pelos cargos constantes do Anexo Ilt desta Lei,
observada a correlação a que se refere o artigo 21, até a
edição dos atos de provimento, correspondentes.
Art. 19 - Ficam criadas, no Quadro Especifico de Provimento

em Comissão do DER/MG, os cargos constantes do Anexo III
desta Lei, destinados à sua estrutura intermediária.

lg - O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no artigo 3g da Lei ng
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo III desta Lei.

- O servidor que percebe remuneração com base em
vencimento de cargo ou função de direção, chefia ou
assessoramento cumprirá jornada integral de trabalho de 8
(oito) horas diárias.
Art. 20 - O servidor ocupante de cargo de provimento em
comissão poderá perceber, mediante opção, a remuneração do
cargo efetivo ou da função pública de que é detentor,
acrescida de 20% (vinte por cento) calculados sobre o
vencimento básico do cargo em comissão.
Art. 21 - A correlação de funções de confiança extintas e
os cargos de provimento em comissão criados, com as
respectivos fatores de ajustamento será aprovada pela
Comissão Estadual de Política de Pessoal - CEP.
Art. 22 - O cargo de provimento em comissão de Assistente
de Nível Superior será exercido por servidor ocupante, em
caráter efetivo, de cargo não integrante do Grupo de
Profissões de Nível Superior - PNS -, mas legalmente
habilitado para o exercido das atividades correspondentes á
formação profissional para o desempenho da respectiva
função.
Art. 23 - A nomeação para cargo de provimento em comissão,
de recrutamento limitado, que exija para o seu exercício
formação de nível superior, deverá recair,
preferencialmente, em ocupante de cargo da classe do Grupo
PNS.
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Art. 24 - Os vencimentos dos servidores do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG e do
Departamento Estadual de Obras Públicas - DEDP SO 05
constantes nos Anexos IV, V, VI e VII, com vigência a partir
de 2 de fevereiro de 1993, para a jornada de 30 (trinta) e
40 (quarenta) horas semanais, respectivamente.

CAPÍTULO VIII
Disposições Transitórias e Finais

Art. 25 - O processo de desativação das unidades
administrativas extintas em virtude do disposto nos artigos
4g e Sg e as medidas necessárias à transferência de pessoal
e de acervo patrimonial, bem como a sua compatibilização com
a implantação do plano de integração das atividades
rodoviárias, de decreto do Governador do Estado e de ato do
Diretor Geral do DER/MG.
Art. 26 - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG - submeter-se-á às orientações
normativas e de controle de caráter geral inerentes às
atividades organizadas sob a forma de sistema operacional,
nos termos da Lei ng 10.827, de 23 de julho de 1992.
Art. 27 - O servidor do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER/MG - que exercer
fiscalização ou inspeção inerente ás atividades da
Autarquia, quando em exercício dessas funções e para o fiel
cumprimento de suas atribuições, tem, mediante apresentação
da carteira de identidade funcional, livre acesso aos
locais, veículos, propriedades, canteiros de obras,
laboratórios de solo, asfalto e concreto, pontos e agências
de venda de passagem ou despacho de bagagens, bem como nas
dependências da administração de estações rodoviárias.
Art. 28 - Para o exercício regular do poder de policia e de

suas demais competências, pode o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG - solicitar o
apoio de órgãos ou entidades da administração estadual, bem
como requisitar o auxílio das Policias Civil e Militar do
Estado de Minas Gerais.
Art. 29 - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER/MG - poderá firmar convênios com
associação de classe ou entidades congêneres ou
assemelhadas, objetivando a manutenção de serviços
assistenciais e culturais a seus servidores.
Art. 30 - Fica extinta a autarquia Transportes
Metropolitanos - TRANSMETRO -, criada na Lei no 9.527, de 29
de dezembro de 1987.
l - Fica transferida para o Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG - a competência
para implantar, administrar e operar, diretamente ou por
contratação de terceiros, os serviços de interesse comum dos
Municípios integrantes da Região Metropolitana, relativos a
transportes e sistema viário, cabendo-lhe ainda exercer as
atividades previstas no artigo 23 da Lei no 9.527, de 29 de
dezembro de 1987, observados o disposto nos 4 lg e 2g do
seu artigo 29 e a Lei Complementar ng 26, de 14 de janeiro
de 1993.
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6 2Q - O Departamento de . Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER/MG - é sucessor para todas os efeitos
legais da Transportes Metropolitanos - TRANSMETRD -'
inclusive para os decorrentes de relações trabalhistas, bem
como de suas ações administrativas, operacionais e de
planejamento.
Art. 31 - Ficam transferidos para o DER/MG os contratos,
convênios, acordos e outras modalidades de ajustes
celebrados pela Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO,
Ant. 32 - Ficam extintos os cargos de provimento em

comissão da Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no artigo, até 31
de março de 1995, os cargos de provimento em comissão
ocupados, na data de vigência desta lei, por não detentores
de função pública.
Art. 33 - O DER-MG absorverá os bens, as dotações
orçamentárias e o pessoal da Transportes Metropolitanos -
TRANSMETRD -, respeitados os direitos e vantagens já
adquiridos.
Art. 34 - O posicionamento dos servidores da Transportes
Metropolitanos - TRANSMETRO - no Quadro de Pessoal do DER-MG
se dará nos termos de regulamento a ser baixado em decreto,
no prazo de sessenta (60) dias contados da data de vigência
desta Lei, ouvida, previamente, a Comissão Estadual de
Política de Pessoal - CEP.
Parágrafo único - No caso de detentor de função pública,

será observado o cumprimento do disposto nos artigos 6g e 7g
da Lei ng 10.254, de 20 de julho de 1990. e alterações
posteriores pertinentes.
Art. 35 - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ao

Município de Belo Horizonte a sinalização semafõrica de sua
propriedade instalada na Capital.
Art. 36 - Os recursos orçamentários, financeiros e
patrimoniais alocados á Transportes Metropolitanos -
TRAN5METRO - serão identificados pelas Secretarias de Estado
do Planejamento e Coordenação Geral, da Fazenda, de Recursos
Humanos e Administração, de Transportes e Obras Públicas e
transferidos ao DER/MG, por decreto, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da vigência desta Lei.
Art. 37 - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de até CR$513.974.107,00 (quinhentos e treze
milhões, novecentos e setenta e quatro mil, cento e sete
cruzeiros reais), observado o disposto na Lei Federal ng
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 38 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira, para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do
Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
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- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 14/12/93.)

"MENSAGEM NQ 414/93
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso Projeto de lei que dispõe sobre a reorganização do
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais - IPSM, introduz alterações na estrutura
orgância de Secretarias de Estado e dá outras providências.
A iniciativa resulta fundamentalmente da reorganização do
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais - IPSM, de que trata a Lei nç 10.366, de 28
de dezembro de 1990, segundo proposta de sua direção,
submetida á Comissão Coordenadora de Reforma do Estado -
CERES, visando dar á Autarquia uma estrutura de organização
dinâmica e atualizada, de forma a propiciar-lhe condições de
executar com eficiência a sua competência institucional,
especialmente na prestação de assistência aos seus
associados.
O Projeto de lei em epígrafe contém, ainda, outras medidas
relacionadas com o aprimoramento da estrutura de organização
de várias Secretarias de Estado, destacando-se as que estão
inscritas no âmbito da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração e da Secretaria de Estado da Fazenda
no que respeita á criação de unidades administrativas
especificas, com o objetivo de estender ao interior do
Estado os seus serviços, possibilitando a sua agilização não
só em relação aos interesses do servidor público estadual
como também do contribuinte, através da regionalização que
se propõe, dotando-as, ainda, dos recursos humanos
indispensáveis à sua implantação com a previsão dos cargos
necessários.
Cumpre-me salientar que todas as medidas ora propostas
mereceram os estudos preliminares da Comissão Estadual de
Política de Pessoal - CEP, e da Comissão Coordenadora de
Reforma do Estado - CERES, anteriormente citada, órgãos
colegiados de assessoramento técnico do Poder Executivo, nas
suas respectivas áreas de atuação, nos termos dos Decretos
números 32.938 e 32.939, ambos de 8 de outubro de 1991.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua à matéria a
tramitação em regime de urgência, de que trata o artigo 69
da Constituição do Estado, apresentando-lhe a expressão do
meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 1.843/93'
Reorganiza a autarquia Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM,
introduz alterações na estrutura orgânica de Secretarias de
Estado e dá outras providências-
Art. lg - O Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, sucessor da
Caixa Beneficente da Polícia Militar, criado pela Lei ng
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565, de 19 de setembro de 1911, é uma entidade autárquica
com autonomia administrativa e financeira, sede e foro nesta
Capital e vincula-se á Policia Militar do Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo único - No texto desta Lei, a sigla IPSM e as

expressões Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais e Autarquia equivalem-se.
Art. 2Q - O IPSM tem por finalidade a prestação
previdenciária a seus beneficiários.
Parágrafo único - Os beneficiários de que trata este

artigo, compreendendo os segurados e os seus dependentes,
são os referidos no artigo 3Q e no artigo 10 da Lei ng
10.366, de 28 de dezembro de 1990.
Art. 3g - O Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais tem sua finalidade
definida na Lei nQ 10.366, de 28 de dezembro de 1990.
Art 4 - O IPSM tem a seguinte estrutura orgânica:
1 - Órgão Colegiado:
Conselho Administrativo;
II - órgão de Direção Superior:
Diretoria-Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
b) Assessoria Jurídica;
c) Auditoria;
d) Diretoria de Assistência e Benefícios;
d.1 - Divisão de Assistência á Saúde;
d.1.1 - Serviço de Contas e Avaliação;
d.1.2 - Serviço de Controle de Contratos e Convênios;
d.2 - Divisão de Benefícios;
d.2.1 - Serviço Social;
d2.2 - Serviço de Administração de Pensões;
d.2.3 - Serviço de Administração de Outros Benefícios;
d2.4 - Serviço de Cadastramento de Beneficiários;
e) Diretoria de Administração;
eH - Divisão Administrativa;
e.1.1 - Serviço de Pessoal;
eH.2 - Serviço de Compras;
e1.3 - Serviço de Patrimônio, Manutenção e Transporte;
e.1.4 - Serviço de Documentação;
e.2 - Divisão de Administração dos Serviços de Informática;
e.2.1 - Serviço de Operação de Sistemas;
e.22 - Serviço de Controle da Execução Externa;
f) Diretoria de Finanças;
f.l - Divisão de Investimento;
f.1.1 - Serviço de Aplicação de Renda Fixa;
f.1.2 - Serviço de Aplicação de Renda variável;
f.1.3 - Serviço de Controle de Rendas de Locação;
f.2 - Divisão de Administração Financeira e Contábil
f.2.1 - Serviço de Controle de Arrecadação;
f2.2 - Serviço de Administração Financeira e Controle

Interno;
f.2.3 - Serviço de Controle Contábil;
f.3 - Divisão de Concessão de Empréstimos;
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f.3.1 - Serviço de Recebimento e Avaliação de Proposta;
f.3.2 - Serviço de Empréstimo.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 5g - Ao Conselho Administrativo da Autarquia compete:
- estabelecer a política administrativa, financeira e

operacional e as normas de direção do IPSM;
II - aprovar os planos de expansão, modernização e

aperfeiçoamento das atividades gerais do IPSM;
III - aprovar o plano de aplicação da reserva de beneficios

• a proposta orçamentária anual do IPSM;
IV - autorizar operações de crédito, permuta e gravame;
V - estabelecer as formalidades e critérios para inscrição
• exclusão de segurado facultativo e de beneficiários em
geral
Vt - julgar, em grau de recurso, como instância
administrativa superior final, os atos e decisões do
Diretor-Geral;
VII - aprovar as contas de gestão administrativa,
patrimonial e financeira e o relatório de atividades do
1 PSM;
viri - submeter á homologação do Governador do Estado o
Regimento Interno do IPSM, bem como propor as alterações;
IX - aprovar o Plano de Assistência á Saúde do Pessoal da

Policia Militar, na forma do Regimento Interno do IPSM;
X - resolver os casos omissos.
Art. 6g - O Conselho Administrativo é composto de 9 (nove)

membros efetivos, segurados do IPSM, tendo a participação de
1 (um) representante dos inativos e de 1 (um) servidor
efetivo do IPSM.

lg - Os membros do Conselho Administrativo serão
designados pelo Governador do Estado e terão mandato de 2
(dois) anos, admitida a recondução.
§ 2g - O Comandante-Geral da Policia Militar é o Presidente

nato do Conselho Administrativo.
Art. 7g - O Conselho Administrativo reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez por mês e deliberará por maioria
simples, tendo o Presidente voto de qualidade.
Parágrafo único - O Conselho reunir-se-á,

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu
Presidente.
Art. 8g - O IPSM será administrado por uma Diretoria,
composta de 1 (um) Diretor-Geral e 3 (três) Diretores.
Parágrafo único - A Diretoria do IPSM é exercida por

oficiais superiores da Polícia Militar de Minas Gerais,
nomeados pelo Governador do Estado, para mandato de 3 (três)
anos, permitida a recondução-
Art. Yg - Compete ao Diretor-Geral da Autarquia:
- administrar a Autarquia e exercer a coordenação das

unidades administrativas do IPSM, praticando todos os atos
de gestão necessários;
II - representar o IPSM, ativa e passivamente, em juizo ou

fora dele;
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III - designar, dentre os diretores, o seu substituto
eventual
IV - autorizar os desembolsos orçados ou contratados;
V - celebrar contratos, convénios; acordos e ajustes com
instituições públicas ou privadas, relacionados com os
interesses da Autarquia;
VI - submeter à aprovação do Conselho Administrativo o
plano de aplicações financeiras da reserva de benefícios e a
proposta orçamentária anual;
VII - apreciar, em grau de recurso, como instância
administrativa originária, os atos e decisões dos demais
diretores;
VIII - apresentar ao Conselho Administrativo, anualmente,

as contas da sua gestão e o relatório de atividades do IPSM;
IX - decidir sobre aplicação da reserva de beneficies,

concedidos e a conceder, obedecidos o orçamento anual e o
plano de aplicação aprovado;
X - submeter à aprovação do Conselho Administrativo o
Regimento Interno da Autarquia e suas alterações.
Art. 10 - Constituem receitas do IPSM:

- contribuição dos segurados;
II - contribuição do Estado;
1H - auxilio financeiro de qualquer origem;
IV - receita decorrente de contratos, convênios ou acordos

relativos à consecução de suas finalidades;
V - dotações orçamentárias e saldos do exercício anterior;
vr - transferência de recursos do Tesouro Estadual
VII - rendas de quaisquer origens, resultantes de suas
atividades e do uso ou cessão de suas instalações ou de bens
móveis ou de locação de bens imóveis;
VIII - aplicação de sua receita;
rx - aplicação e administração de sua reserva de benefícios

concedidos e a conceder.
Art. 11 - Constitui patrimônio da Autarquia:
- os bens móveis e imóveis, direitos e outros valores

pertencentes ao IPSM e os que se lhe incorporarem;
II - doação, legado, auxílio ou outro beneficio

provenientes do Estado e de pessoas físicas ou jurídicas,
nacionais ou estrangeiras-
Art. 12 - O exercício financeiro da Autarquia coincide com

o ano civil.
Art. 13 - O orçamento do IPSM é uno e anual e compreenderá
todas as receitas, despesas e investimentos dispostos em
programas.
Art. 14 - A prestação de contas da Autarquia deverá conter
todos os elementos exigidos pela legislação em vigor.
Art. 15 - A Autarquia submeterá, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado o balanço financeiro de suas atividades,
para exame da legitimação da aplicação dos recursos.
Art. 16 - O regime jurídico dos servidores do IP5M é o
referido no parágrafo único do artigo lQ da Lei nQ 10.254,
de 20 de julho de 1990.
Art. 17 - O Anexo XXX da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro de
1992, fica alterado na forma do Anexo 1 desta Lei.
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Art. 18 - Ficam criados no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão da Autarquia os cargos constantes do Anexo II
desta Lei, destinados ao atendimento da estrutura
intermediária do IPSM.
Parágrafo único - O vencimento dos cargos criados neste

artigo é calculado de acordo com o disposto no artigo 3o da
Lei ng 10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no
correspondente fator de ajustamento indicado no Anexo II
desta Lei, com vigência a partir de lg de janeiro de 1993.
Art. 19 - O ocupante de cargo de provimento em comissão

poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função
pública, acrescida de 20% (vinte por cento), incidentes
sobre o vencimento básico do cargo em comissão.
Art. 20 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal do IPSM, os
cargos de provimento efetivo constantes do Anexo III desta
Lei.
Art. 21 - Os valores dos vencimentos dos cargos do Quadro

de Pessoal do IPSM são os constantes no Anexo IV desta Lei,
com vigência a partir de lg de janeiro de 1993.
Art. 22 - O artigo 17 da Lei ng 10.366, de 28 de dezembro

de 1990, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 17 - A assistência à saúde compreende os serviços de

natureza médica, hospitalar, odontológica, farmacêutica,
psicológica e de aquisição de aparelhos de prótese e órtese.
§ lg - A assistência á saúde será prestada com a

participação do beneficiário no seu custeio.
2o - Ao militar se dará gratuidade na assistência básica

á saúde, excluindo-se as situações expressamente definidas
no Plano de Assistência à Saúde do Pessoal da Policia
Militar de Minas Gerais.

3g - A assistência básica á saúde, de que trata o
parágrafo anterior, é o conjunto de procedimentos
preventivos ou curativos, indispensáveis á manutenção da
saúde, conforme o disposto no Plano de Assistência à Saúde
do Pessoal da Policia Militar de Minas Gerais, aprovado pelo
Conselho Administrativo e homologado pelo Governador do
Estado.
Art. 23 - O servidor civil do IPSM e do Sistema de Ensino
da Polícia Militar que não tenha exercido a opção a que se
refere o artigo 3 g , # 3, inciso 1 da Lei ng 10.366, de 28
de dezembro de 1990, poderá fazê-lo no prazo máximo de 90
(noventa) dias, a partir da data de vigência desta Lei.
Art. 24 - Ficam criados 315 (trezentos e quinze) cargos de

Guarda Penitenciário, Código PG-18, no Quadro Especifico de
Provimento Efetivo, a que se refere o Anexo 1 do Decreto no
16.409. de 10 de julho de 1974, destinados ao Quadro
Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da Justiça - ng
VI, a que se refere o Decreto nQ 17.287, de 23 de junho de
1975.

lg - Até a realização de concurso público para o
provimento dos cargos criados neste artigo poderá haver
designação de atual servidor, em número correspondente aos
cargos criados.
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2 - A designação de que trata o parágrafo anterior
deverá recair em servidor com exercicio na Secretaria de
Estado da Justiça, cuja função pública seja de Monitor.
Art. 25 - O artigo 2Q da Lei ng 11.118, de 30 de junho de
1993, que cria estabelecimentos penitenciários na estrutura
da Secretaria de Estado da Justiça, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 2 - As unidades penitenciárias de que trata o artigo

anterior tem a seguinte estrutura;
- Diretoria de Administração e Finanças;

a) Divisão de Administração;
a.l. Serviço de Pessoal;
a.2. Serviço de Material e Patrimônio;
a.3. Serviço de Apoio Operacional
b) Divisão de Finanças;
II - Diretoria de Segurança;
a) Divisão de Segurança do Bloco A;
b) Divisão de Segurança do Bloco B;
C) Divisão de Segurança do Bloco C;
d) Divisão de Segurança do Bloco D;
III - Diretoria de Reeducação e Reabilitação do

Sentenciado;
a) Divisão de Assistência ao Sentenciado;
ai. Serviço de Assistência ao Sentenciado;
a.2. Serviço de Tratamento Penitenciário;
b) Divisão de Diagnóstico e Classificação;
c) Divisão de Profissionalização e Produção;
c.1. Serviço de Profissionalização;
c.2. Serviço de Produção;
c.3. Serviço de Comercialização.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 26 - Ficam transformados no Anexo 1 do Decreto ng
16.409, de 10 de julho de 1974, 8 (oito) cargos de
Supervisor II, Código CH-02, Simbolo QP-27, de recrutamento
limitado, em 8 (oito) cargos de Assistente-Administrativo
Código EX-06, Símbolo QP-27, de recrutamento limitado,
destinados ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de
Estado da Justiça - ng VI, de que trata o Decreto ng 16.686,
de 27 de outubro de 1974.
Art. 27 - O "caput" do artigo 90 da Lei ng 11.050, de 19 de

janeiro de 1993, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 9g - Os membros do Conselho de Administração, do

Conselho Curador, ou de órgão Colegiado equivalente das
autarquias e fundações públicas, integrantes da
administração pública do Poder Executivo, farão Jus à verba
honorária mensal correspondente a 15% (quinze por cento) da
remuneração do cargo de Presidente ou equivalente da
respectiva entidade.".
Art. 28 - O artigo 6Q da Lei ng 9.518, de 29 de dezembro de
1987, alterado pelo artigo lg da Lei nQ 10.633. de 16 de
janeiro de 1992, passa a ter a seguinte redação no seu
inciso XI;
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'Art. 6Q - ..
XI - Superintendência Administrativa -SAD-SEPLAN:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria de Material;
c) Diretoria de Patrimônio;
d) Diretoria de Transportes e Serviços.!!.
Art. 29 - Ficam criados no Anexo III do Decreto nQ 16.409,
de 10 de julho de 1974, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, 1 (um) cargo de Diretor 1, Código MG-06,
Símbolo 5-03, de recrutamento amplo, e 3 (três) cargos de
Assessor II, Código MG-12, Símbolo 5-03, sendo 2 (dois) de
recrutamento limitado e 1 (um) de recrutamento amplo,
destinados ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - ng XIII, de que
trata o Decreto ng 16.686, de 27 de outubro de 1974.
Art. 30 - O inciso III do artigo 3g da Lei Delegada ng 17,
de 28 de agosto de 1985, que reorganiza a Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, passa a ter
a seguinte redação:
'Art. 3Q - . . .............................................
III - Superintendência de Finanças;
III.a - Diretoria de Administração Financeira;
III.b - Diretoria de Contabilidade;
III.c - Diretoria de Tomada de Contas.'.
Art. 31 - Ficam criados no Anexo III do Decreto nQ 16.409,
de 10 de julho de 1974. no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão. 3 (três) cargos de Diretor 1, Código MG-06,
Símbolo 5-03, de recrutamento amplo, destinados ao Quadro
Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - ng II, de que trata o Decreto ng
16.686, de 27 de outubro de 1974.
Parágrafo único - Ficam extintos no Anexo 1 do Decreto ng
16.409. de 10 de julho de 1974, 2 (dois) cargos de
Supervisor III, Código CH-03, Símbolo QP-32, de provimento
em comissão, a que se refere a Lei Delegada ng 17, de 20 de
agosto de 1985, lotados no mencionado Quadro Setorial da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que serão identificados em decreto.
Art. 32 - Ficam criadas na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado de Recursos Humanos e Administração, e incluídas
no inciso V do artigo 6g da Lei ng 9.519, de 29 de dezembro
de 1987, a Superintendência de Gestão de Documentos e 25
(vinte e cinco) Coordenadorias Regionais.
Art. 33 - A Superintendência de Gestão de Documentos tem
por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e orientar
a execução das atividades de criação, implantação e
conservação de documentos administrativos, visando assegurar
a prova documental e a observância de prazos legais e
regulamentares.
Art. 34 - A Superintendência de Gestão de Documentos tem a

seguinte estrutura orgânica:
- Diretoria de Documentação;

II - Diretoria de Microfilmagem.
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Art. 35 - As Coordenadorias Regionais têm como objetivo a
intermediação dos serviços e atividades da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração, com a finalidade
de levá-los ao alcance do usuário em todo territõric
mineiro.
Art. 36 - A Superintendência Central de Administração de

Transportes e Serviços Gerais, prevista na estrutura básica
da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração,
na Lei no 9519, de 29 de dezembro de 1987, disciplinada no
Decreto ng 28.136, de 31 de maio de 1988, tem a seguinte
estrutura orgânica:

- Diretoria de Transportes;
II - Diretoria de Serviços Gerais,
Art. 37 A competência e a descrição das unidades

administrativas mencionadas nos incisos 1 e II dos artigos
34 e 36 desta Lei, bem como a denominação complementar das
Coordenadorias Regionais e respectivas áreas de abrangência,
serão estabelecidas pelo Poder Executivo.
Art. 38 - Ficam criados no Anexo III do Decreto ng 16.409,
de 10 de julho de 1974, no Quadro Específico de Provimento
em Comissão, 3 (três) cargos de Diretor Ir, Código MG-05,
Símbolo S-02, de recrutamento amplo, 2 (dois) cargos de
Diretor 1, Código MG-06, Símbolo 5-03, de recrutamento
amplo, e 25 (vinte e cinco) cargos de Diretor 1, Código MG-
06 Símbolo 5-03, de recrutamento limitado, destinados ao
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração - ng 1, a que se refere o
Decreto ng 16.686, de 27 de outubro de 1974.
Art. 39 - Ficam transformados 12 (doze) cargos de

Supervisor III, Código CH-03, Símbolo QP-32, de provimento
em comissão, lotados nas Superintendências Centrais da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, em
12 (doze) cargos de Diretor 1, Código MG-06, Símbolo 5-03,
destinados no mesmo Quadro Setorial de Lotação mencionado no
artigo anterior.
Parágrafo único - A identificação dos cargos de Supervisor
III de que trata este artigo será feita no decreto que
codificar os novos cargos de Oiretor 1, observada a
correlação das unidades administrativas.
Art. 40 - O símbolo de vencimento da classe de Corregedor-

Assistente, Código MG-14, do Anexo ili do Quadro Permanente
a que se refere o Decreto no 16. 409, de 10 de julho de
1974, passa a ser 5-02.
Art. 41 - O "caput" dos artigos lg e 2o da Lei ng 11.103,
de 28 de maio de 1993, passa a ter a seguinte redação,
respectivamente:
"Art. lo - Fica criado o Quadro Específico de Cargos de

Provimento Efetivo da Secretaria de Estado da Saúde de Minas
Gerais - SES-MG, órgão gestor do Sistema único de Saúde de
Minas Gerais - SUS-MG, constituído das classes e das
categorias profissionais constantes do Anexo 1 desta Lei."
"Art. 2g - Os valores de vencimentos de cargos e das
funções públicas do Quadro Específico de Cargos de
Provimento Efetivo da Secretaria de Estado da Saúde de Minas
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Gerais - SES-MG, são os constantes do Anexo II desta Lei e
correspondem a cada nível de escolaridade e ao grau de
vencimento especificados na respectiva tabela, garantidas as
vantagens e os beneficias previstos em lei.'
Parágrafo único - O titulo constante do Anexo 1 a que se
refere o artigo lo da Lei no 11.103, de 28 de maio de 1993,
fica alterado para "QUADRO ESPECIFICO DE CARGOS DE
PROVIMENTO EFETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS
GERAIS - SES-MG"
Art. 42 - Para efeito de Implantação do Plano de Carreira,
nos termos da Lei nQ 10.961, de 14 de dezembro de 1992, a
transformação de cargos vagos em outros, de acordo com a
norma regulamentar, não poderá resultar em aumento de
despesa.
Art. 43 - A sistemática de classe da administração direta,
das autarquias e das fundações públicas será a estabelecida
nas diretrizes gerais de elaboração de Planos de Carreira.
Parágrafo único - Os cargos existentes serão

correlacionados em decreto, com os das carreiras, segmentos
e classes dos quadros especiais de pessoal, de conformidade
com a Lei no 10.961, de 14 de dezembro de 1992.
Art. 44 - Sobre o valor da vantagem pessoal devida aos
servidores em fevereiro de 1993, cujo vencimento básico está
estabelecido no Anexo III a que se refere oartigo 1Q da Lei
no 11.091, de 4 de maio de 1993, será aplicado, para
vigência em março de 1993, o mesmo percentual de reajuste
atribuído neste mês ao símbolo de vencimento correspondente
ao cargo ocupado pelo servidor.
Art. 45 - O servidor estável do Poder Executivo, em
exercício no Ministério Público em 18 de janeiro de 1993,
terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação desta Lei, para optar por sua inclusão no Quadro
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público-
Art. 46 - Os valores dos vencimentos dos cargos do Quadro
de Pessoal de servidores do Instituto de Pesos e Medidas -
IPEM são os constantes do Anexo V desta Lei, com vigência a
partir de lg de agosto de 1993.
Art. 47 - O Anexo XXV da Lei no 10.623, de 16 de janeiro de
1992, fica alterado na forma do Anexo VI desta Lei.
Art. 49 - Os valores dos vencimentos dos cargos do Quadro
de Pessoal de servidores da Loteria do Estado de Minas
Gerais são os constantes do Anexo VII desta Lei, com
vigência a partir de 1Q de agosto de 1993.

lg - O posicionamento dos atuais servidores nos níveis e
graus da Tabela, aprovada nesta Lei, será estabelecido em
portaria do dirigente da Loteria do Estado de Minas Gerais,
observadas as normas de enquadramento aprovadas pela
Comissão Estadual de Política de Pessoal - CEP.
g 2o - Os vencimentos dos ocupantes dos cargos de
provimento em comissão de Chefe de Divisão e Chefe de Seção
ficam posicionados nos níveis e graus XI - J e XI -
respectivamente, do Anexo VII a que se refere este artigo.
Art. 49 - As pensões pagas a dependentes de contribuintes
do Fundo de Beneficência da Imprensa Oficial do Estado de
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Minas Gerais, criado pelo Decreto No 1.566. de 2 de janeiro
de 1903. passam a ser de responsabilidade da Secretaria de
Estado da Fazenda, a partir da vigência desta Lei.
Art. 50 - O segmento de classe de Agente Gráfico, constante

do Anexo 1 da Lei ng 11.177, de 10 de agosto de 1993, é de 1
a III e não como ali constou.
Art. 51 - O prazo previsto no artigo 13 da Lei ng 10.827,
de 23 de julho de 1992, alterado pelo artigo 22 da Lei ng
11.091, de 4 de maio de 1993, fica prorrogado até 31 de
dezembro de 1994.
Art. 52 - Passa a denominar-se Conselho Estadual de

Comunicação Social o Órgão Colegiado instituido pelo artigo
8Q da Lei ng 10.827, de 23 de julho de 1992.
Art. 53 - O Conselho Estadual de Comunicação Social tem a
seguinte composição:

- Presidência: Vice-Governador do Estado;
II - Secretário Geral: Secretário de Estado de Comunicação

Social
III - Membros:
a) Secretário de Estado da Cultura;
b) Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais;
c) Presidente da Fundação TV Minas - Cultural e Educativa;
d) Diretor-Superintendente da Rádio Inconfidência;
e) Diretor-Geral do Departamento Estadual de

Telecomunicações - DETEL-MG;
f) 1 (um) representante da Assembléia Legislativa;
g) 1 (um) representante das entidades sindicais de âmbito
estadual que representem os trabalhadores da área de
comunicação social, escolhido em lista triplice;
h) 1 (um) representante das entidades sindicais que
congreguem empresários das áreas de comunicação social no
Estado, escolhido em lista tríplice;
i) 3 (três) cidadãos de ilibada reputação e identificados

com a área de comunicação social, de livre escolha do
Governador do Estado.
Art. 54 - O Conselho Estadual de Comunicação Social tem por
finalidade participar da elaboração da politica global de
comunicação social do Governo do Estado e coordenar sua
implantação e gerenciamento.
Art. 55 - A competência e a organização do Conselho
Estadual de Comunicação Social serão estabelecidas em
decreto.
Art. 56 - Ficam acrescidas na estrutura orgânica de cada
uma das 12 (doze) Superintendências Regionais da Fazenda e
da Superintendência Metropolitana da Fazenda, previstas na
Lei ng 9.520, de 29 de dezembro de 1987, e no Decreto ng
28.168, de 7 de junho de 1988, a Divisão Regional do Crédito
Tributário e a Divisão de Pagamento de Pessoal.
Parágrafo Único - A descrição e a competência das unidades

administrativas criadas neste artigo serão estabelecidas em
decreto.
Art. 57 - A Superintendência Central de Contadoria Geral -
SCCG da Secretaria de Estado da Fazenda, prevista na Lei ng
9.520. de 29 de dezembro de 1987, e no Decreto ng 28.168, de
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7 de junho de 1988, passa a ter a seguinte estrutura
orgânica:

- Diretoria de Normatização e Controle;
II - Diretoria de Acompanhamento Operacional;
III - Diretoria de Análise e Pesquisa.
Art. 58 - A Superintendência Central de Pagamento de
Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, prevista na Lei
nQ 9.520, de 29 de dezembro de 1987. e no Decreto ng 28.168,
de 7 de junho de 1988, passa a ter a seguinte estrutura
orgânica:

- Diretoria de Normatização de Pagamento;
II - Diretoria de Sistematização;
III - Diretoria de Estatística;
IV - Diretoria de Controle de Pagamento-
Art. 59 - A competência e a descrição das unidades
administrativas mencionadas nos artigos 57 e 58 serão
estabelecidas em decreto.
Art. 60 - Fica instituído no âmbito do Poder Executivo, sob
a coordenação da Superintendência Central de Pagamento de
Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, o Sistema Unico
de Pagamento de Pessoal, visando á uniformização da
sistemática operacional de pagamento na administração
direta, autarquias e fundações.
Art. 61 - A estrutura orgânica do Conselho Estadual de

Educação, prevista na Lei Delegada ng 31, de 28 de agosto de
1985, passa a ser a seguinte, observada a legislação federal
e estadual especifica:

- Superintendência Técnica;
II - Superintendência Executiva;
II.a - Diretoria de Apoio Administrativo;
II.b - Diretoria de Comunicação, Redação e Divulgação.
Parágrafo Único - A competência e a descrição das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
no regulamento do Conselho Estadual de Educação, aprovado
mediante decreto.
Art. 62 - Ficam criados nos Anexos 1 e iir do Decreto no
16.409, de 10 de julho de 1974, no Quadro Especifico de
Provimento em Comissão, 2 (dois) cargos de Diretor 1, Código
MG-06, Símbolo S-03, e 1 (um) cargo de Assessor 1, Código
AS-01, Símbolo QP-32, de recrutamento limitado, destinados
ao Quadro Setorial de Lotação do Conselho Estadual de
Educação - nQ XIV, a que se refere o Decreto ng 16.686, de
27 de outubro de 1974-
Parágrafo Único - Ficam extintos no Quadro Especifico de
Provimento em Comissão, a que se refere o Anexo 1 do Decreto
ng 16.409, de 10 de julho de 1974, 2 (dois) cargos de
Supervisor III, Código CH-03, Símbolo QP-32, 4 (quatro)
cargos de Assistente Administrativo, Código EX-06, Símbolo
QP-27, 3 (três) cargos de Assistente Auxiliar, Código EX-07,
Símbolo QP-22, e 2 (dois) cargos de Secretário Executivo,
Código EX-OS, Símbolo QP-22, atualmente lotados no mesmo
Quadro Setorial mencionado neste artigo, que serão
identificados em decreto.
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Art. 63 - Fica criado na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Educação, na Subsecretaria de Desenvolvimento
Educacional, de que trata a Lei no 10.933, de 24 de novembro
de 1992, o Centro de Referência do Professor - CERP, com a
finalidade de propiciar a realização de estudos e
investigações científicas, a utilização da tecnologia no
processo pedagógico e a reconstrução da história do ensino
em Minas Gerais, com vistas ao aperfeiçoamento técnico-
pedagógico dos profissionais da educação.
Parágrafo único - A competência e as normas de
funcionamento do Centro de Referência Pedagógica serão
estabelecidas em decreto.
Art. 64 - Fica criado no Anexo III do Decreto no 16.409, de
10 de julho de 1974, no Quadro Especifico de Provimento em
Comissão, 1 (um) cargo de Diretor II, Código MG-05, Símbolo
5-02, de recrutamento limitado, destinado ao Quadro Setorial
de Lotação da Secretaria de Estado da Educação - no III, a
que se refere o Decreto no 16.686, de 27 de outubro de 1974.
Art. 65 - Fica extinta a Escola Normal Noturna do Instituto
de Educação, instituída pela Lei no 2945, de 8 de novembro
de 1963, a partir de lg de janeiro de 1994.
Parágrafo único - O curso ministrado pela escola extinta

neste artigo passa a integrar a Escola Normal do Instituto
de Educação, sob direção única.
Art. 66 - Fica extinta a ia Delegacia Regional de Ensino,
com sede e jurisdição no Município de Belo Horizonte,
transferindo-se suas atribuições para o órgão Central da
Secretaria de Estado da Educação.

lg - A partir da data da publicação desta Lei, o ocupante
de cargo de provimento efetivo do Quadro do Magistério,
lotado na la Delegacia Regional de Ensino, por força do
disposto na Lei no 9.346. de 5 de dezembro de 1986, fica
excepcionalmente relotado no órgão Central da Secretaria de
Estado da Educação, aplicando-se-lhe, no que couber, o
disposto na referida Lei no 9.346.
f 2Q - A partir da data de publicação desta lei, fica
igualmente relotado no Órgão Central da Secretaria de Estado
da Educação o ocupante de cargo de Inspetor Escolar que
exerça a inspeção das escolas estaduais do Município de Belo
Hor i zont e -
# 3Q - Os cargos de provimento efetivo e em comissão do

Quadro Permanente de que trata o Decreto no 16.409, de 10 de
julho de 1974, atualmente lotados na la Delegacia Regional
de Ensino, serão redistribuidos no órgão Central da
Secretaria de Estado da Educação, mediante decreto.
Art. 67 - Fica criada a Coordenação de Engenharia de
Trãnsito, subordinada ao Departamento de Trãnsito - DETRAN-
MC, da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, prevista no Decreto no 17.825, de 2 de
abril de 1976, com a finalidade de planejar, coordenar e
supervisionar a elaboração e implantação de projetos de
engenharia de trânsito e tráfego no interior do Estado.
Art. 68 - A Coordenação de Engenharia de Trânsito, de que
trata o artigo anterior, tem a seguinte estrutura orgânica:
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- Divisão de Planejamento de Trânsito e Tráfego:
La - Seção de Elaboração de Projetos;
I.b - Seção de Cartografia e Desenho;
II - Divisão de Implantação de Projetos;
Ir.a - Seção de Custos e Investimentos;
II.b - Seção de Supervisão de Implantação de Projetos.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 69 - Ficam criados no Anexo I.a da Lei ng 6.499, de 4
de dezembro de 1974, e no Anexo I.c da Lei ng 9.755, de 16
de janeiro de 1989, os seguintes cargos de provimento em
comissão, de recrutamento amplo;
1 (um) cargo de Coordenador de Engenharia de Trânsito,

Código CD-32, Símbolo PD-2;
2 (dois) cargos de Chefe de Divisão, Símbolo PC-5;
4 (quatro) cargos de Chefe de Seção, Símbolo PC-3.
Art. 70 - Ficam criadas na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Segurança Pública, prevista no Decreto nQ
17.825. de 2 de abril de 1976, 3 (três) Delegacias Regionais
de Segurança Pública e 1 (uma) Delegacia Seccional de
Policia Metropolitana.

l - Para atender ao disposto neste artigo, ficam criados
no Anexo 1 a que se refere o artigo lg da Lei ng 6.499, de 4
de dezembro de 1974, os seguintes cargos de provimento em
comissão e de recrutamento limitado;

- 3 (três) cargos de Delegado Regional de Segurança
Pública, símbolo PD-2;
II - 3 (três) cargos de Chefe de Seção Técnica Regional de

Criminalistica, símbolo PC-3;
III - 3 (três) cargos de Chefe de Cartório, símbolo PC-3:
IV - 1 (um) cargo de Delegado Seccional de Policia

Metropolitana, símbolo PC-5;
V - 3 (três) cargos de Secretário Executivo. símbolo PC-1.
f 2Q - Aos ocupantes dos cargos mencionados nos incisos do
parágrafo anterior, aplica-se o disposto no " caput' do
artigo 2g do Decreto ng 17.826, de 2 de abril de 1976.
Art. 71 - Os cargos de provimento em comissão de Assessor -
Chefe da SPC-Segurança, Código CD-3, Símbolo PD-1, e de
Inspetor de Finanças, Código CD-15, Símbolo PD-1, da
Secretaria de Estado da Segurança Pública, previstos no
Decreto ng 17.826, de 2 de abril de 1976, e na Lei nQ
de 16 de janeiro de 1989, passam a denominar-se,
respectivamente, Superintendente de Planejamento e
Coordenação e Superintendente de Finanças, mantidos os
mesmos códigos e símbolos.
Art. 72 - Ficam criados no Anexo 1 do Decreto ng 16.409, de
10 de julho de 1974, no Grupo de Execução do Quadro
Especifico do Provimento em Comissão, 6 (seis) cargos de
Comandante de Avião a Jato, Código EX-41, Simbolo QP-42, de
recrutamento amplo, destinados ao Quadro Setorial de Lotação
do Gabinete Militar do Governador do Estado - ng xL, de que
trata o Decreto ng 16.686, de 27 de outubro de 1974-
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Art. 73 - O artigo 3g da Lei ng 9554, de 15 de abril de
1988, e o parágrafo único do artigo 8g da Lei ng 9-266, de
18 de setembro de 1986, passam a ter a seguinte redação,
respectivamente:
"Art. 3g - Os valores da gratificação especial a que se

refere o artigo 8g da Lei flQ 9266. de 18 de setembro de
1986, devida ao ocupante de cargo de Comandante de Avião a
Jato, Código EX-41, Símbolo QP-42, Comandante de Avião,
Código EX-24, Símbolo QP-42, Piloto de Helicóptero, Código
EX-35, Símbolo QP-42, e Primeiro Oficial de Aeronave, Código
EX-25, Símbolo QP-38, são os previstos no Decreto ng
345.793, de 23 de junho de 1993, incidindo sobre eles os
índices de reajustamento geral concedidos ao servidor
público estadual a partir de lg de setembro de 1993".

"Art. 8g - . ..............................................
Parágrafo único - Á gratificação devida ao ocupante de
cargo de Comandante de Avião a Jato, Código EX-41,
Comandante de Avião, Código EX-24, Piloto de Helicóptero,
Código EX-35, e Primeiro Oficial de Aeronave, Código EX-25,
corresponde a um mínimo de sessenta (60) horas-vôo por mês,
ainda que não atingido este limite, calculando-se as horas-
vôo excedentes proporcionalmente ao seu valor, quando
houver"-
Art. 74 - O valor da gratificação especial devida ao
ocupante de cargo de Comandante de Avião. Código EX-24,e
Piloto de Helicóptero. Código EX-35, não poderá ultrapassar
a setenta por cento (70%) e o do Primeiro Oficial de
Aeronave, Código EX-25, a sessenta por cento (60%) do valor
mínimo assegurado, ao mesmo titulo, ao ocupante de cargo de
Comandante de Avião a Jato, Código EX-41.
Art. 75 - O valor da gratificação especial devida aos
ocupantes de cargos de que trata o artigo 3g da Lei ng
9.443, de 19 de novembro de 1987, será calculado de acordo
com os percentuais constantes no Anexo VIII desta Lei,
observadas as vigências nele indicadas, com base no valor
mínimo da gratificação assegurada, ao mesmo titulo, ao
Comandante de Avião, Código EX-24.
Art. 76 - Os ocupantes de cargos de que tratam o artigo 30
da Lei ng 9.554, de 15 de abril de 1988, alterado pelo
artigo 72 desta Lei, e o artigo 3 g da Lei nQ 9.443. de 18 de
novembro de 1987, ficam sujeitos ao regime de dedicação
exclusiva.
Art. 77 - Fica convalidado o pagamento dos valores da hora-

vôo, relativo à gratificação especial de que trata o artigo
3g da Lei ng 9.554, de 15 de abril de 1988, no período de
novembro de 1991 a agosto de 1993, na forma estabelecida nos
Decretos ngs 33.329, de 13 de janeiro de 1992, 33.454, de 26
de março de 1982, 32.923, de 14 de setembro de 1992, 34.142,
de 6 de novembro de 1992, e 34.793, de 23 de junho de 1993.
Art. 78 - Ficam acrescidas nas unidades de apoio

administrativo e técnico da estrutura da Procuradoria Geral
do Estado, prevista no artigo 4g da Lei Complementar nQ 30.
de 10 de agosto de 1993, a Diretoria de Informática, na
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Superintendência Administrativa, e a Diretoria de Arquivo e
Microfilmagem, na Superintendência de Documentação,
Informação e Divulgação.
Parágrafo único - Ficam criados no Anexo til do Decreto nQ
16.409. de 10 de julho de 1974, no Quadro Especifico de
Provimento em Comissão, 2 (dois) cargos de Diretor 1, Código
MG-06, Símbolo 5-03. e 3 (três) cargos de Assessor II,
Código MG-12, Símbolo 5-03, sendo 2 (dois) de recrutamento
limitado e 1 (um) de recrutamento amplo, destinados ao
Quadro Setorial de Lotação da Procuradoria Geral do Estado -
nQ XVI, do Decreto nQ 16.686, de 27 de outubro de 1974.
Art. 79 - Para efeito do disposto no parágrafo único do
artigo 4o da Lei Complementar no 30, de 10 de agosto de
1993, a competência da Superintendência de Documentação,
Informação e Divulgação é a descrita nos incisos 1 a V do
artigo 64 da Lei ng 9.724, de 29 de novembro de 1988, que
ficam restabelecidos, a partir de 11 de agosto de 1993.
Art. 80 - Ficam criados no Anexo 1 do Decreto nQ 16.409, de
10 de julho de 1974. no Quadro Especifico de Provimento
Efetivo, 20 (vinte) cargos de Técnico de Administração,
Código NS-08, destinados ao Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração -
nQ I, de que trata o Decreto nQ 17.287, de 23 de julho de
1975.
Art. 81 - O servidor público civil da administração direta,

autarquia ou fundação pública, autorizado a freqüentar curso
de pós-graduação no pais ou no exterior, com ônus para o
Estado, fará jus a bolsa de auxilio à pesquisa,
correspondente aos vencimentos e vantagens do cargo ou
função pública, que será concedida pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMiG.
Parágrafo único - O disposto neste artigo será
regulamentado mediante decreto, que instituirá o Programa de
Capacitação de Recursos Humanos do Pessoal Civil do Poder
Executivo.
Art. 82 - O artigo 75 da Lei no 11.050, de 19 de janeiro de
1993, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 75 - Os servidores públicos de entidades da

administração pública indireta do Estado nomeados pelo
Governador do Estado para o exercício de cargo em comissão
de direção e assessoramento superior na administração
direta, autárquica ou fundacional poderão optar pela
manutenção da remuneração percebida na origem, hipótese em
que a entidade de direito público efetuará o ressarcimento
do pagamento realizado à entidade de direito privado.".
Art. 83 - Fica instituída a Gratificação de Incentivo à
Eficientização dos Serviços - GtEFS - para o servidor a que
se refere o artigo 84 desta lei, do Quadro de Pessoal da
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
- HEMOMtNAS - e da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG.
Art. 84 - A GIEFS será atribuída mensalmente ao servidor

ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública, a
partir de indicadores e critérios de avaliação, a saber:
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- do desempenho institucional, vinculados a metas de
produtividade e de qualidade na prestação de serviços pela
unidade administrativa;
II - a participação individual do servidor, vinculados ao

esforço do servidor para a concessão das metas mencionadas
no inciso anterior, a sua qualificação e quantidade de
trabalho efetivamente prestado.
Art. 85 - O Plano Global de Avaliação, no âmbito de cada
Fundação mencionada, contendo os indicadores e critérios do
desempenho institucional e da participação individual do
servidor, terá como diretriz básica a perspectiva do usuário
e será aprovado em deliberação do respectivo Conselho
Curador e homologado pela Comissão Estadual de Política de
Pessoal - CEP.
Art. 86 - O processo de avaliação deverá observar, ainda,

as seguintes diretrizes:
- integração, nos níveis institucional e individual;

II - continuidade;
II! - participação;
IV - apuração trimestral-
Art. 87 - A apuração formal da avaliação servirá de base

para o cálculo da GIEFS nos três meses subseqüentes.
Art. 88 - Farão jus à GIEFS os servidores em efetivo
exercício nas unidades administrativas cujo desempenho
institucional, no trimestre, tenha atingido o padrão
estabelecido como suficiente no Plano Global de Avaliação
respectivo.
Art. 89 - O valor-referência, para cálculo da GIEFS, é a
média respectiva dos valores constantes nas tabelas de
vencimento da FHEMIG e da HEMOMINAS, correspondente à
jornada de trabalho semanal de 30 horas.
Art. 90 - A GIEFS será calculada em estrita consonância com
a avaliação da participação individual do servidor,
observado o disposto no artigo 88, e obedecerá às seguintes
correlações e percentuais:

- Grau A de participação individual: 80% (oitenta por
cento) do valor-referência;
II - Grau 8 de participação individual: 40% (quarenta por

cento) do valor-referência;
III - Grau C de participação individual: 20'!, (vinte por

cento) do valor-referência.
Parágrafo único - O valor da G!EFS atribuída ao servidor
não poderá ultrapassar à soma das demais parcelas de sua
remuneração.
Art. 91 - E da responsabilidade da FHEMIG e da HEMOMINAS o
pagamento da GIEFS com recursos próprios-
Art. 92 - O valor total mensal da GIEFS não poderá

ultrapassar a 30% (trinta por cento) da receita diretamente
arrecadada, respectivamente, pela HEMOMINAS e pela FHEMrG.
Art. 93 - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CR$26.736.731,00 (vinte e seis milhões
setecentos e trinta e seis mil setecentos e trinta e um
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cruzeiros reais), observado o disposto no artigo 43 da Lei
Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 94 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 95 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Defesa Social e de Fiscalização Financeira, para parecer,
nos termos do art. 196, c/c o art. 220, do Regimento
Interno.
( - Publicado de acordo com o texto original.)

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 14/12/93.)

'MENSAGEM NQ 415193*
Belo Horizonte. 10 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a instituir a cobrança
de pedágio em rodovia sob sua jurisdição e dá outras
providências.
O produto da arrecadação do pedágio, como se acha previsto
no projeto encaminhado, será destinado a atender às despesas
com a restauração, conservação e manutenção da pista de
tráfego e faixas adjacentes no trecho a que se referir a
cobrança, bem como ao custeio dos serviços públicos
relacionados com a operacionalização do pedágio.
Anexa a esta mensagem segue exposição de motivos sobre a

matéria, elaborada pelo Secretário de Estado de Transportes
e Obras Públicas, contendo informações mais detalhadas sobre
a instituição e cobrança do pedágio nas rodovias estaduais,
e que por certo servirão como subsidio para o exame do
projeto por essa Casa.
Solicitando que o projeto de lei incluso seja apreciado com
urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado,
apresento a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e
distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 7 de outubro de 1993.
Senhor Governador,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência a minuta, em anexo, de projeto de lei que
autoriza o DER-MO a instituira cobrança de pedágio em
rodovia sob sua jurisdição e dá outras providências.
Nos precisos termos do artigo lg, os recursos resultantes

da cobrança serão aplicados exclusivamente na restauração,
conservação e manutenção da pista de tráfego e faixas
adjacentes, bem como no custeio dos serviços públicos que
nele se estabeleçam, inclusive o da própria cobrança, para
atendimento, orientação e socorro ao usuário no trecho a que
vincular-se a cobrança.
Conforme prescreve o parágrafo único do mesmo artigo, a
instituição da cobrança se fará através de portaria dc
Diretor-Geral do DER-MO, que determinará o trecho ao qual
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corresponderá a cobrança e aplicação da receita, local de
sua arrecadação e demais disposições de interesse para o
público, calcadas em estudos prévios que assegurem escolha
técnica e politicamente correta (artigo 2Q).
O artigo 3o estabelece base de cálculo para a cobrança do
pedágio e exclui de sua incidência, por motivos óbvios, o
condutor de veículo oficial ou em atividade de socorro a
acidentado na rodovia, bem como, pela inexpressividade do
desgaste que possam trazer à via, o condutor de motocicleta
ou de ciclomotor.
Finalmente, com o objetivo de assegurar controle absoluto
sobre a arrecadação e destinação especifica da receita
instituída, determina a lei em projeto, na forma da minuta
ora oferecida, o recolhimento do produto em conta aberta
especialmente para este fim.
A proposição que ora faço a Vossa Excelência resulta de
acurado estudo sobre a legalidade e a operacionalidade da
medida, que, já posta em execução em outras unidades da
federação, constitui solução prática e objetiva para
assegurar o atendimento ao usuário no quadro geral de
dificuldades com que se defronta a Administração Pública
para assumir compromissos sob o regime comum das
disponibilidades orçamentárias e financeiras.
Na Ação Direta de Inconstitucional idade no 800-5 (Rio Grande
do Sul), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a
cobrança de pedágio, em termos semelhantes ao que aqui se
propõe, se configura como preço público, não sujeito ao
principio constitucional da anterioridade nem,
conseqüentemente, acrescente-se às normas que regem a
imposição de tributos.
Asseverando a Vossa Excelência que, já orientado pelos

estudos a que me referi, apresentados por empresa consultora
especialmente contratada para este fim, o DER-MG está apto
• determinar os trechos em que se fará recomendável e viável
• cobrança, sem prejuízo de direitos que devam ser
preservados, renovo, na oportunidade, meus protestos de
estima e de elevada consideração.
Atenciosamente,
Dano Rutier Duarte, Secretário de Estado de Transportes e

Obras Públicas e Diretor-Geral do DER-MG.
PROJETO DE LEI No 1.8441934*

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a instituir a cobrança de pedágio em
rodovia sob sua jurisdição e dá outras providências-
Art. lQ - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG - fica autorizado a instituir a
cobrança de pedágio em rodovia sob sua jurisdição para o fim
de aplicar os recursos resultantes exclusivamente nas
despesas, no trecho a que se vincular a cobrança, com a
restauração, conservação e manutenção da pista de tráfego e
faixas adjacentes, bem como com o custeio dos serviços
públicos que nele se estabeleçam, inclusive o da própria co-
brança, para atendimento, orientação e socorro ao usuário.
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Parágrafo único - A instituição da cobrança se fará através
de portaria do Diretor-Geral do DER-MG, na qual se
consignará, obrigatoriamente, o trecho ao qual corresponderá
a cobrança e a aplicação da receita, assim como o local de
sua arrecadação.
Art. 2g - A instituição de cobrança de pedágio em trecho
expressamente determinado de rodovia será precedida
obrigatoriamente de estudos técnicos sobre a sua
conveniência e viabilidade, localização dos postos de
arrecadação, estimativas de custo de construção e de
operação destes.
Art. 3Q - O preço do pedágio terá por base a unidade de
pedágio - hP -, estabelecida por esta lei em valor
correspondente a 0,0482 UPFMG, tomado por base de cálculo o
mês de outubro de 1993, e que será cobrado do condutor de
veículo automotor, seg yndo a categoria deste e o valor, em
UP. constante no Anexo Unico desta lei.
6 lg - Fica o Poder Executivo autorizado a fixar, por

decreto, novo indice referencial para o cálculo da unidade
de pedágio, se extinto o adotado por esta lei.

20 - Não haverá cobrança de pedágio dos condutores de
veículos oficiais ou em atividade de socorro a acidentados
na rodovia, bem como de motocicletas e ciclomotores.
Art. 'p - Os valores arrecadados através da cobrança de
pedágio serão depositados em conta de receita própria do
DER-MG, aberta especialmente para este fim.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira, para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do
Regimento Interno.

- Publicado de acordo como texto original.
- O anexo único mencionado foi publicado na edição do

"Diário do Legislativo" de 14/12/93.)
"MENSAGEM NQ 416/93*

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
Incluso, que cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
providências.
A criação do fundo é de especial importãncia para o sistema
penitenciário do Estado, uma vez que os recursos previstos
para a sua constituição serão destinados exclusivamente á
reestruturação dos serviços penitenciários do Estado e á
construção de estabelecimentos penais.
Esses aspectos são considerados nos documentos anexos, que

me foram encaminhados pelo Secretário de Estado da Justiça,
os quais servirão como subsidios para o exame do projeto por
essa Casa.
Solicitando q ue o projeto de lei encaminhado seja apreciadc
com urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição dc
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Estado, apresento a Vossa Excelência protestos de elevado
apreço e distinta consideração-
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 29 de novembro de 1993.
Senhor Procurador-Geral
Encaminho a Vossa Excelência para as providências finais o
expediente referente ao projeto de criação do Fundo
Penitenciário do Estado, já aprovado por essa Procuradoria e
pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Esclareço a Vossa Excelência que a criação do Fundo
Penitenciário é questão de fundamental importância para o
sistema penitenciário do Estado, que está atravessando
atualmente a mais aguda crise institucional de sua história.
Na oportunidade, renovo-lhe meus protestos de estima e

apreço.
Atenciosamente,
Mário Âssad, Secretário de Estado da Justiça.

Justificativa
A finalidade do presente anteprojeto é a criação do Fundo
Penitenciário Estadual, a fim de, atendendo disposição
expressa do artigo 49 do Código Penal vigente, proporcionar
recursos financeiros para atender as necessidades do sistema
penitenciário, tanto nos aspectos materiais quanto
institucionais, para a consecução de seus objetivos.
Acresce que o Ministério da Justiça há muito vem
recomendando aos Estados q ue priorizem a criação dos Fundos
Penitenciários Estaduais, considerando que os recursos
destinados aos sistemas penitenciários são sempre
insuficientes, dadas as condições de carência das
instituições penais no Pais. ("In": Anais do Conselho
Nacional de Politica Penitenciária. Brasilia: Ministério da
Justiça, nQ 1. 1980-1981, p. 85, 88).
Portanto, considerando o que dispõe o citado artigo 49 da

Parte Geral do Código Penal vigente, que define e destina a
multa penal aos Fundos Penitenciários, urge que atendamos
tal disposição, que virá, sem dúvida, trazer substanciais
recursos aos órgãos de execução penal e afins inseridos na
competência da Secretaria de Estado da Justiça.
A multa pecuniária assumiu, no presente estatuto penal, uma
maior eficácia em seus valores, constituindo ainda
substitutivo das penas privativas da liberdade, nos casos
expressos em lei (art. 51 do C.P. e art. 182 da LEP).
o presente anteprojeto foi elaborado de acordo com as
determinações contidas na Lei Complementar nQ 27, de 18 de
janeiro de 1993, que dispõe sobre a instituição, a gestão e
a extinção de fundo.
Carmen Pinheiro de Carvalho. Presidente do Conselho de

Criminologia e Politica Criminal.
Belo Horizonte, 5 de outubro de 1993.
Senhor Secretário,
Com respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para
passar ás mãos de V. Exa. o anteprojeto do Fundo
Penitenciário Estadual.



438

Informo-lhe que o mesmo foi elaborado em sua versão final e
analisada sua adaptação à Lei Complementar nQ 27, de 18 de
janeiro de 1993, conforme orientação da Secretaria de Estado
da Fazenda, junto á Superintendência de Planejamento e
Coordenação desta Secretaria.
Na oportunidade, renovo a V. Exa. protestos da mais alta

estima e distinta consideração.
Carmen Pinheiro de Carvalho, Presidente do Conselho de
Criminologia  Política Criminal-

PROJETO DE LEI No 1.845193
Cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras

providências.
Art. 1Q - Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual, como

objetivo de criar condições financeiras e de administração
de recursos destinados ao sistema penitenciário do Estado.
Art. 2o - São beneficiários dos recursos do Fundo
Penitenciário Estadual os estabelecimentos penais do Estado.
Art. 3 - São recursos que compõem o fundo:

- as multas pecuniárias fixadas nas sentenças judiciais,
nos termos dos artigos 49 e 50 do Código Penal;
II - as doações, auxílios e contribuições de pessoas de

direito público e privado;
III - outras rendas que possam ou venham a ser atribuidas

ao fundo.
Art. 40 - O Fundo Penitenciário Estadual terá prazo
indeterminado de duração.
Art. S - O órgão gestor do fundo é a Secretaria de Estado
da Justiça, e o agente financeiro, o Banco do Estado de
Minas Gerais S.A. - BEMGE.
6 l Q - O órgão gestor e o agente financeiro terão as

atribuições previstas, respectivamente, nos incisos 1 e II
do artigo 4Q da Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de
1993.
g 2Q - O agente financeiro não fará jus a remuneração pelos
serviços prestados.
Art. 6Q - A liberação dos recursos do fundo será definida

mediante apresentação de projeto pelas Superintendências de
Planejamento e Coordenação e de Organização Penitenciária da
Secretaria de Estado da Justiça.
Art. 7 - Integram o Grupo Coordenador do Fundo
Penitenciário Estadual

- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da
Justiça:
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda:
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral;
IV - 1 (um) representante do Conselho de Criminologia e

Política Criminal;
V - 1 (um) representante •do Conselho Penitenciário;
VI - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas

Gerais S.A. - BEMGE.
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Parágrafo único - As atribuições do grupo coordenador são
as previstas no inciso III da Lei Complementar ng 27, de 18
de dezembro de 1993.
Art. 9g - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbe a

supervisão financeira do órgão gestor e do agente financeiro
do fundo.
Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do Fundo
Penitenciário Estadual obedecerão ao disposto na Lei Federal
ng 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas específicas do
Tribunal de Contas do Estado.
Art. 11 - O regulamento do Fundo Penitenciário Estadual

será expedido por meio de decreto-
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira, para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220. do
Regimento Interno.

- Publicado de acordo como texto original.)
"MENSAGEM NQ 417/93

Belo Horizonte. 10 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza a concessão de garantia doEstado em
operação de crédito, cujo produto será destinado à aquisição
de equipamentos e à contratação de serviços necessários á
execução do programa AGRIDATA - Informatização Agropecuária.
A nota técnica anexa, elaborada pela Secretaria de Estado

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, contém informações
sobre a importância da informatização do setor agricola
estadual, que poderá ser alcançada com a aplicação dos
recursos de que trata o projeto de lei anexo, cuja
apreciação por essa Casa solicito, nos termos do artigo 69
da Constituição do Estado, que se faça com urgência.
Valho-me desta oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência protestos de elevado apreço e distinta
consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais,
O AGRIDATA - Informatização Agropecuária constitui-se num
dos mais importantes programas de apoio á agricultura
estadual
Consignadas como estratégia de Governo, a melhoria e

ampliação dos mecanismos de coleta e difusão de informações
agricolas encontram no AGRIDATA um conjunto efetivo de
conceitos e recursos computacionais capaz de consolidar este
inadiável apoio governamental.
O AGRIDATA é uma rede aberta de teleinformática que opera
com base na Rede Estadual de Comunicação de Dados Via
Satélite, operada pela PRODEMGE, que através de interligação
de bancos de dados administrados pelo setor público e
entidades privadas facilitará ao produtor rural e
agroindústrias informações atualizadas sobre preços,
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serviços e tecnologia de produção. Além disso, o Sistema
possibilita a compra e venda de insumos e produtos agrícolas
diretamente dos terminais da rede, minimizando, com isso, os
efeitos da intermediação e a pressão de demanda sobre os
fatores de produção.
Com o sistema, o produtor e seus órgãos de representação
poderão ainda acessar as bases de dados dos órgãos da SEAPA,
informando-se sobre técnicas e padrões de produção,
recomendações de combate a pragas e doenças, geografia,
meteorologia, projetos, entre outros.

PROJETO DE LEI No 1.846/93
Autoriza a concessão de garantia do Estado de Minas Gerais

em operação que menciona.
Art. lg - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a
oferecer garantia em operação de crédito a ser celebrada
pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais - EMATER-MG - até o valor de
CR$7.144.470.000,00 (sete bilhões, cento e quarenta e quatro
milhões e quatrocentos e setenta mil cruzeiros reais),
correspondentes, em 22 de novembro de 1993, a
US$33.000.000,00 (trinta e três milhões de dólares norte-
americanos).
Parágrafo único - O produto da operação de crédito de que
trata este artigo destina-se á aquisição, pela EMATER-MG, de
equipamentos para a implantação do programa AGRIDATA -
Informatização Agropecuária e á contratação de serviço
técnico que for necessário para esse fim, observadas as
normas legais aplicáveis.
Art. 2g - A garantia do Estado na operação de crédito de
que trata esta lei será constituída por aval ou fiança, até
o limite global mencionado no artigo lg.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Agropecuária e 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.)
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.682/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
o projeto de lei em epigrafe, do oeputado Anderson Adauto,
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros Vila Paiva e Jardim Esplanada, com
sede no Municípiode Planura.
A proposição foi preliminarmente examinada pela Comissão de

Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua normal
tramitação. Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a
matéria para o lQ turno de deliberação conclusiva, de acordo
com o disposto no art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A entidade a ser beneficiada exerce atividades de caráter
promocional, cultural, desportivo e social, visando a um bem
maior, que é o desenvolvimento comunitário.
Pelos benefícios que traz á população local, faz-se a
Associação dos Moradores dos Bairros Vila Paiva e Jardim
Esplanada merecedora da declaração de sua utilidade pública.

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

Lei nQ 1.682/93, no lQ turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ng 1.735/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

o Projeto de Resolução ng 1.735/93 é de autoria da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária e tem o propósito
de disciplinar a distribuição de subvenções para o exercício
de 1993 com recursos oriundos da Loteria do Estado de Minas
Gerais.
Publicado em 23/10/93, foi o projeto distribuído às

Comissões supracitadas para receber pareceres.
Em virtude de requerimentos aprovados em Plenário, o
projeto deverá tramitar em regime de urgência e deve ser
apreciado em reunião conjunta, de acordo com os arts. 274,
II. e 129, III, ambos do Regimento Interno.
Designado para apreciar os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da máteria, passamos a
fazê-lo, em conformidade com o art. 103, V, "a", do referido
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em tela visa á distribuição dos
recursos oriundos da Loteria do Estado de Minas Gerais, a
que se refere a Lei ng 6.265, de 18/12/73.
A nova redação dada ao art. 4g do referido diploma pela Lei
nQ 9.924, de 20/7/89, reserva o percentual de 24% do lucro
liquido da Loteria do Estado de Minas Gerais para destinação
especifica a entidades sociais legalmente constituídas no
Estado, ou a entidades escolares, conforme o disposto em
resolução da Assembléia Legislativa.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa, dentro das prerrogativas que lhe são
conferidas pelo art. 191, II, do Regimento Interno,
apresenta o projeto sob comento, em estrita consonância com
as normas que versam sobre a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de
Resolução no 1.735/93.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator - Ivo
José - Baldonedo Napoleão - Romeu Queiroz.
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o projeto em tela disciplina a distribuição de
subvenções para o exercicio de 1993, com recursos oriundos
da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Inicialmente, em reunião conjunta, a Comissão de

Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
legalidade e pela constitucionalidade da matéria.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
Dispõe o Projeto de Resolução ng 1.735/93 sobre a

distribuição de subvenções por meio de recursos oriundos da
Loteria do Estado de Minas Gerais.
De acordo com o art. 4o da Lei no 6.265, de 18/12/73. com
nova redação dada pela Lei nQ 9.924, de 20/7/89, 24% do
lucro liquido da Loteria do Estado de Minas Gerais serão
destinados a entidades sociais legalmente constituídas, ou a
entidades escolares, conforme disposto em resolução da
Assembléia Legislativa.
A presente proposição visa disciplinar a distribuição
dessas convenções, não encontrando óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentãrio á sua aprovação.

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

Resolução nQ 1.735/93, na forma proposta.
Sala das Comisões, 10 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -
Romeu Queiroz - Ivo José - Antônio Pinheiro - Ailton Vilela.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NO 1.824/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ng
1.824/93 autoriza a celebração de convênio entre o Poder
Executivo e a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 8/12/93, o

projeto, que vem a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, inciso V, alinea "a", do
Regimento Interno, constitui matéria de deliberação
conclusiva de comissão, "ex-vi" do disposto no art. 104,
inciso II, alínea "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa autorizar a celebração de

convênio entre o Poder Executivo e a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais para efeito da concessão de
subvenções sociais, de que trata a Lei no 6.776, de 9/6/76,
incluídas em valor consignado no orçamento da Assembléia
Legislativa.
E prevista, no art. lg do projeto, a intermediação das

Secretarias do Trabalho e Ação Social, de Esportes, Lazer e
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Turismo, da Cultura e de Assuntos Municipais nos convênios a
serem celebrados entre o Poder Executivo e o Poder
Legislativo.
Os mencionados convênios terão vigência até o advento de
legislação que disponha sobre a política estadual de
assistência social, prevista nos arts. 193 e 194 da
Constituição do Estado, os quais se baseiam nos arts. 203 e
204 da Constituição da República.
Sem alterar substancialmente o disposto na Resolução ng
5.129, de 28/12/92, que trata da distribuição de subvenções
sociais, o projeto dá à matéria disciplina consentânea com
as prescrições constitucionais e legais a ela pertinentes.

Conclusão
Por não haver óbice à proposição, quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, concluímos por sua normal
tramitação.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Ailton Vilela, relator - Romeu

Queiroz - Ivo José - Baldonedo Napoleão - Antônio Pinheiro.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ng
1.824/93 autoriza a celebração de convênio entre o Poder
Executivo e a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.
Ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, que,
concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria, opina por sua normal tramitação,
• projeto vem a esta Comissão a fim de receber parecer para
• lg turno, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, inciso
X. do Regimento Interno, e deve ser posteriormente submetido
à deliberação conclusiva desta Comissão, com fulcro no art.
104, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao prever a intermediação das Secretarias do Trabalho e

Ação Social, de Esportes, Lazer e Turismo, da Cultura e de
Assuntos Municipais nos convênios a serem celebrados, o
projeto assegura a participação conjunta dos Poderes
Executivo e Legislativo nas ações voltadas para a
assistência social.
Se, nessa área, é importante o papel reservado á Assembléia
Legislativa, em cujo orçamento é consignado valor
co rr es pondente ás subvenções sociais, não menos importante é
a função cometida ao Poder Executivo, especificamente às
Secretarias de Estado, dotadas da infra-estrutura necessária
e aptas ao atendimento das demandas sociais, na respectiva
área de atuação.
E de se observar que, nos termos do art. 3Q do projeto, os
critérios para cadastramento e prestação de contas das
entidades, que deverão ter sede em Minas Gerais, serão
definidos pela secretaria conveniada.
Sem alterar substancialmente a Resolução ng 5.129, de
28/12/92, que trata da distribuição de subvenções, o projeto
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cuida de racionalizar e tornar mais eficiente essa
distribuição.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no l

turno, do Projeto de Resolução nQ 1.824/93.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Romeu Queiroz, relator - Ailton

Vilela - Ivo José - Baldonedo Napoleão - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 1.034/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Jorge Eduardo,
dispõe sobre a instituição do Programa Estadual de Crédito
Educativo - PECE.
Durante o lQ turno, o projeto de lei em tela foi aprovado,
com as Emendas ns 1 a 3. Retorna, agora, a esta Comissão,
no 2Q turno, para que possamos emitir parecer, no âmbito da
nossa competência.
Nos termos do art. 196, lo, do Regimento Interno,
apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A proposição em epigrafe, aperfeiçoada com as referidas

emendas, não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, à sua aprovação. As despesas decorrentes da
execução da lei proposta serão cobertas por recursos
orçamentários e pelas demais fontes indicadas por
instituições financeiras oficiais e pelo Governador do
Estado. O projeto em tela está de acordo com a legislação
vigente, merecendo prosperar nesta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.034/92 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Bernardo Rubinger, relator
- Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Romeu Queiroz.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.034192

Institui o Programa Estadual de Crédito Educativo - PECE -
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. lo - Fica instituído o Programa Estadual de Crédito
Educativo - PECE - para estudantes universitários
matriculados em curso de graduação, no Estado de Minas
Gerais.
Art. 2 - Para obtenção do beneficio, o estudante deverá
comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas
escolares, utilizando-se de recursos próprios ou da renda
familiar.
l - Será concedido o empréstimo para pagamento da

anuidade escolar ou para custeio de despesas de manutenção,
vedado o acúmulo de benefícios oriundos de fontes distintas.



445

6 20 - O empréstimo para anuidade e custeio terá como
limite o valor da anuidade paga pelo beneficiário.

- Os estudantes interessados farão sua inscrição
junto ao órgão indicado pelo estabelecimento de ensino
superior, que, por sua direção, juntamente com a entidade
que represente os estudantes, fará a seleção dos
pretendentes para encaminhamento ao órgão financiador.
§ 4o - A renovação anual do benefício será condicionada ao

aproveitamento escolar, devendo o aluno cumprir, no mínimo,
12 (doze) créditos em disciplina, por semestre.
Art. 3g - O agente executor do PECE, obedecidas as normas
operacionais e crediticias editadas pelo Banco Central do
Brasil, será indicado pelo Poder Executivo, facultando-se às
demais instituições financeiras do Estado participar do
programa.
Art. 4g - Os recursos a serem alocados para execução do

PECE terão origem no orçamento do Estado e nas demais fontes
indicadas pelas instituições financeiras oficiais e pelo
Governador do Estado.
Parágrafo único - Serão destinados ao PECE, ainda, recursos
provenientes do lucro Liquido resultante da exploração da
Loteria do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 4g,
IV. da Lei ng 6.265, de 18 de dezembro de 1973.
Art. 5g - Os juros sobre o crédito educativo não
ultrapassarão, anualmente, a 6% (seis por cento).
Art. 7g - O prazo de utilização dos recursos não poderá
ultrapassar, em mais de um ano, a duração média do curso,
fixada pelo Conselho Federal de Educação.
Art. BQ - A carência do empréstimo é de um ano a contar da
data de conclusão ou interrupção do curso-
Art. Go - A amortização do empréstimo deverá ser efetuada
no mesmo prazo de utilização dos recursos contado a partir
do término do prazo de carência, corrigidas as parcelas
monetariamente conforme critérios estabelecidos no
regulamento desta lei.
Art. 10 - Fica vedada a inscrição no PECE de candidatos
que, á época, sejam beneficiários de outro programa oficial
de mesma natureza.
Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua publicação.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.179/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquínio, a proposição em
tela, na forma como foi aprovada no lQ turno, visa a
instituir o Programa Estadual de Divulgação Educativa.
O projeto foi aprovado no lo turno, na forma do
Substitutivo nQ 2, com a Emenda no 1, ficando prejudicados o
Substitutivo nQ 1 e a Emenda no 2.
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Agora, volta a matéria a ser examinada por esta Comissão,
no 2Q turno, cabendo-nos elaborar a redação do vencido, que
segue anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
epigrafe, aperfeiçoada na forma do Substitutivo ng 2, não
encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à
sua aprovação.
As despesas dela originadas correrão por conta dos recursos

orçamentários destinados á educação e á comunicação social,
podendo, também, o Poder Executivo celebrar convênios com
entidades públicas e privadas para a consecução do objetivo
proposto. A aprovação do projeto não gera, portanto,
repercussão no orçamento do Estado.
Trata-se de matéria de grande interesse social, voltada
para a conscientização dos direitos do cidadão e para o
exercício da cidadania.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.179/93, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Antônio Júlio, relator -
Bernardo Rubinger - Romeu Queiroz - Antônio Pinheiro.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.179/92

Institui o Programa Estadual de Divulgação Educativa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lc, - O Estado manterá, de forma permanente, o Programa
Estadual de Divulgação Educativa, denominado EDUCAR, para
fins do que estabelece esta lei-
Art. 2g - 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 à sobrevivência do indivíduo, da
família e da sociedade;
IV - a prática esportiva organizada como fator formador da

personalidade;
V - a preservação do meio ambiente, a conservação do
património cultural e o exercício dos direitos culturais;
vr - os cuidados preventivos com a saúde;
vri - o sentido humanitário da doação de órgãos;
vru - 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 se estender a matérias de interesse educativo não
previstas expressamente nesta lei, a critério dos
responsáveis pelo programa.



447

Art. 3g - O EDUCAR manterá serviço de divulgação de
matérias relacionadas com seus objetivos, aparelhado para
responder a demandas de individuos ou de grupos
interessados.
Art. 4g - Compete ao Poder Executivo a organização e a

administração do EDUCAR, garantindo-lhe os recursos humanos
e materiais necessários á consecução de seus objetivos.
Art. 5Q - O EDUCAR será mantido com os recursos

orçamentários destinados á educação e à comunicação social.
Art. 6 - Para o cumprimento desta lei, poderá o Poder
Executivo celebrar convênios com entidades públicas e
privadas.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.614/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
1.614/93 cria o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.
Aprovado no lg turno, na forma original, vem o projeto a

esta Comissão para receber parecer para o 2g turno.
Fundamentação

O Fundo Pró-Floresta destina-se ao financiamento da
atividade florestal no Estado, de forma a elevar a oferta de
matéria-prima vegetal para usos industrial e doméstico.
O financiamento da atividade florestal no Estado constitui
providência de fundamental importância a ser tomada pelo
poder público, tendo em vista o desmatamento que se tem
observado no Estado. O resultado é uma forte devastação
ambiental, que deve ser imediatamente estancada.
Com esse intuito, foi elaborada a Lei nQ 10.561, de

27/12/91, que dispõe sobre a politica florestal no Estado e
estabelece a obrigatoriedade de que parcelas crescentes do
consumo de matérias-primas sejam originadas de florestas de
produção, partindo de um patamar minimo de 30% no ano de
1992.
O fundo, por sua vez, constitui imprescindivel Instrumento

de apoio aos produtores no atendimento às exigências da lei
de politica florestal.
Vale lembrar, também, que a atividade de reflorestamento

vem adquirindo crescente importância económica em várias
regiões do Estado, o que justificaria a criação do fundo
independentemente do problema ambiental que se objetiva
solucionar.

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

Lei nQ 1.614/93 na forma em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Romeu Queiroz, relator -

Jaime Martins - Alvaro António.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NO 1.735/93
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o projeto em tela disciplina a distribuição de
subvenções para o exercicio de 1993, com recursos oriundos
da Loteria do Estado de Minas Gerais.
Durante o to turno, foi o projeto aprovado na forma

proposta.
Agora, volta a matéria a esta Comissão para receber

parecer.
Fundamentação

Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
apreço não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário á sua aprovação. A matéria versa sobre a
distribuição de subvenções sociais com recursos oriundos da
Loteria do Estado de Minas Gerais.
A medida está de acordo com a legislação vigente, devendo
prosperar nesta Casa.

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

Resolução no 1.735/93.
Sala das Comisões, 10 de dezembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Romeu Queiroz, relator -

Bernardo Rubinger - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.744193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a recomposição de vencimentos dos cargos da
Defensoria Pública e dá outras providências.
No lg turno, foi o projeto aprovado, com as Emendas ngs 1 e
2. Agora, cabe a esta Comissão examinar a matéria no 2g
turno e elaborar a redação do vencido no lg turno, que segue
anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já nos manifestamos, a proposição em análise não

encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à
sua aprovação. As despesas decorrentes da execução da futura
lei serão cobertas por crédito suplementar, cuja abertura é
autorizada pelaprõpria proposição, observado o disposto no
art. 43 da Lei Federal ng 4.320. de 17/3/64. O projeto em
tela está de acordo com a legislação sobre finanças
públicas, merecendo prosperar nesta Casa.
Ademais, a matéria reveste-se de grande senso de justiça e
alcance social, pois aumenta a remuneração dos Defensores
Públicos, atualmente defasada, dá-lhes melhores condições de
trabalho e beneficia, assim, grande parte da população, a
mais carente, q ue necessita de seus serviços.

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

Lei ng 1.744/93, na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões, 9 dezembro de 1993.
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Célio de Oliveira, Pr esiden te - Bernardo Rubinger, relator
- Baldonedo Napoleão - Roberto Amaral - Jaime Martins.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.744/93

Dispõe sobre a recomposição de vencimentos dos cargos do
Quadro Especifico de Pessoal da Defensoria Pública e dá
outras providênciàs.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os valores dos vencimentos dos cargos de
provimento efetivo e em comissão do Quadro Especifico de
Pessoal da Defensoria Pública, de que tratam o Decreto ng
21.453, de li de agosto de 1981, e o art. 50 da Lei ng
9.757, de 10 de fevereiro de 1989, são os constantes no
Anexo único desta lei, a partir de lg de setembro de 1993.
Parágrafo único - Nos valores previstos no Anexo único a

que se refere este artigo, está considerado o índice geral
de reajustamento fixado no Decreto ng 34.923, de 17 de
setembro de 1993.
Art. 2g - Até a edição da lei complementar a que se refere

o art. 130 da Constituição do Estado, aplica-se aos cargos
de provimento efetivo e em comissão do Quadro Especifico de
que trata o artigo anterior, no que couber, o disposto nos
arts. 36, 37, 38, 41, 43, 44 e 45 da Lei Complementar no 30.
de 10 de agosto de 1993.
Art. 30 - Fica criado, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão a que se refere o Anexo III do Decreto n
16.409, de 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Coordenador-
Geral do Sistema Integrado de Administração Financeira,
símbolo 5-01, de recrutamento amplo, destinado a integrar o
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da
Fazenda - no IV, de que trata o Decreto ng 16.686, de 27 de
outubro de 1964-
Art. 4o - Para atender ás despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar até o valor de CR$135.200.000,00 (cento e trinta
e cinco milhões e duzentos mil cruzeiros reais), observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. So - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário. -

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 1.824/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Resolução no 1.824/93, da Mesa da Assembléia,
autoriza a celebração de convênio entre o Poder Executivo e
a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Submetido à deliberação conclusiva desta Comissão e

aprovado no lo turno, retorna o projeto a esta Comissão a
fim de receber parecer para o 2o turno, nos termos do art.
196, c/c o art. 103, inciso X. e o art. 106, do Regimento
Interno, devendo ser posteriormente submetido à deliberação
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conclusiva desta Comissão, no 2Q turno, com fundamento no
art. 104, inciso II, alínea "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
O valor correspondente ás subvenções sociais é consignado
no orçamento da Assembléia Legislativa, por isso a
proposição em exame não induz alteração financeira.
A participação conjunta dos Poderes Executivo e Legislativo
nas ações voltadas para a assistência social virá
racionalizar e dar maior eficiência à distribuição de
subvenções, tendo em vista a intermediação das Secretarias
do Trabalho e Ação Social, de Esporte. Lazer e Turismo, da
Cultura e de Assuntos Municipais nos convênios a serem
celebrados.
Dotadas da infra-estrutura necessária à operacionalização
do disposto no projeto em tela e aptas ao atendimento das
demandas sociais na respectiva área de atuação, as
mencionadas Secretarias definirão os critérios para
cadastramento e prestação de contas das entidades sub-
vencionadas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2g turno, do
Projeto de Resolução nQ 1.824/93.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Antônio Pinheiro, relator
- Romeu Queiroz - Antônio Júlio - Bernardo Rubinger.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 15 de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA 478a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lê Fase:
Ata - Correspondência: Mensagens ngs 413, 414, 415. 416 e
417/93 (respectivamente, Projetos de Lei nQS 1.842, 1.843,
1.844, 1.845 e 1.846/93), do Governador do Estado - Ofícios
ngs 67 a 83/93. do Governador do Estado - Ofícios diversos -
Apresentação de Proposições: Requerimento no 4.983/93 -
Requerimentos dos Deputados Ronaldo Vasconceilos e Roberto
Amara] (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Agropecuária, de Ciências e Tecnologia e de Fiscalização
Financeira e dos Deputados Anderson Adauto, Mauri Torres,
Roberto Luiz Soares (2) e José Militão - 2a Fase: Palavras
do Sr. Presidente - Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rémolo Aloise - Benê Guedes - Adelmo carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cêlio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Geraldo Santanna - Hely
Tarquínio - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista -
José Bonifácio - José Laviola - Maria Elvira - Maria Olivia
- Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Tarcísio Henriques -
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.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Roberto Amaral, 2g-Secretário "ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Elvira, lo-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
(Nota do redator: As Mensagens ngs 413, 414, 415, 416 e

417/93, do Governador do Estado, foram publicadas na edição
do "Diário do Legislativo" do dia 14/12/93, págs. 27 a 32.)

OFÍCIOS
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Ng 67/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto
ao art. 14 da Proposição de Lei ng 11.948.
Ng 68/93, do Sr. Hélio Carda, Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto
aos arts. 4g e 5g da Proposição de Lei Complementar no 32.
Ng 69/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,

agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto à
Proposição de Lei ng 11.944.
Ng 70/93, do Sr. Hélio Garcia. Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto
ao art. 3Q e seu parágrafo único e ao art. 4Q da Proposição
de Lei nQ 11.949.
NQ 71/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,

agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto à
Proposição de Lei nQ 11.886.
Ng 72/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,

agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto à
Proposição de Lei ng 11.887.
Ng 73/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,

agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto à
Proposição de Lei no 11.889.
NQ 74/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto
aos arts. 19. 5, e 28. inciso 1, alinea "m", da
Proposição de Lei nQ 11.952.
No 75/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,

agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto à
Proposição de Lei ng 11.942.
No 76/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto
aos arts. 11 e 12 da Proposição de Lei nQ 11.877.
Ng 77/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto
ao art. 3g, lo, da Proposição de Lei ng 11.947.
No 78/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto
aos arts. 6g e li da Proposição de Lei ng 11.875.
No 79/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto
aos arts. Go. 7g e 8g da Proposição de Lei ng 11.864.
Ng 80/93, do Sr, Hélio Garcia, Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto
aos arts. 3p. inciso II, e 5 g , parágrafo único, da
Proposição de Lei no 11.863.
Ng 81/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto
aos arts. Go, § 2; 7g, parágrafo único; 12, 3g; 13 e seu
parágrafo único; 20,21 e 24 da Proposição de Lei nQ 11.855.
NQ 82/93, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto à
Proposição de Lei no 11.703.
NQ 83/93. do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,
agradecendo a comunicação de que foi mantido o veto oposto
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aos arts. 4g, 4Q; 25 e seu parágrafo único e 29 da
Proposição de Lei ng 11954.
Do Dr. Octávio Elisio Alves de Brito, Secretário de
Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente, sugerindo que as
alterações do dispositivo constitucional que garante a
vinculação de recursos orçamentários para o fomento á
ciência e tecnologia sejam discutidas na época da revisão
constitucional e que a referida Secretaria, a FÁPEMIG e os
órgãos de pesquisa estaduais sejam chamados, uma vez que
poderão prestar valiosa contribuição ao processo de
discussão da matéria, (- A Comissão de Revisão
Constitucional.)
Do Sr. João Magno de Moura, Prefeito Municipal de Ipatinga,
encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de
Justiça, cópia da certidão de registro imobiliário de área
de propriedade do referido município a ser permutada com
área de propriedade do Estado (- A Comissão de Justiça.)
Dos Srs. Carlos William de Souza, Coordenador Regional da
Fundação Nacional de Saúde; Marcelo Libânlo Coutinho,
Diretor do Serviço Autónomo de Água e Esgoto - SAAE - de
Lagoa da Prata; Ananias Ribeiro de Castro, Diretor Adjunto
do SAAE de Guanhães; Luis Eduardo Martin. Diretor da
Superintendência de Agua e Esgoto de Ituiutaba; Irineu
Cassani Franco, Diretor Adjunto do SAAE. de Viçosa; João
Batista de Aguiar, Diretor Adjunto do SAÁE, de tbiá, e José
Alberto Ribeiro Carvalho, Diretor do SAAE de São João
Batista do Glória (7), solicitando que os parlamentares
desta Casa aprovem o projeto de lei do Deputado Ádelno
Carneiro Leão o qual cria o fundo de saneamento básico,
conforme decisão do Seminário Legislativo Saneamento é
Básico. (- Anexem-se ao Projeto de Lei ng 1.360/93.)
O Sr. Presidente - A Presidência 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:
REQUERIMENTOS

Ng 4.983/93, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando
seja formulado voto de pesar pelo falecimento do ex-Deputado
Rufino da Silva Neto. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Do Deputado Ronaldo Vasconcel los, solicitando seja ouvida a

Comissão de Meio Ambiente a respeito do Projeto de Lei ng
807/92.
Do Deputado Roberto Amaral (2), solicitando a apreciação do

Projeto de Lei ng 807/92 em reunião conjunta de comissões e
a atribuição de regime de urgência à tramitação do mesmo
projeto. -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões

de Agropecuária, de Ciências e Tecnologia e de Fiscalização
Financeira e dos Deputados Anderson Adauto, Mauri Torres,
Roberto Luiz Soares (2) e José Militão.
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O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa á 2s1 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.

2a Fase
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa que, não se registrando presença de
Deputados em Plenário, deixou de ser realizada a reunião
ordinária de debates prevista para as 9 horas do dia
10/12/93.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Anderson Adauto, Líder da Bancada do PMDB - confirmação do
nome do Deputado Mauri Torres para Vice-Lider da Bancada
nesta Casa (- Ciente. Cópias ás Lideranças e à Gerência-
Geral de Apoio ás Comissões.); José Militão - falecimento do
Sr. José Pinto dos Santos, ocorrido em São Joaquim de Bicas;
Roberto Luiz Soares (2) - falecimento dos Srs. Jorge T.
Haten e Mário Carlos Soares de Moura, ocorrido em Belo
Horizonte; Mauri Torres - falecimento do Sr. José Renato
Cotta Aleixo, ocorrido em Belo Horizonte; (- Ciente. Oficie-
se.).
(Nota do redator: As comunicações das comissões de

Agropecuária, de Ciências e Tecnologia e de Fiscalização
Financeira foram publicadas na edição do "Diário do
Legislativo" do dia 14/12/93, na pág. 33, coL 4»

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 extraordinária de amanhã, dia 14, às
9h30min, nos termos do edital de convocação, e para a
especial, também de amanhã, às 18 horas, destinada a
homenagear a Empresa Gontijo de Transportes Ltda., pelo seu
cinqüentenário de fundação Convoca, ainda, para a ordinária
de amanhã, dia 14. às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DESTINADA Á ABERTURA DO DEBATE
SOBRE O TEMA "ASSISTÊNCIA SOCIAL E VERBAS PÚBLICAS",

REALIZADO EM 24 DE NOVEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - Composição da Mesa - Destinação da
Reunião - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação do Sr.
Coordenador - Palavras do Sr Coordenador - discursos dos
Drs Paulo de Tarso Almeida Paiva e Fued José Dib e do
Desembargador Paulo Medina - Palavras do Sr. Coordenador -
Apresentação dos coordenadores dos grupos de trabalho -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
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- Às 8h45min, 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 Genaro - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Dílzon Melo - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim
Jacob - Ivo José - Jaime Martins - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Jose Ferraz) - Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A partir deste instante, a Presidência
tem o prazer de convidar para tomar assento à mesa o Exmo.
Sr. Prof. Paulo Neves de Carvalho, Coordenador dos Debates;
os senhores expositores Desembargador Paulo Medina,
representante do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais; o Conselheiro Fued José Dib, Presidente do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais; o Exmo. Sr. Secretário
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, Prof. Paulo
de Tarso Almeida Paiva; os senhores coordenadores dos grupos
de trabalho, Dr. Celso Mello de Azevedo, Provedor da Santa
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; a Exma. Sra. Dra.
Léa Lúcia Cecilia Braga, DD.Presidente do Conselho Regional
de Serviço Social; o Exmo. Sr. Presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais, Dr. Lúcio Marcos Bemquerer; o
Exmo. Sr. Secretário Adjunto do Trabalho e Ação Social, Dr.
Luiz Carlos Gambogi; o Exmo. Sr. Presidente da Associação
Mineira de Engenheiros, Dr. Rodrigo Otávio Coutinho.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a presente reunião, nos
termos do edital de convocação, á abertura do debate sobre o
tema "Assistência Social e Verbas Públicas",

Palavras do Sr, Presidente
Senhoras e senhores, a Assembléia Legislativa não pode ter
medo porque ela só funciona livremente no encontro das
diferenças, quando são plenas as liberdades políticas que
somente vigoram no regime democrático.
As forças democráticas querem o debate e o esclarecimento.
Querem a informação e o direito à crítica, como querem
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também o fortalecimento das instituições garantidoras desses
direitos.
Este debate está sendo promovido pela Assembléia
Legislativa exatamente em favor da participação da cidadania
nas decisões, dentro das regras democráticas.
Esta Casa tem buscado sempre, no campo de sua atuação,

oferecer resposta às demandas da população. Propostas da
Assembléia têm convergido para a solução dos problemas
trazidos ao seu exame, o que decorre, em grande parte, de um
franco e permanente diálogo com a sociedade.
Por isso, mais uma vez buscamos o empenho de todos nessa

discussão coletiva, de ânimo sereno e de coração aberto, na
busca sincera e decidida das melhores soluções, sob a
consciência de que é nossa tarefa, sobretudo, desenhar o
futuro.
A Assembléia não é, sozinha, nem poderia ser, dona das
soluções. Por isso, estes trabalhos contam com a efetiva
participação de representantes dos Poderes, de instituições
e de entidades, participação essa que traz a este debate a
certeza de que haveremos de encontrar o caminho e a direção
que a sociedade aponta, sob o signo do equilíbrio e da
sensatez dos mineiros.
Com essas considerações, declaro abertos os trabalhos e
devo entregar, dentro do espirito que rege este encontro, a
sua coordenação ao professor e nosso mestre Paulo Neves de
Carvalho.

Apresentação do Sr. Coordenador
O Sr. Presidente - A Presidência vai conceder a palavra ao
nosso convidado, que é professor emérito da Faculdade de
Direito da Universidade de Minas Gerais, foi Professor
Catedrático de Organização, Direito Administrativo e
Contabilidade Pública da Escola de Engenharia da UFMG e é
Doutor em Administração Pública pela Universidade da
Califórnia do Sul, nos Estados Unidos; exerceu os cargos de
Secretário de Estado da Administração, Secretário de
Administração da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e
atuou como Consultor da Comissão Constituinte desta
Assembléia, além de prestar consultoria em diversas áreas da
administração pública, no Brasil e no exterior.
Com a palavra, o nosso ilustre convidado, que disporá de 20
minutos para a sua conferência.

Palavras do Sr. Coordenador
O Sr. Coordenador (Dr. Paulo Neves de Carvalho)* - Eminente
Deputado José Ferraz, DD.Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; eminente
Desembargador Paulo Medina, aqui representando o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais; eminente Dr. Fued Dib,
ilustre Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais;
eminente Dr. Paulo Paiva, que comparece aqui na condição de
representante do Poder Executivo; eminentes coordenadores de
grupos, demais autoridades que integram esta Mesa, Srs.
Deputados, minhas senhoras e meus senhores, comparecemos
aqui, neste dia para, no espaço de algumas horas, reviver
idéias fundamentais a propósito de um assunto que vem à



457

tona, neste momento, carregado de grande significação: o da
definição de políticas de assistência social e de subvenção
social
Como vêem, é oportuno o assunto que traz no seu bojo

matéria de ordem técnica, sem dúvida. Queremos saber como se
processa a efetivação da assistência social por parte do
Estado, a partir da sua conceituação. O que se deve entender
por assistência social? E mais importante do que a
caracterização desse objeto é a definição de instrumentos
capazes de carrear, com eficiência, os recursos públicos em
que se traduz, em que se consubstancia, essa assistência
social
Percebe-se, sem dificuldade, que o problema é de ordem
técnica, sob esse aspecto. O que desejamos, o que
pretendemos, é identificar caminhos, meios, que tornem
efetiva a presença do Estado junto àqueles que estão à
espera dessa assistência.
Mas, meus amigos, estamos reunidos aqui não apenas para
examinar o assunto do ponto de vista técnico. Estamos aqui
sob uma inspiração de ordem moral. A administração pública
vive, sabemos todos, neste momento, grave crise que é de
ordem moral. Ora, este dado, ode ordem moral, está a exigir
reflexão por parte de todos nós, profunda reflexão. Não se
está dizendo que a República brasileira, que o Estado
brasileiro, tenha, em outras épocas, evitado a presença de
fatores que, viessem em detrimento do teor moral na vida
pública. O que ocorre é que neste momento, a sociedade, que
se está fortalecendo nas suas convicções democráticas, está
debatendo o problema, e isto é extremamente importante.
A partir deste registro, este debate que se instala agora
tem em vista a elaboração de um documento final que,
aprovado ao entardecer, possa servir de guia, de diretriz,
para a revisão de instrumentos normativos pertinentes à
assistência social e à entrega de subvenções públicas. Ora,
esse documento não pode constituir apenas uma reformulação
de ordem estrutural. O que não falta, sabemos todos, é a lei
com os seus parágrafos e incisos. Há muito se tem, na
administração pública brasileira, concepção bem clara e
nitida do que pode significar essa assistência social e que
mecanismos podem conduzir à sua real efetivação. Na verdade,
está faltando a inspeção, a fiscalização, o controle, além
da conscientização do problema. Esse problema não é de ordem
legal, a norma está aí instituída há muito. Hoje, com a
Constituição de 1988, podemos dizer, com toda ênfase e
clareza, que o Importante é descobrir caminhos que nos
conduzam à consciência do homem. Isso significa a
valorização e a integração do segmento social no exame e
acompanhamento dos problemas que cercam essa comunidade
local. Sob essa inspiração, nos reunimos, aqui, hoje, para
debater o problema. Estaremos distribuídos em cinco grupos
de trabalho, cada qual entregue à coordenação de um cidadão
altamente experiente no campo do interesse público e
dedicado ao exame dos problemas pertinentes a essa área.
Portanto, o que importa é que cada entidade aqui
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representada possa exprimir a sua idéia . o seu pensamento e
a sua convicção à coordenação do respectivo grupo. Cada
grupo vai elaborar um relatório parcial e, na parte da
tarde, os cinco relatórios serão harmonizados e então um
documento final será entregue à Presidência desta Assembléia
para servir de subsidio na elaboração de novas regras. E de
fundamental importância que esta decisão nos leve a
despertar o cidadão para o exercício do papel que lhe cabe.
Tornou-se nítida, neste tempo, a fragilidade do poder

público, que é fraco e não é tão poderoso quanto desejávamos
que fosse na realização deste objetivo . Por isso, há de
socorrê-lo o cidadão. As instituições públicas destinadas a
esse tipo de verificação, acompanhamento e controle terão de
sustentar essa convicção, instituindo-a definitivamente, no
seio da sociedade, que é a destinatária de toda ação do
poder público. Cada coordenador vai dizer ao respectivo
grupo que diretrizes devem ser observadas na discussão do
problema.
Por ora, este coordenador, extremamente honrado com a
incumbência que lhe coube, deseja apenas, com este breve
relato, dizer à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, na
pessoa de seu eminente Presidente. Deputado José Ferraz, da
honra com que aqui comparece, da alegria com que se faz
presente, na condição de professor e cidadão, para juntar o
seu modesto esforço á extraordinária comunidade aqui
representada.
Que o trabalho de hoje nos conduza, efetivamente, a uma
nova posição em face do problema, e que essa posição possa
servir de diretriz, pois a impressão que se tem é de que
este movimento que hoje se instala em Minas Gerais é
pioneiro. Nossa responsabilidade ê, portanto, muito grande.
Nosso dever é não apenas fornecer subsídios para uma nova
regra escrita, que influi pouco, mas sugerir o que conduza a
uma efetiva compreensão do problema e que nos permita
mergulhar nele não apenas com inteligência, mas, sobretudo,
com emoção para que consigamos alcançar os resultados com os
quais sonhamos.
Vamos passar agora às disposições que estão programadas, a

começar pelo Dr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Secretário de
Estado de Planejamento e Coordenação Geral, Com a palavra,
este eminente homem público que vai dispor de 10 minutos
para sua exposição. Discurso do Sr. Paulo de Tarso Almeida
Paiva
O Sr. Paulo de Tarso Almeida Raiva - Sr. Presidente,
Deputado José Ferraz, senhores membros da Mesa, Srs.
Deputados, minhas senhoras, meus senhores, é com prazer que
Participo deste evento, trazendo aqui minha reflexão sobre a
questão central desta discussão, que é a assistência social
e, especificamente, a locação de recursos públicos em
programas chamados subvenções sociais.
Gostaria de fazer esta exposição abordando basicamente dois
aspectos. Em primeiro lugar, quero mencionar alguns aspectos
relativos ao processo orçamentário, algumas dificuldades e
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avanços encontrados em Minas Gerais e, em segundo, falar
especificamente da questão das subvenções sociais.
No que se refere ao processo orçamentário, chamaria a

atenção para o fato de que, a partir de 1988, entramos num
processo de aprimoramento e fortalecimento de um dos
principais elementos que fortalecem e consolidam a
democracia brasileira, que é a possibilidade de o Poder
Legislativo ter acesso á discussão e á alteração da proposta
orçamentária vinda do Poder Executivo. Infelizmente até hoje
não temos uma legislação complementar que ordene o direito
financeiro, de tal forma que ainda estamos redigindo a
proposta orçamentária e executando o orçamento de acordo com
uma legislação de 1964.
Em segundo lugar, com relação a esse processo, no caso de

Minas Gerais, o Poder Executivo, com a colaboração de outros
Poderes, particularmente o Legislativo, tem feito um esforço
enorme no sentido de fortalecer o orçamento como peça
fundamental na locação de recursos públicos. Gostaria de
mencionar alguns desses instrumentos. O primeiro deles foi a
utilização da gestão orçamentária na Secretaria do
Planejamento, separando-se a gestão orçamentária da gestão
financeira, que ficou na Secretaria da Fazenda. Em segundo
lugar, a instituição da Junta de Programação Orçamentária e
Financeira, que, por sua própria natureza, permite um maior
controle nas decisões de alocação de recursos públicos. Em
terceiro lugar, a subordinação dos recursos ao Plano
Plurianual de Ação Governamental, submetido e aprovado nesta
Assembléia Legislativa. Em quarto lugar, a regulamentação do
dispositivo constitucional que cria uma comissão
Interpoderes para a elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária. Neste momento, quero
registrar o grande esforço e a grande contribuição dessa
comissão na elaboração das propostas, tanto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, quanto da Lei Orçamentária.
Minas Gerais tem dado um exemplo á Nação brasileira,pois
aqui, nestes tempos de dificuldades, uma ação solidária
entre os Poderes tem sido fator fundamental para que
possamos avançar no sentido do fortalecimento do orçamento.
Gostaria, ainda, de salientar mais dois aspectos. Um é uma
tentativa gradual e cuidadosa para a instituição de
mecanismos que permitam a correção das dotações
orçamentárias num processo de inflação como o que vivemos no
Brasil, Finalmente, a implantação do programa CIAP, que vai
permitir maior controle e rapidez na execução orçamentária,
em Minas Gerais, Estamos numa fase pré-sistema de
informatização nessa área e esperamos que, em 1994, possamos
concluir a implantação do CIAP.
Especificamente no que se refere á assistência social,
gostaria de dizer, inicialmente, que seria muito bom se
fizéssemos uma sociedade em que não fosse necessário
transferir recursos para a assistência social e que a nossa
sociedade fosse uma sociedade em que todos os cidadãos
tivessem acesso a uma renda digna. Infelizmente, isso não
acontece. As enormes desigualdades na sociedade brasileira
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exigem uma ação dos setores públicos na área social . Por
isso, a Constituição Federal e, posteriormente, a Estadual
estabeleceram critérios e princípios para a alocação de
recursos públicos nessa área.
Gostaria de mencionar que a demanda é extremamente elevada,
senão infinita, e que os problemas básicos da demanda social
são, de um lado, de ordem estrutural, agravados pelo
processo recessivo, de tal forma que há uma distância muito
grande entre a capacidade do setor público de atender á
demanda e o conjunto delas e sua extensão. A ação pública é
muito limitada, e por essa razão há necessidade de decisões
muito difíceis e complexas, quais sejam as relativas à
escolha de mecanismos para a alocação desses recursos.
Gostaria de dar uma informação genérica a respeito dos

dados obtidos em Minas Gerais, através de pesquisa do IBGE,
de 1990. A pesquisa aponta que cerca de 75,5% do total das
famílias de Minas Gerais têm uma renda "per capita" de até 1
salário mínimo. Dessas, 71,6% têm crianças e jovens de O a
17 anos. De cada 100 famílias, 72 delas, tendo crianças de
até 17 anos, têm uma renda familiar "per capita" de até 1
salário mínimo. Isso se torna muito mais grave se o
domicilio é rural, caso em que esse percentual atinge 88,7%
das famílias. Essas famílias são mais vulneráveis quando o
chefe do domicilio é mulher, sem a presença do cônjuge.
Dada essa dimensão, podemos verificar as dificuldades que

existem na possibilidade de, com recursos públicos, atender
a esse conjunto de demandas. Nesse contexto, acredito que a
execução de uma política pública é necessária e urgente,
mesmo reconhecendo as suas limitações, de tal forma que o
Poder Executivo, na administração do Governador Hélio
Garcia, tem sido favorável a uma política desse tipo, com
algumas restrições que têm sido acolhidas pelo Poder
Legislativo.
Quero apontar algumas dessas restrições que o Poder
Executivo tem proposto nas Leis de Diretrizes Orçamentárias.
Em primeiro lugar, na LDO encaminhada a esta Assembléia pelo
Governador Hélio Garcia, no dispositivo referente ás
subvenções sociais, foi incluída unia restrição, que era a da
inscrição do Conselho Nacional do Serviço Social. A LDO
apresenta três restrições: aprovação das prestações de
contas dos dois últimos anos; aprovação, pelo Tribunal de
Contas do Estado, da prestação do antepenúltimo ano, e a
imposição de prazo para a prestação de contas do órgão
repassador desses recursos. Ao longo do tempo, na medida em
que essas restrições forem mantidas, teremos controle anual
das prestações de contas, uma vez que isso se repete a cada
ano.
Outro aspecto que aponto em relação a isso é a dificuldade
dos mecanismos de distribuição, do ponto de vista da sua
extensão. Acredito que é necessária, visto ser
reconhecidamente impossível o atendimento do conjunto das
demandas, uma ampla cobertura espacial, ideológica,
religiosa, das diferentes atividades nas áreas da educação,
da saúde e do atendimento de crianças, adolescentes, idosos
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e deficientes. Cumpridas as restrições de controle de
qualidade, acredito que a distribuição através do Poder
Legislativo tem grande capacidade de atendimento desse
espectro extremamente diferenciado de demanda. Nesta Casa,
os representantes de diferentes regiões e posições
ideológicas e religiosas poderão fazer um atendimento o mais
democrático possível
E. contudo, necessário o aprimoramento desse processo, no
sentido exposto pelo Prof. Paulo Neves. E urgente a
regulamentação da legislação infraconstitucional no que se
refere ás finanças públicas, estabelecendo-se condições mais
restritivas nas LOOs para um controle mais seletivo. Esses
dois aspectos são fundamentais, e o segundo independe do
primeiro, mas a regulamentação dos dispositivos
constitucionais no que se refere ás finanças públicas é
fundamental para termos um arcabouço legal apropriado.
Acredito que, definidos os mecanismos, através de uma
participação mais ampla da alocação desses recursos pelo
Poder Legislativo, seria fundamental que fossem constituídas
comissões municipais nos diferentes municípios, com
participantes da sociedade civil, para fazer o
acompanhamento, a avaliação e a comprovação fiel das
aplicações desses recursos. São essas as minhas observações.
Muito obrigado pela oportunidade.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o eminente Dr. Fued José
Dib, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

Discurso do Sr. Fued José Dib
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Exmg Sr.
Coordenador deste Encontro, demais membros da Mesa, Srs.
Deputados, senhores e senhoras representantes das entidades
assistenciais presentes; não vim para, propriamente, fazer
uma palestra: vim para trazer a minha modesta contribuição a
este esforço inteligente e muito necessário que a Assembléia
Legislativa de Minas realiza, visando a rediscutir a questão
da distribuição dos parcos recursos públicos para
assistência social, visando, na verdade, a que esses sejam
utilizados da melhor maneira possível e possam render ao
máximo, do ponto de vista social.
Permito-me divagar um pouquinho, neste inicio, porque

acredito que, se essa situação não está boa, não é por culpa
de um ou de outro; hoje, as coisas não estão boas para nós,
no Brasil, de um modo geral, graças á ação ou ã falta de
ação de todos nós. Sempre que me encontro diante de uma
oportunidade como esta, lembro-me da ação sábia e
maravilhosa de um grande líder político chinês, um médico do
início do século, o Dr. Sun Vat Sen, que fundou a República
da China, em 1910. Diante da insatisfação de seus
conterrãneos, ele reagia dizendo que a desgraça da China,
naquele tempo, não era resultante da exploração
imperialista; a China não estava mal por causa da exploração
de outras nações. Ele dizia que a razão fundamental estava
no próprio chinês, que não cultivava e não incentivava, em
si mesmo, o amor-próprio, a vontade de querer para si uma
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China rica, poderosa e próspera. Para ele, o chinês padecia
de um mal terrível, que era a falta do senso de
responsabilidade. Dizia que o camponês chinês se queixava da
sua desgraça, transferindo a responsabilidade ao senhor
feudal, que não administrava bem as coisas; o senhor feudal
se queixava de que não fazia nada por seus pobres camponeses
porque o mandarim também não fazia nada por ele; o mandarim,
por sua vez, dizia que não poderia fazer nada com tantas
nações do mundo explorando impiedosamente a China. Assim,
ninguém tinha responsabilidade, e a China continuava a ser o
pais que foi até 1948. Na verdade, meus amigos, a Assembléia
Legislativa merece nossos elogios e cumprimentos neste
momento porque, quando nos convoca para discutir a questão
da distribuição dos recursos para assistência social, dá o
pontapé inicial (assim espero crer) num processo de
discussão intensa entre nós (homens do povo, que são os
senhores, e homens que estão na cúpula do poder, que somos
nós), visando a produzir uma legislação e a mudar os nossos
hábitos para que os recursos de que dispomos possam,
efetivamente, produzir mais resultados.
Já se disse que o Brasil não gasta pouco dinheiro com
assistência social. Ele gasta bem, em relação ao que
produz. Estaríamos no nível das nações medianamente
desenvolvidas. O mal é que o dinheiro que sai do Tesouro não
alcança o destino e se perde nos meandros da burocracia, na
falta de fiscalização e na falta de responsabilidade
daqueles que o recebem. Em razão da experiência que tenho
no Tribunal de Contas, posso dizer que observamos algumas
iniciativas na área municipal que nos entristecem. Câmaras
Municipais começam, agora, a organizar, na sua estrutura
administrativa, setor assistencial. Câmaras de cidades
pequenas organizam departamento médico para dar assistência
social, mas, logo depois, é preciso organizar a estrutura
administrativa para dar curso a essa política, e o que
acontece é que os recursos vão ficar cada vez mais minguados
lá na ponta.
Meus amigos, os senhores merecem nosso respeito, porque
cuidam da assistência social no dia-a-dia, cheio de
dificuldade, sofrido, juntando recursos daqui e dali para
acudir o próximo, mas é preciso que tenham consciência de
que não podemos ficar só nisso, porque, na verdade, os
senhores cuidam daquelas pessoas que padecem de males que
não são a causa, mas o efeito. A causa está na falta de
aplicação, com eficiência, de mais recursos no campo da
saúde, por exemplo. Até 1988, quando a Constituição exigia
que se gastasse, na área municipal, pelo menos 6% das
receitas nos planos de saúde, quase sempre o gasto desse
percentual não era comprovado, e, apesar de a Constituição
exigir gastos de 25% na educação, quase sempre não se gasta
esse nível. Observamos, ainda hoje, que o Estado é
paternalista. Então, torna-se mais importante a política de
empregar, como se empregar fosse forma de prestar serviço na
área social. Enquanto isso, as políticas capazes de gerar
empregos não existem, ou, se existem, são muito timidas.
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Na verdade, o Tribunal de Contas tem uma participação muitc
grande nesse processo e tem falhado, lamentavelmente, nc
cumprimento do seu dever nesse setor. Eu não venho para
dizer que o Tribunal falha, coitado, porque tem tido poucas
condições para exercitar as suas prerrogativas. Não,
senhores, o que lhe tem faltado é vontade política de
assumir a sua prerrogativa constitucional de controlador das
contas públicas de Minas Gerais. Mas, para fazer justiça aos
meus pares e aos servidores do Tribunal de Contas, tenho de
dizer que muita coisa tem sido feita desde 1986, com a
participação da Assembléia e do Executivo, que, em conjunto,
têm dado condições ao Tribunal de Contas de expandir suas
atividades, aprimorar o seu procedimento e avançar na função
das prerrogativas constitucionais e fiscais da administração
pública do Estado.
Meus amigos, objetivando a nossa exposição, passo a lhes
informar o que temos observado no Tribunal de Contas,
relatando a nossa experiência ali. Aproveito para fazer uma
critica, que - advirto desde logo -, em pequena parte, é
dirigida aos responsáveis pelas entidades privadas e, em
grande parte, à administração pública. A pequena parte de
crítica - voltada a particulares - refere-se ao fato de que,
uma vez assinado o convênio e recebido o recurso,
freqüentemente, não se presta conta em tempo hábil. Por
quê? Será que quem não presta conta tem autoridade para
cobrar de quem não fiscaliza? E preciso prestar conta
imediatamente e fazê-lo, pelo menos, nos termos da lei em
vigor, embora esta seja falha, deficiente e não exija o que
é essencial. Ainda assim, é descumprida. Tenho observado
que, muitas vezes, entidades públicas - notadamente,
Prefeituras - e, até mesmo, entidades privadas recebem
recursos públicos e, depois de alguns anos de vencido o
prazo do convênio, quando o Tribunal de Contas cobra a
prestação de contas, devolvem os recursos, porque não os
aplicaram. Se não era necessária a sua aplicação, por que os
pediram? Será que a situação que demandava aquela verba
mudou tanto - e para melhor -, que até os tornou
dispensáveis? O pior é que tais recursos voltam ao Tesouro
do Estado sem correção. Por isso, há algum tempo, o Tribunal
tem sido intransigente quanto à prestação de contas. Em
primeiro lugar, queremos saber por que não se aplicou o
recurso pedido. Conforme a resposta, a entidade é excluída
do rol das que devem receber recursos públicos. Precisamos
saber, se se tratar de entidade pública, se aquele recurso
foi previsto no Orçamento. Se foi previsto e não aplicado,
qual teria sido o seu destino?
Com relação às entidades públicas, o Tribunal de Contas tem
reagido contra o chamado "recurso extraorçamentário", porque
é de difícil fiscalização. E por ai que começam os desvios
dos recursos públicos, e a Lei nQ 4.320 - lei financeira
federal de 1974 - não autoriza esse procedimento. Quanto aos
convênios, é preciso dizer que o art. lg da lei é muito
mal redigido, assim dispondo: "O objeto do convênio é
apoiar a ertidade executora no desenvolvimento de atividades
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assistenciais junto ás pessoas carentes, visando suprir as
suas necessidades básicas" . E inadmissível que o poder
público continue a distribuir recursos fixando como objeto
do convênio o que consta no artigo mencionado.
Com relação ao cadastramento das entidades, vou pinçar

alguns tópicos que considero mais importantes. Recentemente,
iniciamos um trabalho com a plena colaboração da Secretaria
do Trabalho para reformular o seu fichário, porque
observamos a existência de algumas falhas nele. Mesmo quando
podemos pegar um documento naquela Secretaria e verificar
que a entidade está rigorosamente conforme o que é exigido
pela lei e pelo Regimento Interno daquela Pasta, ainda se
detecta uma falha grave. Não há a mínima preocupação com o
destino desse patrimônio, no caso da extinção da sociedade.
A lei proíbe carrearem-se recursos públicos para uma
entidade, quando não se sabe, pelo estatuto, qual será o
destino a ser dado a seu patrimônio, no caso da sua
extinção. Há entidades que destinam esses recursos, no caso
de fechamento, aos próprios membros da diretoria, e isso não
é tolerável
A Lei de Diretrizes Orçamentárias ng 11.165/93, de 1993,
tem algumas disposições interessantes, mas isso não é o
bastante. A uma certa altura, essa lei estabelece que tem
que ser comprovada a aprovação, pelo Tribunal de Contas, das
contas referentes a dois exercícios imediatamente
anteriores. Se se trata de 1993, as contas de 1991 terão que
ser comprovadas. Mas, como se pode exigir isso do Tribunal,
se não se garante o envio desse instrumento para sua
apreciação, dentro de um prazo mínimo e razoável? Vou dar
um exemplo; todo ato tem que ser publicado no órgão oficial
de imprensa, senão ele não tem uma existência rigorosamente
legal. Pergunto aos senhores por que um convênio é publicado
no dia 5/11, no órgão oficial de imprensa, e não é remetido
ao Tribunal no dia 6? O fato é que esses atos demoram e
demoram muito a ser enviados ao Tribunal. Então, precisamos
ter uma legislação capaz de obrigar o agente público a ser
diligente para assinar o convênio, mandá-lo para a
publicação e, imediatamente, enviá-lo para a apreciação do
Tribunal de Contas. Ai, poderemos cobrar do Tribunal. Sem
nenhuma consideração, é preciso haver uma legislação que
imponha ao agente público não apenas determinadas
obrigações, mas que estabeleça sanções, principalmente para
quem não cumprir os prazos. Muitas vezes, os Prefeitos nos
procuram, ansiosos, porque não podem assinar convênios com o
Estado, porque não prestaram contas de convênios anteriores.
Fez muito bem a Assembléia em incluir isso na Constituição.
Mas, na prática, o que ocorre é que a área estadual posta-se
de cobradora da área municipal, nega ao município o direito
de assinar um convênio, porque não foram cumpridos tais e
tais convênios anteriores. Mas, ai. pergunto aos senhores: o
descumprimento desse convênio foi resultado da ineficiência
só da área municipal ou, também, da estadual? Vejam os
senhores que a solução do problema não é difícil. Precisamos
discuti-lo de forma mais abrangente. Quando estou falando
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disso aos senhores, vem-me a figura austera do Deputado
Bonifácio Mourão. Reporto-me á Lei Orgânica do Tribunalde
Contas, que está entregue ás mãos sábias, às mãos não só de
todos os Deputados mas, particularmente , das do Deputado
Sonifâcio Mourão, que é seu relator. E necessário que
redijamos essa lei de tal modo que não se dê ao Tribunal de
Contas prerrogativas, porque ele já as tem demais.
Entretanto, é necessário o mínimo de condições para que ele
possa cumprir suas tarefas nesse processo. Se aquele órgão
for capaz de fiscalizar bem as aplicações desses recursos
públicos, estará prestando grandes serviços á sociedade e
aos senhores.
Meus amigos, poderia continuar falando sobre essa questão
e, para isso, trouxe até alguns dados, mas prefiro esperar
pelo desenrolar do nosso encontro. Já estou satisfeito pelo
que disse aos senhores: vim aqui para reconhecer que o
Tribunal de Contas tem grande dívida nesse processo. Também,
vim aqui para lhes dizer que ele tem vontade política de se
reformar, de se atualizar e de se preparar para dar a sua
contribuição. Espero que os senhores possam encontrar nesses
debates a forma de procedermos a uma grande revisão de toda
a legislação. Se for o caso, que seja através de texto
constitucional, de lei ordinária, de regimento, de estatuto
de entidade e de organização interna do Tribunal de Contas.
Os recursos públicos são parcos para nossas necessidades,

mas são muitos para a capacidade do Estado. Já disse aqui
que o Brasil não é o Pais que aplica menos em assistência
social. Talvez, ficamos apenas em último lugar na aplicação
efetiva, ou seja, na atividade fim do recurso social.
Gostaria também de me dirigir às entidades particulares,
àquelas ligadas às entidades de natureza religiosa, que
Prestam relevantes serviços sociais ã sociedade brasileira.
E preciso que organizem entidades com personalidade jurídica
própria para gerir recursos e administrar as atividades da
assistência social. Não há importância se houver
comparecimento da Igreja Católica, Evangélica ou de centro
espírita como entidade mantenedora dessa associação no seu
estatuto. A lei não impede isso, mas, sim, a transferência
de recursos para entidades de natureza religiosa. Mas, como
sabemos que aquela entidade está fazendo atividades na área
social, fechamos os olhos, aprovamos e sancionamos suas
contas. Com isso, estamos aplicando a lei pela metade.
Faço um apelo aos senhores que estão ligados a essas

entidades religiosas para que peçam auxilio a quem quiserem
para organizarem as atividades através de uma entidade com
personalidade jurídica própria, com estatuto, e que coloquem
a Igreja a que estão ligados como entidade mantenedora. Não
há problema nesse sentido.
Citei aqui alguma coisa que observamos no nosso dia-a-dia
no Tribunal de Contas. Claro que poderemos dar uma
contribuição maior, mas espero que seja no desdobrar dos
nossos trabalhos, com as comissões e com aqueles que vão
trabalhar como coordenadores. Agradeço aos senhores e espero
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que tenha correspondido, pelo menos em parte, á expectativa
dos senhores.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o eminente Desembargador
Paulo Medina, na condição também de representante do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Discurso do Desembargador Dr. Paulo Medina
O Dr. Paulo Medina - "Senhor, quando contemplo o céu, a
lua e as estrelas que criaste, que é o homem para que te
lembres dele?" (Salmo de Davi).
Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; caríssimo Prof. Paulo
Neves de Carvalho, coordenador deste encontro e mestre de
todos nós; honrados integrantes da Mesa; nobres Deputados,
minhas senhoras e meus senhores, todos nós, os magistrados,
estamos a repensar nosso poder, a fim de que o Judiciário
possa renovar-se e revigorar-se, ampliando, dessa forma, a
crença e a esperança de nosso povo. Estamos todos a repensar
a missão do Juiz, que não pode se limitar apenas ao instante
do julgamento, pois sendo participe de uma comunidade e
estando integrado as suas aflições, deve voltar-se às suas
angústias, testemunhar sua vivência e compreender suas
reivindicações.
Hoje, o magistrado não pode ser um homem circunscrito aos
tribunais, não pode prender-se apenas às suas sentenças, mas
deve estar ligado às grandes causas nacionais.
Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
através de seu Presidente, Desembargador Vaz de Melo, quer
garantir a V. Exa. , Presidente desta Casa, e ás entidades
que estão participando deste encontro, que a voz do Juiz não
se enclausura mais, O Magistrado brasileiro quer ouvir e ser
ouvido. Por isso é que cumprimenta esta Casa, que se alarga
e traz para dentro de suas portas a participação do povo.
Conquanto discretamente, o Judiciário quer também opinar.
Nenhum líder pode crescer sem estar consciente da base que o
conduz e orienta.
Temos consciência de vivermos num Brasil pobre, onde não há
emprego, há fome; onde não há saúde, há doença; onde não
há moradia, ocorre o desabrigo. Se estivéssemos num pais
diferente, em que a distribuição das riquezas fosse uma
realidade, em que o sistema econômico não fosse extremamente
esmagador, em que cada um tivesse sua casa, seu pão, sua
liberdade, certamente não existiria razão para este
encontro. Mas se estamos juntos, é porque reconhecemos que
nosso povo precisa ainda, e muito, da assistência do poder
público e das verbas que lhe devem ser destinadas. Por isso
é que a primeira posição do Judiciário é a defesa das verbas
públicas e da sua destinação para a assistência social.
Afirmou-se que o motivo fundamental desse encontro deve ser

o expresso pelo mestre Paulo Neves de Carvalho. Talvez, ai,
resida a razão por que a consciência da destinação das
verbas a ninguém pode desertar, assim como também a nenhum
de nós pode desertar a consciência da necessidade da
fiscalização, do controle e da real aplicação dessas verbas.
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E o Judiciário provocado, estará presente com sua
independência, com sua firmeza, com sua imparcialidade,
para, em ocorrendo desvios e malversação de verbas públicas,
não deixar que a impunidade campeie entre nós.
Repudiamos aquilo que Austregêsilo de Athayde chama de
"interpenibilidade", mas acreditamos naqueles que estão a
destinar as verbas; acreditamos no Poder Executivo;
acreditamos nesta Casa e nos seus membros, que, irmanados
aos outros que destinam as verbas, devem tê-las ainda em
suas mãos, mesmo que parcialmente, porque possuem a
sensibilidade de localizar, em cada instituição, em cada
município, em cada setor, juntos que estão do povo, a
necessidade, para a destinação mais adequada. Então, se
desvios podem ocorrer, se falhas na fiscalização estão se
verificando, nem por isso o processo de se acreditar no
homem público e na sua responsabilidade moral, nem por isso
o processo de se acreditar no Deputado e em sua
sensibilidade política pode deixar de existir, porque nenhum
deles falhará. E não poderá fazê-lo, sob pena de
desprestigiar a própria instituição. Nenhum deles falhará no
seu dever e no cumprimento da responsabilidade que o mandato
lhe outorga.
Assim, mesmo sem nos engajarmos fortemente em projetos em
tramitação, reconhecemos a necessidade da assistência pelo
Executivo, sem afastar o Legislativo. E que a fiscalização
se faça no momento certo, da forma mais ampla e eficaz.
Acredito nas entidades associativas que recebem, repassam e

destinam as verbas àqueles que estão a necessitar. Acredito
nas pessoas que as integram; acredito que a nenhum de nós
possa faltar, em todos os instantes, o exemplo da vida e da
lição de Cristo; acredito em Chandi ; na ascensão da criatura
humana; enfim, acredito na valorização do homem. Acredito
que, no momento que estamos vivendo, na crise que está a
grassar pelo Pais, repercutindo em Minas, há um sentido
salutar da retomada da consciência nacional para o valor
ético do próprio homem, assim como a responsabilidade do seu
engajamento para que este Pais cresça, para que Minas se
revigore e assuma a liderança nacional com homens éticos,
valorosos e voltados ao cumprimento do dever e da sadia
moralidade da administração pública. Acredito, portanto, nos
homens de bem, nos homens voltados à filantropia, nos homens
voltados á saúde e à prestação de serviços maiores à
sociedade.
Se cada um de nós, em sua esfera, cumprir seu dever,
podemos pensar naquela expressão do Milton Nascimento ao
receber titulo e homenagem nesta Casa: "E preciso botar um
sorriso na face amarga do povo deste Pais". E nós, se assim
o fizermos, pela responsabilidade da aplicação das verbas
públicas na assistência social, estaremos a cumprir o
ideário maior da "Constituição cidadã," que é dar
proeminência ao homem. E, se assim o fizermos, teremos
semeado flores na caminhada da sociedade e dos homens.

- Sem revisão do orador.)
Palavras do Sr. Coordenador
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O Sr. Coordenador - Peço permissão aos presentes para
deduzir das extraordinárias manifestações dos expositores,
Paulo Medina, Paulo Paiva e Fued Dib, algumas idéias que
exponho sumariamente, e que, talvez, possam servir de
roteiro para o trabalho em que todos estarão encaixados, a
partir de agora.
Em primeiro lugar, quero assinalar a importância da

prioridade na definição das politicas de assistência social
e carreamento de subvenções. Essa prioridade decorre da
própria natureza das coisas, do fato de serem limitados os
recursos e ilimitadas as necessidades de uma sociedade
profundamente atingida pelas carências em termos de saúde,
educação, habitação, etc. A prioridade é essencial.
Ora, em seguida e ainda vinculadamente a essas disposições.
este Coordenador gostaria de mencionar , um dado que lhe
parece extraordinariamente importante. E o de que essa
assistência com verba pública possa ter, de algum modo,
garantido o chamado efeito multiplicador, porque a
assistência social se pode fazer casuisticamente, a varejo,
e, então, ficará comprometido, sensivelmente comprometido,
este caráter multiplicador, que ela tem quando o
destinatário da subvenção, pela organização própria, pela
eficácia que comunicou à sua organização, pode produzir
muito, pode multiplicar, em efeito, os recursos. E claro que
o pouco pode, relativamente, nesse contexto, significar
muito.
Outra idéia que se recolhe é a de que estamos, na verdade,
reunidos aqui por uma intenção fundamental a de descobrir
caminhos capazes de perseguir, de rastrear o recurso
público. Vejam como é aparentemente paradoxal que estejamos
preocupados com o destino desses recursos. Vejam como isso é
importante, e como é estranho que, praticamente no limiar de
um novo milênio, não tenhamos descoberto o instrumento
formal que garanta que o recurso público chegue ao seu
destinatário, impedindo que se comprometa, que se minimize
nos caminhos. E esta uma cultura que não descobriu, ainda,
meios de espantar os fantasmas. Uma cultura povoada deles,
os fantasmas. Como eles estão presentes! E eficazes,
presentes, vorazmente!
A idéia, então, do ponto de vista formal, é a de
inspecionar, fiscalizar e controlar mas, na verdade, o
problema é cultural. Este Coordenador já havia até
mencionado a norma escrita em que o eminente Presidente do
Tribunal de Contas deposita muita esperança. Percebemos, na
exposição emocionada do Or. Fued Dib, extraordinário homem
público, que ele reclama por normas mais eficazes, que
possam constituir o substrato da ação do Tribunal. Isso é
verdade, mas ai não está, peço permissão ao eminente
Presidente para dizê-lo, toda a solução do problema ou a
solução fundamental, porque a cultura é que está, na
verdade, determinando nosso comportamento.
O próprio Presidente se referiu a isso, quando mencionou
que parte da responsabilidade está naqueles que recebem o
recurso, não comunicam que o receberam e, muitas vezes, não
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prestam contas do que receberam. É inadmissivel que sob a
égide da Constituição dë 1988, a chamada Constituição da
Cidadania, o cidadão não saiba dessas coisas e não possa
falar, contestar.
O problema acaba por desaguar na própria sociedade, ou
seja, no problema da conscientização, porque, no plano
intelectual, sabemos que essas verdades são antigas. O
importante é descobrir o caminho que leve essas idéias a se
internalizar, a mergulhar em nosso ser, determinando um
comportamento.
Ora, um dos instrumentos sobre os quais os coordenadores de
grupo irão falar, hoje, de modo especial, é a divulgação
local, que facilita a transparência das coisas e permite ao
cidadão saber o que está ocorrendo nesse campo. Essa é uma
forma de participação da sociedade. Vejam como estamos
empenhados em descobrir o meio de a sociedade participar, e
não parece a este Coordenador que isso seja fruto da norma
escrita, por si só.

Apresentação dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho
O Sr. Coordenador - Estaremos, a partir de agora,

distribuidos em cinco grupos. Este coordenador, meus amigos,
tem a alegria e a honra de apresentar-lhes aqueles que vão
coordenar cada grupo. O coordenador do Grupo 1 é o Dr. Celso
Mello de Azevedo, Provedor da Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte. Todos nós conhecemos essa figura
extraordinária, ex-Prefeito de Belo Horizonte, ex-titular de
diversos cargos da administração do Estado, como o de
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, o de
Presidente da CEMIG e o de Presidente da Companhia de
Distritos Industriais - CDI -, que nos tem emprestado uma
contribuição extraordinariamente significativa. E uma honra
tê-lo como coordenador de um dos grupos deste evento. A
coordenadora do Grupo 2 é a Dra. Léa Lúcia Cecilia Braga,
Presidente do Conselho Regional de Serviço Social. Estamos
todos a par do trabalho altamente significativo que ela vem
desenvolvendo. O coordenador do Grupo 3 é o Dr. Lúcio
Marques Bemquerer, Presidente da Asssociação Comercial de
Minas Gerais, um dos cidadãos de Minas mais ligados aos
problemas deste Estado, notadamente aos problemas sociais.
Sua contribuição é excepcionalmente significativa. Queremos
assinalar com isso que todos os senhores terão na direção
dos grupos, a presença, a vivência, o entusiasmo e a emoção
de alguém profundamente identificado com os objetivos deste
evento. O coordenador do Grupo 4 é o Dr. Luiz Carlos
Gambogi , Secretário Adjunto do Trabalho e Ação Social. Quem
não está a par dos caminhos feitos por esse extraordinário
homem público, profundamente vinculado aos problemas do
nosso tempo? O coordenador do Grupo 5 é o Dr. Rodrigo Otávio
Coutinho, Presidente da Associação Mineira de Engenheiros.
Vejam como é importante que uma entidade que congrega os
engenheiros esteja presente neste evento. Isso significa que
ela e as demais entidades de classe presentes aqui não estão
alheias a esse problema, pelo contrário, a Associação
Mineira de Engenheiros, na pessoa de seu ilustre Presidente,
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está profundamente identificada com os objetivos desta
reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença das

autoridades e demais participantes, encerra, neste intante,
a presente reunião e convoca os Deputados para a ordinária
de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, para
a ordinária de amanhã, dia 25, ás 14 horas, com a ordem do
dia a ser publicada, e para as extraordinárias, também de
amanhã, às 9h30min e 201h30min, nos termos do edital de
convocação, ficando desconvocada a reunião especial
prevista para as 18 horas de hoje. Levanta-se a reunião.

- Sem revisão do orador.)

ATA DA 2499 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM lQ DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Votação, em turno único, das Propostas
Revisionais ngs 1 a 24; discursos dos Deputados Raul
Messias, Antônio Carlos Pereira, Gilmar Machado e Bonifácio
Mourão; questão de ordem; chamada prévia; existência de
número regimental votação das propostas com parecer
favorável aprovação; votação das propostas com parecer pela
rejeição; rejeição - Declaração de voto - Palavras do Sr.
Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 20h42min, 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 - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Côssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely 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 Olívia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo
Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz
- Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro
Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington
de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - 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 ás nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de 2Q-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
q ue 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
A Presidência informa ao Plenário que, tendo em vista a

aprovação, na reunião ordinária de ontem, de requerimento do
Deputado José Militão, a fim de que seja apreciado pelo
Plenário da Casa requerimento formulado pelo Deputado
Roberto Carvalho solicitando a reabertura do processo por
crime de responsabilidade contra o ex-Governador Newton
Cardoso, determina que o requerimento seja remetido ao
Plenário pela Comissão de Constituição e Justiça, a fim de
que se possa designar relator e de que seja emitido parecer
sobre a matéria, nos termos do 2Q do art. 147 do Regimento
Interno.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, das Propostas
Revisionais ngs 1 a 24.
O Grupo Parlamentar para Acompanhamento dos Trabalhos da
Revisão da Constituição opina pela aprovação das Propostas
flQs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20,
21, 23 e 24; pela aprovação da Proposta no 11 na forma da
Subemenda ng 1; e pela rejeição das Propostas ngs 10. 12 e
22.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Raul

Messias, que dispõe de 5 minutos.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
já usei a tribuna várias vezes para esclarecer a minha
posição e os motivos que me levaram a apresentar as emendas.
Quatro delas foram aprovadas, sendo que uma, na forma de
subemenda, depois de um acordo com o relator.
Mesmo assim, eu gostaria de insistir para que o Plenário

votasse favoravelmente ás Emendas nos 10, 12 e 22. uma delas
diz respeito á possibilidade de vinculação de qualquer
espécie ao salário mínimo. Existe um artigo na Constituição
Federal - se não me engano, o art. 7g, item iv - que
estabelece a política do salário mínimo. No final da redação
desse artigo, que é muito boa, pois diz que o salário mínimo
deve cumprir a sua função de dar à família condições de
sobrevivência, estabelece-se que é vedada a sua vinculação a
qualquer titulo.
A argumentação tradicional a respeito dessa vedação é que a
possibilidade de vinculação acarretaria inflação. Mas, na
verdade, constatamos que esta redação persistiu por cinco
anos e a inflação só aumentou. Acho que culpar ou querer
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dizer que o salário mínimo é causa de inflação é trabalhar
mal com as coisas.
Por essa razão, quero que seja possível a existência das

vinculações, evidentemente na forma da lei. Poderá haver uma
argumentação no sentido de que haveria uma pressão, por
exemplo, nos aluguéis. Se o salário subir muito, os
aluguéis, estando amarrados a ele, também vão subir muito.
Então, na forma da lei, será disciplinado o aumento de
aluguel. Mas, na forma como está redigido hoje o artigo da
Constituição, é vedada qualquer vinculação. Nesse sentido,
gostaríamos de suprimir da Constituição essa vedação.
Outra emenda nossa diz respeito á questão das terras
públicas, visando principalmente às terras devolutas. O art.
191 da Constituição Federal define primorosamente o acesso
por usucapião; é um dos artigos mais bem redigidos da nossa
Constituição. No entanto, o parágrafo único diz que é vedada
a aquisição de terras públicas por usucapião.
Eu me reporto, por exemplo, ao fenômeno existente no Norte
de Minas , e no Norte do Brasil, onde há uma imensidade de
terras. E vedado ao trabalhador entrar com ação de
usucapião, mas é facultado ao Governo, pela atual
Constituição, destinar terras devolutas sem autorização
legislativa. E há até uma emenda nossa reduzindo para
1 . 000ha -
Acho que essa vedação da usucapião sobre terra pública não
favorece em nada, principalmente porque o "caput" do artigo
define muito bem como vai ser esse acesso. A pessoa não pode
ser proprietária de nenhum outro imóvel e tem que residir
nele por no mínimo cinco anos. O limite é de SOha. Então,
está ótimo. Não é preciso essa vedação; ela em nada facilita
a vida do posseiro, por exemplo, de Januária, berço do meu
nobre colega Presidente da augusta Comissão que conduz os
trabalhos revisionais nesta Casa -
A última emenda também é bastante polémica, mas quer
resolver um problema que é crucial na sociedade
contemporânea brasileira, que é a questão do abuso -
verdadeiro acinte - praticado pelas policias e pelas forças
militares em nosso Pais, infelizmente, porque gozam de um
foro especial, que é o Tribunal de Justiça Militar.
Queremos especificar por quê e quais são. O policial civil
que cometer crime deve ser julgado por um tribunal comum.
Essa é a consciência da jurisprudência nacional. O próprio
Ministério da Justiça tem se manifestado com relação a essa
questão. O Estado do Rio de Janeiro vive numa situação de
verdadeira guerra. E preciso que esses elementos sejam
j y lgados pela justiça comum.
E neste sentido que solicito ao Plenário o voto favorável

ás três referidas emendas, que receberam parecer contrário à
sua aprovação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Antônio Carlos Pereira, que disporá de 5
minutos-
0 Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, não argumentarei sobre o tempo,
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muito embora 5 minutos não nos permitam discutir nada de
forma razoável. Vamos ater-nos ao que diz respeito a
métodos. E público e notório, para quem se dá ao trabalho de
folhear a nossa imprensa, que a posição do nosso partido, o
PT, e de outros que nos acompanham, que a nossa posição é
contrária à revisão constitucional, neste momento. Não se
trata de uma questão de princípios; não se trata, sequer, de
uma conseqüência e de um desdobramento da posição assumida
pela nossa bancada quando da votação da atual Constituição.
Trata-se de uma análise política e de um processo que está
em curso. Temos alguns argumentos que, a nosso ver.
inviabilizam e não criam condições para que a revisão
constitucional seja realizada agora.
O primeiro deles diz respeito ao Congresso Nacional - não
cheguei ainda á CPI, Esse Congresso, quando foi eleito, em
nenhum momento expôs para a sociedade brasileira que ele
teria como responsabilidade e como tarefa fazer a revisão
constitucional. Creio que é uma discussão menor trabalhar as
filigranas das interpretações políticas, mesmo porque as
Disposições Transitórias estabelecem que essa revisão seria
feita após cinco anos. Seria cinismo exigirmos da maioria da
população que um eleitor estivesse informado das
possibilidades de esse Congresso fazer a revisão
constitucional. Essa é uma questão importante porque o
eleitor, ao depositar o seu voto na urna, não considerou
esse aspecto.
Também parece-nos que deve ser objeto de cuidado o fato de
que o atual Congresso não conseguiu regulamentar a
esmagadora maioria dos dispositivos constitucionais que
existem. E, no mínimo, questionável que um Congresso que não
deu conta de regulamentar a própria Constituição, que ele
jurou obedecer, se ache com capacidade de fazer essa
revisão.Poderiamos também argumentar, sem entrarmos numa
avaliação absoluta sobre se o Congresso é ou não legitimo
para fazer a revisão, que a legitimidade do atual Congresso,
no mínimo, está sendo questionada. O processo político que
estamos vivendo, as denúncias veiculadas agora à noite nos
deixam bastante tranqüilos para afirmar que, se as apurações
da CPI do Orçamento se desdobram por uma grande maioria do
Congresso Nacional, obviamente esse Congresso não teria
legitimidade para fazer a revisão. Se fosse outra a
conclusão dos trabalhos, se apenas meia dúzia de
parlamentares estivesse efetivamente envolvida, e se isso
fosse traduzido e acatado pela sociedade, obviamente
separar-se-ia essa meia dúzia de Deputados, que teriam seus
mandatos cassados, e o Congresso continuaria sua vida
normalmente.
Só que não é isso o que ocorre no momento. Concretamente, o

que temos é um Congresso, pelo menos no que diz respeito às
suas principais Lideranças, muito questionado. Agora, o
essencial, com relação á revisão constitucional, parece-nos
ser o método, porque o método não permitiu que a sociedade
acompanhasse, que a sociedade se informasse, que a sociedade
debatesse. Todos se lembram de que, quando a Constituição de
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1988 foi elaborada, houve "lobbies° caravanas a Brasília,
abaixo-assinados, enfim, a sociedade conseguiu participar. E
não é isso o que se vê neste momento. O que vivemos nesta
Assembléia é o retrato mais pronto e acabado do método
autoritário. Não vou questionar prazos. O que vou questionar
é que existia, formalmente constituída, uma comissão para
acompanhar a revisão constitucional, na qual o nosso partido
tem assento, e nunca fomos chamados para uma reunião sequer.
Uma comissão que promove eventos, mas não se reúne, uma
comissão que apresenta emendas, mas não se reúne, uma
comissão que apresenta, inclusive, pareceres, mas não se
reúne. O mais dramático, o mais deprimente, o mais
empobrecedor é a certeza de que, após o meu depoimento, o
companheiro Gilmar vai se pronunciar, talvez mais um ou dois
Deputados façam uso da palavra enquanto todos os demais
estarão de olho no relógio, preocupados, talvez, com a
partida de futebol a ser transmitida daqui a pouco, porque,
na verdade, a revisão constitucional não vale para nada.
E isso que está sendo colocado em jogo neste momento. A

posição do PT é contra a revisão constitucional, e a posição
da direção partidária é contra a minha posição pessoal de
apresentar emendas. Não é esse o debate no momento:
apresentar ou não emendas. Oportunamente, vamos pronunciar-
nos a respeito. Agora, objetivamente: é de envergonhar uma
Assembléia Legislativa, em um Estado do porte e das
dimensões de Minas Gerais, ter essa posição absolutamente
ridícula na revisão da Constituição deste Pais. Muito
obrigado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

vimos à tribuna para lamentar, mais uma vez, a forma como se
dá o processo da revisão constitucional no Pais neste
momento. Em primeiro lugar, é bom ressaltar que este
Congresso, majoritariamente, tem posição parlamentarista,
que foi derrotada nas urnas em abril. Gostaria de deixar
registrada essa questão, porque a revisão constitucional se
daria e se aprofundaria a partir do momento em que o
resultado do plebiscito fosse outro, nas a população foi às
urnas e disse "não" à monarquia, disse "não" ao
parlamentarismo. Por isso, praticamente não haveria nesse
processo revisional grandes alterações a serem feitas.
Em segundo lugar, gostaria de ressaltar que a revisão
acontece no momento em que a população praticamente não se
posicionou a respeito das questões essenciais. E, hoje,
vemos que as principais emendas que estão sendo apresentadas
não partem de demandas populares, mas de determinados grupos
e setores que querem a implantação definitiva do projeto
neo-liberal que está sendo implementado neste Pais. Para
quê? Para garantir, como foi apresentado hoje pelo PFL e
pelo PPR, o fim do monopólio da telecomunicação e do
petróleo, e também para garantir a complementação deste
projeto que hoje acarreta fome e dificuldades a mais de 32
milhões de brasileiros.
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Esse projeto vem arrebentando a estrutura do Pais e
acabando com o pequeno proprietário. E exatamente isso que
quer o Congresso, esse Congresso que sofreu derrota nas
eleições de plebiscito de abril. Mais uma vez, essas pessoas
vêm tentando implementar um projeto que a população não
aprova.
Queremos deixar registrado aqui que está formado um grupo
de parlamentares para acompanhar os trabalhos. Esse grupo
faz o seu trabalho, mas não o coloca em discussão. Os dois
representantes do meu partido não participaram de nenhuma
reunião. O relatório nos foi entregue á tarde, e não tivemos
tempo de examiná-lo.
Agora, teremos cinco minutos para encaminhá-lo e votar.
Essa é a participação da Assembléia Legislativa na revisão
constitucional. E é isso também que, lamentavelmente, está
ocorrendo em todo o Pais, pois não há interesse majoritário
da população nessas modificações, mas sim de pequenos
grupos, para que esse projeto seja colocado em andamento.
Lamentavelmente, hoje, mais um escândalo é denunciado ao
povo brasileiro. E preciso que se apure esse esquema das
empreiteiras, do qual participam parlamentares e
funcionários do Governo, cuja ação beneficia tais empresas.
Espero que possamos começar este trabalho, para que
tenhamos um Congresso renovado e limpo. Neste momento, a
sociedade exige , a moralização do Congresso, e não a revisão
constitucional. E exatamente neste sentido que vamos fazer o
nosso pronunciamento. Acho que o momento, não é oportuno.
Somos contrário á revisão neste momento. A Constituição é
bem clara: a revisão deve ocorrer a partir do quinto ano.
Não diz que tem que ser agora. O que queremos agora é a
moralização, a limpeza no Congresso, para que a população se
posicione nas eleições. Aí, sim, teremos um debate amplo com
toda a sociedade sobre aquelas alterações de que o Pais
necessita-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão, para encaminhar a votação.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, vamos procurar esclarecer alguma coisa, em razão
dos pronunciamentos dos Deputados Raul Messias, Antônio
Carlos Pereira e Gilmar Machado. Primeiramente,a propósito
das ponderações do Deputado Raul Messias, devo dizer a esta
Casa que a maioria das emendas apresentadas por ele mereceu
parecer favorável deste relator, pois se trata, realmente,
de emendas importantes para a revisão constitucional.
Este relator deu parecer contrário á aprovação da emenda

que vincula o salário mínimo a outros setores da economia
brasileira porque entendeu que, primeiramente, a vinculação
do salário mínimo a contratos de locação, por exemplo, e a
outros contratos semelhantes, vai fazer com que a inflação
dispare muito mais e que o próprio salário mínimo fique, ao
contrário do que afirmou o Deputado Raul Messias,
prejudicado. Se vincularmos o salário mínimo a contratos de
locação e a outros contratos, à medida que o salário subir,
os contratos também vão disparar, o que, evidentemente,
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dispara a inflação no Pais. Esse é um dos motivos principais
por que demos o parecer contrário a essa emenda.
Com referência á emenda da usocapião em terras públicas,
nosso parecer também foi contrário. Em primeiro lugar, já
temos um instituto que permite ao Governo (Federal, Estadual
ou Municipal) passar do domínio público ao particular,
estudando cada caso, através de cada processo, como é o
caso, por exemplo, do sistema em que a RURALMINAS permite o
domínio público para pessoas que usam bens públicos no
Estado de Mimas Gerais. Se transformamos isso em regra
geral, isto é, na usocapião de terras públicas por
particulares, o que vai acontecer é que teremos um número
ilimitado de ações na justiça, contra o município, o Estado
e a União, porque ninguém tem o controle exato do número de
bens públicos (municipais, estaduais e federais) explorados
e ocupados por particulares. Assim, teremos um descontrole
muito grande da situação. Parece-nos muito mais fácil
controlarmos caso por caso, através da concessão de domínio
público.
Também foi contrário nosso parecer a sua emenda relativa ao
disciplinamento da justiça militar pela Constituição
Federal, porque o principio é o de que essa questão é de
processo, isto é, é de lei ordinária e não da lei magma que
é a Constituição Federal. "Data venia", a Constituição
Federal não pode estabelecer normas de processo, isto é,
dizer quais são os casos em que o processo compete à justiça
militar. Não é possível também, a nosso ver, que a
Constituição Federal estabeleça exatamente o que é da
justiça militar. A Constituição Federal, "data venia",
precisa evitar ao máximo os detalhes e ficar com as normas
de comando Por isso, também nosso parecer a essa emenda foi
contrário.
Louvamos as outras emendas apresentadas pelo Deputado Raul
Messias que mereceram nosso parecer favorável. Quanto ás
inteligentes palavras do Deputado Antônio Carlos Pereira,
somadas às do Deputado Gilmar Machado, ambas adotando a
mesma tonalidade, criticando as emendas apresentadas pela
Assembléia Legislativa, queremos falar também pelo nosso
ilustre companheiro Deputado Clêuber Carneiro que foi o
autor da maioria dessas emendas, juntamente com o grupo
parlamentar. Primeiramente. Deputado Antônio Carlos Pereira,
não podemos concordar com a expressão de V. Exa.
quando entende que a Assembléia Legislativa está adotando
uma posição ridícula. Ao contrário, a Assembléia
Legislativa, que representa um Estado da dimensão de Minas
Gerais, não pode, a nosso ver, no momento em que se cuida da
revisão da Constituição Federal, omitir-se. Ainda mais que a
Constituição Federal permite que três Assembléias reunidas
ofereçam diretamente emendas à Constituição. Como o prazo é
o mais reduzido possível e como é necessário que haja três
Assembléias reunidas, esta Assembléia tinha que fazer uma
opção: ou simplesmente não oferecia nenhuma emenda ou teria
que efetuá-las no prazo mais rápido possível. Fez a segunda
opção: vamos oferecer a nossa contribuição, ainda que em
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prazo reduzido, sendo que, entre outras emendas, com o
trabalho do grupo parlamentar, encontramos a Emenda Ulisses
Guimarães. Que emenda é essa, Srs. Deputados? E uma emenda
que propõe a destinação, no orçamento da União, do Estado e
do município, de 2% das receitas tributárias para a
construção de casas populares no Brasil. Precisamos abrir,
na Constituição, espaço para essas construções.
Essas mesmas emendas, aproveitando a sugestão do Deputado
Raul Messias, também oferecem percentual para incentivo á
agropecuária e á agricultura no Pais, já que tanto se fala
no descaso por setor em razão de não haver dinheiro. Há uma
proposta de emenda desta Casa para se destinar um
percentual, por menor que seja, na Constituição deste Pais,
a essa área.
Esta Casa, Srs. Deputados, está propondo também uma emenda

á Constituição Federal com vistas a controlar a imunidade
parlamentar. Diante de tanta reclamação, principalmente
neste momento, e sendo tão cobrada pela imprensa, esta Casa
está levando á Constituição Federal uma emenda muito mais
avançada do que aquela que inicia sua tramitação no
Congresso Nacional. Os Deputados Estaduais e Federais. além
dos Senadores, terão imunidade, á exceção dos crimes dolosos
contra a vida. E quais são esses crimes? São os de
homicidio, tentativa de homicidio, aborto, tentativa de
aborto e infanticídio. Nesses casos não se pode falar em
imunidade. Também nos crimes contra a administração pública,
ou seja, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e
assim por diante.
Então, o que está sendo feito pela Assembléia? Estamos
tentando levar ao Congresso Nacional, aos Constituintes
Federais, alguma contribuição, porque Minas Gerais não pode
faltar neste instante. Por isso o nosso parecer foi
favorável, e, desta tribuna, ao contrário de considerá-la
ridícula, aplaudimos a posição da Assembléia Legislativa.
Minas Gerais não poderia faltar ao Brasil em uma hora tão
difícil como esta. Parabéns á comissão parlamentar, a V.
Exa. , Deputado Clêuber Carneiro, assim como á assessoria,
pelo trabalho que foi feito dia e noite para que Minas
Gerais não ficasse omissa. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a exigência de 'quorum"
qualificado para a aprovação das propostas, a Presidência
vai solicitar ao Sr. Secretário que proceda á chamada prévia
dos Deputados.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Não vou estender-me,
mas acho necessário alguns esclarecimentos Nem na minha
intervenção, nem tampouco na intervenção do Deputado Gilmar
Machado, fizemos avaliação de mérito das emendas
apresentadas. Tanto é assim que vamos nos abster da votação.
Não temos posição contrária nem favorável; julgamos que não
houve tempo hábil para estudá-las. Talvez para uma ou outra
houvesse condições, sendo algumas até meritórias, e ninguém
nega isso.
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A segunda observação, e, isto sim, foi afirmado tanto na
minha intervenção quanto na do colega Gilmar Machado,
refere-se ao fato de que questionamos a comissão que
conduziu esse processo, pois no inicio do ano, quando a
questão foi levantada, a nossa bancada seguramente deve ter
sido a primeira a indicar seus representantes. Há poucos
meses fomos consultados novamente para se saber se
reafirmávamos aqueles mesmos nomes. Paradoxalmente, jamais
fomos chamados a nenhuma reunião. Por isso, questionamos e
mantemos esse questionamento.
A terceira observação é a de que não gosto de polemizar nas

questões menores. Se causa dificuldades, gostaria de retirar
o qualificativo ridículo da minha intervenção. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Antônio Carlos Pereira.
A Presidência convoca o Deputado Sebastião Helvécio para

que proceda à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem sim' à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrôsio Pinto - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Edward Abreu -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende
- Geraldo Santanna - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Laviola -
José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira
- Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton Salles - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 48 Deputados.
Portanto, há" quorum" para votação.
Em votação, as Propostas Revisionais nos 1 a 9 e li, na
forma da Subemenda 

no 
1, 13 a 21. 23 e 24, que receberam

parecer pela aprovação. A Presidência vai submeter a matéria
a votação pelo processo nominal, em conformidade com a
alínea "d", do 5 4g do art. lQ da Deliberação da Mesa n
1.000, de 1993. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão
responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão
responder 'não'. Antes, a Presidência lembra ao Plenário que
as propostas revisionais serão aprovadas se obtiverem o voto
da maioria absoluta, ou seja. 39 votos favoráveis.
Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio, para proceder

á chamada de votação nominal
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 43 Deputados. Não
houve voto contrário. Estão aprovadas as propostas
revisionais. Em votação, as Propostas Revisionais nos 10, 12
e 22, que receberam parecer pela rejeição.



479

Com a palavra, o lg-Secretário, para proceder à chamada de
votação nominal.
O Sr. 1Q-Secretário - (- Faz a chamada.)
- Responde 'sim" à chamada de votação nominal o Deputado

Raul Messias.
- Respondem 'não à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
José Militão - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho
Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Oilzon Melo - Edward
Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Laviola - José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda
- Maria Elvira - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Mílton
Sanes - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques.
o Sr. Presidente - Respondeu ' sim " 1 Deputado; responderam

não 41 Deputados. Estão rejeitadas as propostas.
Declaração de Voto

O Deputado Ibrahiuii ,Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
venho declarar que votei a favor da apresentação das
propostas revisionais, mas sou contra a reforma da
Constituição.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que as propostas
revisionais aprovadas serão encaminhadas ao Grupo
Parlamentar, para redação final, e, a seguir, serão
encaminhadas às Assembléias Legislativas do Rio Grande do
Sul e da Bahia, para os fins do art. 4g da Resolução no 1,
de 1993-RCF, do Congresso Nacional. Informa, ainda, que, na
reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária realizada na tarde de hoje, foram distribuídos
avulsos do parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.697/93, do
Governador do Estado, que estima a receita e fixa as
despesas para o exercício de 1994, e também do parecer sobre
as emendas apresentadas, devendo aquela Comissão voltar a se
reunir amanhã, dia 2 de dezembro, às 15h30min, para a
apreciação da matéria.
Para a organização da votação, a Presidência solicita aos
Deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária interessados em apresentar requerimento de
destaques que o façam até as 14 horas de amanhã, na
secretaria daquela Comissão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando de plano a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 2, às 9h30min, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária, também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 250a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem -
Discussão e votação de proposições: Votação, em 1Q turno, do
Projeto de Lei nQ 1.179/92; requerimento do Deputado Hely
Tarquinio: aprovação do requerimento; aprovação na forma do
Substitutivo flQ 2, com a emenda ng 1 - Discussão, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.014;
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Ivo José
e Roberto Carvalho; manutenção do veto - Discussão, em turno
único, do Projeto de Resolução nQ 1.804/93; aprovado -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.494/93:
aprovação, na forma do vencido em lg turno - Discussão, em
lQ turno, do Projeto de Lei no 1.029/92; aprovação, com as
Emendas ns 1; 6, na forma da Subemenda nQ 1; 8 a 12; 13, na
forma da Subemenda nQ 1; 14, na forma da Subemenda nQ 1; e
15 a 47 - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 91h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Pado yani - Agostinho Patrus -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Dílzon 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 - Ibrabim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa , - Simão
Pedro Toledo - 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
palavra, o Sr. 2o-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE
Ata

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

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
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O Sr. Presidente - Nos ternos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2ê 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 as Propostas de Revisão Constitucional
nos 1 a 24, em virtude da apreciação dessa matéria na
reunião extraordinária realizada ontem, á noite.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, a questão de
ordem que queremos formular diz respeito a uma decisão da
qual tomamos conhecimento pela imprensa. Gostariamos que o
assunto nos fosse esclarecido. Trata-se do afastamento da
Deputada Elisa Alves.
Queremos saber quais foram os artigos do Regimento Interno
utilizados e, ao mesmo tempo, dizer que ontem entramos com
uma representação, propondo à Comissão de Justiça uma série
de encaminhamentos regimentalmente embasados, para que possa
ter prosseguimento o caso da Deputada Elisa Alves. Portanto,
queremos saber quais foram os procedimentos regimentais que
a Mesa adotou para o afastamento temporário da Deputada e
como esse processo ocorreu, a fim de que possamos acompanhar
essa deliberação. Queremos saber também se o documento já
foi publicado, porque não conseguimos localizá-lo no Minas
Gerais", e, se não foi publicado, gostariamos de ser
informados sobre a data em que se dará a publicação, que lhe
conferirá validade legal-
0 Sr. Presidente - A Presidência registra a solicitação do
Deputado e fará contato com o Presidente desta Casa,
Deputado José Ferraz, para que as informações solicitadas
sejam prestadas, se possivel . na reunião ordinária de hoje.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lg turno, do Projeto de Lei
ng 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
concluiu pela constitucionalidade do projeto, na forma do
Substitutivo ng 1, que apresentou. A Comissão de Educação
opinou pela sua aprovação, na forma do Substitutivo no 1,
da Comissão de Justiça e com a Emenda ng 1, que apresentou.
A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela sua
aprovação, na forma do Substitutivo ng 1, da Comissão de
Justiça; com a Emenda no 1, da Comissão de Educação, e com a
Emenda ng 2, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
projeto á Comissão de Educação, que opinou pela aprovação do
Substitutivo nQ 2.
- Vem á Mesa:

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. . com fulcro
no art. 282 do Regimento Interno, seja votado o Substitutivo
ng 2 ao Projeto de Lei ng 1.179/92, em preferência ao já
apresentado.
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Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 1993.
hiely Tarquinio
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, o Substitutivo no 2, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. A Comissão de Fiscalização Financeira. Em virtude
da aprovação do Substitutivo nQ 2. a Emenda ng 2 está
prejudicada.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de
Lei ng 12.014, que reorganiza o IEPHA-MG e dá outras
providências. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o veto. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo ,José - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
está em votação o Veto Parcial á Proposição de Lei n
12.014, que trata da política salarial dos servidores
públicos estaduais.
A Constituição prevê a publicação de informações. Acontece
que elas nunca são publicadas em menos de três meses. Por
isso, gostaríamos de solicitar a rejeição desse veto para
prevalecer, em tempo hábil, a publicação. Assim, os
servidores terão acesso ás informações necessárias e poderão
calcular os reajustes de seus salários com antecedência. E
nesse sentido que fazemos esta manifestação de voto
contrário. Solicitamos, ainda, que os Deputados nos
acompanhem para que os servidores públicos não fiquem
prejudicados.

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Roberto Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Gostaria de dar um exemplo

concreto do que ocorreu nesta última política salarial. Com
relação ás receitas, tudo deve ser transparente, conforme
reza a Constituição. Infelizmente, isso não ocorre, nem a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária sabe
exatamente. O último reajuste dos servidores públicos foi -
desculpem a expressão - "garfado" em 10%. O Governo reiterou
que enviaria para a Assembléia um projeto com carreiras,
tabelas, de forma a contemplar esses 10%, mas já se
passaram três meses, e ele não cumpriu o prometido. Então,
vamos colocar isso na lei e derrubar o veto para ver se pelo
menos assim ele cumpre com a sua obrigação e para que
realmente os atos do Executivo tenham a publicidade que a
Constituição prevê. Gostaríamos, portanto, que esse veto
fosse derrubado. Assim, iremos ter um minimo de condições de
fiscalizar a politica salarial aprovada por esta Casa.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutinio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e
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os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não. Resumindo:
"sim" mantém o veto, e "não" rejeita o veto.
Convido os Deputados Simão Pedro Toledo e Péricles
Ferreira para servir como escrutinadores.
Na ausência do 1Q-Secretário, a Presidência convoca o
Deputado Roberto Carvalho para proceder ã chamada dos
Deputados.
o Sr. Secretário - (- Faz a chamada).
- Respondem á chamada de votação secreta os Deputados;
Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto Carvalho - Bené

Guedes - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Bonifácio Mourão - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ivo José -
João Batista - José Braga - José Laviola - José Leandro -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Péricles Ferreira
- Sebastião Costa - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 34 Deputados; foram encontradas
na urna 34 sobrecartas, Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos. -
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados; votaram
"não" 6 Deputados, e foi computada a presença de 6 Deputados
nas Comissões. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador
do Estado.
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, o Projeto
de Resolução no 1.804/93, em turno único, e o Projeto de Lei
nQ 1.494/93, no 2Q turno. A Comissão de Redação.
Discussão, no IQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.029/92, do
Deputado Roberto Amaral que dispõe sobre a política
estadual de desenvolvimento agrícola e dá outras
providências, A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto, com as Emendas ngs 1 a 14,
que apresenta, A Comissão de Agropecuária opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas ngs 1 e 8 a 14, da
Comissão de Justiça; com a Emenda nQ 6, da mesma Comissão,
na forma da Subemenda nQ 1, que apresenta; e com as Emendas
ngs 15 a 47, que apresenta; e pela prejudicial idade das
Emendas ngs 2 a 5 e 7, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com
as Emendas ns 1 e 8 a 12, da Comissão de Justiça; com a
Subemenda no 1, da Comissão de Agropecuária, à Emenda ng 6.
da Comissão de Justiça; com as Emendas ngs 15 a 47, da
Comissão de Agropecuária; e com as Emendas ngs 13 e 14, da
Comissão de Justiça, na forma de subemendas que apresenta,
as quais receberam o nQ 1; e pela prejudicialidade das
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Emendas ngs 2 a 5 e 7, da Comissão de Justiça. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1; 6, na forma
da Subemenda ng 1; 8 a 12; 13, na forma da Subemenda no 1;
14, na forma da Subemenda no 1, e 15 a 47, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado o Projeto de Lei ng 1.029/92, com as
Emendas ngs 1; 6, na forma da Subemenda ng 1; 8 a 12; 13, na
forma da Subemenda no 1; 14, na forma da Subemenda ng 1. e
15 a 47, ficando prejudicadas as Emendas ngs 2 a 5 e 7. Á
Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o próximo
projeto da pauta é de grande importância e vários Deputados
gostariam de discuti-lo. Verificando que não há "quorum"
suficiente para a continuação da reunião, solicito, de
plano, o seu encerramento, para votarmos o projeto com
"quorum" qualificado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Á Presidência, verificando de plano a
inexistência de 'quorum" para o prosseguimento dos
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

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 6/12/93, ofício do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador
José Norberto Vai de Mello, com a solicitação de licença
para instauração de processo criminal contra a Deputada
Elisa Alves.
Trata-se de processo-crime Originário, em que figuram como
denunciante o Ministério Público do Estado e como
denunciados a referida parlamentar e outros.
Instruída com cópias da denúncia e do correspondente
inquérito civil, a solicitação foi recebida pela Presidência
desta Casa, publicada e encaminhada a esta Comissão para
exame, nos termos dos arts. 55 e seguintes do Regimento
Interno.
Por iniciativa do Deputado Corregedor, solicitou-se, nos
termos do lQ do art. 57 do Regimento, com a redação dada
pela Resolução nQ 5.136, de 29/11/93, o regime de urgência
para o processo de deliberação sobre a licença. O mencionado
requerimento foi aprovado na reunião ordinária de 7/12/93.

Fundamentação
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Baseia-se o pedido de licença para instauração de processo
criminal contra a Deputada Elisa Alves no f lg do art. 56 da,
Constituição do Estado, que, como sabido; reprisa norma da
Constituição da República pertinente a imunidades e perda de
mandato parlamentar.
A matéria, relativamente a Senadores e Deputados Federais,
vem tratada no art. 53 da Lei Fundamental, que,
expressamente em seu art. 27, l, estende aos Deputados
Estaduais as regras constitucionais republicanas sobre,
entre outros assuntos, inviolabilidade, imunidade e perda de
mandato.
A tramitação do processo está normatizada pela Resolução ng
5.065, de 31/5/90, que contém o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa.
Segundo o que dispõe o art. 57, II, 'a", compete á Comissão

de Constituição e Justiça deliberar preliminarmente sobre a
possibilidade de concessão da licença, tendo em vista a
imunidade conferida ao Deputado pelo art. 56 da Constituição
do Estado.
Delibera-se, pois, nesta fase da tramitação do processo,
sobre a possibilidade da concessão da licença face à
prerrogativa parlamentar da imunidade, que, na sua divisão
clássica, comporta duas categorias ou espécies, sabidamente:
a imunidade real ou material, conhecida igualmente por
inviolabilidade, e a imunidade processual ou formal.
A inviolabilidade, como ensina Paulo de •Tarso Benevides

Gadelha, "protege o parlamentar por seus pronunciamentos,
votos e pareceres emitidos. E a prerrogativa", continua o
autor, "que enseja ao parlamentar o direito de usar seu voto
ou outro componente regimental, imanente à função, sem temor
ou vacilação" ("Da Imunidade Parlamentar". Tese apresentada
no VII Congresso Brasileiro de Assembléias Legislativas,
abril, 1976, p5. 14 e 15).
Na hipótese de inviolabilidade, fica afastada a
configuração dos chamados crime de opinião, desde que a
conduta guarde relação com o desempenho do mandato popular,
como vem entendendo o Supremo Tribunal Federal.
A segunda categoria de imunidade, de caráter processual, é

a que exige prévia autorização do parlamento a que pertença
o acusado para a prisão ou o processo referentes a ações
outras não consubstanciadas em opiniões, palavras e votos no
desempenho do mister público.
A denúncia de que se origina o pedido de licença para
instauração de processo criminal ora sob exame tem
expressamente como incursa a Deputada Elisa Alves nos arts.
288, 298. 299 e 312, c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal.
Trata-se de figuras penais incluídas no diploma penal
brasileiro, sob os títulos dos crimes contra a paz pública
contra a fé pública, e contra a administração em geral,
sendo materializados em ações típicas que refogem à
mencionada inviolabilidade parlamentar.
Conquanto não caiba ao parlamento concluir pela
culpabilidade ou pela inocência do acusado por ocasião do
exame sobre o pedido de autorização para instauração do
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processo, impõe-se, como ensina Raul Machado Horta,
"verificar se o processo atende aos pressupostos que podem
justificar a concessão da licença" ("Imunidades
Parlamentares do Deputado Estadual, Imprensa Oficial, Belo
Horizonte, 1967, p19).
Tais pressupostos dizem respeito á forma e aos fundamentos
jurídicos do pedido, além, é certo, dos aspectos politicos
que a questão envolve.
Nesse sentido, constata-se que, quanto a forma, o pedido
vem devidamente processado, já que é formulado pelo
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e instruido com
cópia autenticada da denúncia e cópia do inquérito. No que
respeita aos elementos jurídicos passiveis de consideração
nesta fase do processo, já se comentou que os fatos tipicos
apontados na denúncia que dá origem ao pedido de licença não
se incluem na órbita de proteção da imunidade material ou da
inviolabilidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela deliberação preliminar
quanto a possibilidade de concessão de licença para
instauração de processo contra a Deputada Elisa Alves,
consoante o que determina o art. 57, Ir, "a, da Resolução
ng 5.065, de 31/5/90, uma vez que as ações imputadas á
Deputada não se situam entre as hipóteses de inviolabilidade
previstas no art. 56, "caput". da Constituição do Estado.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Ermano Batista, relator - Maria
José Haueisen - Célio de Oliveria - Antônio Pinheiro -
Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro.

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Encaminhado a esta Casa, em 10/12/93. o oficio do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, contêm a
solicitação de licença para instaurar processo criminal
contra a Deputada Elisa Alves.
Tal solicitação é feita em virtude de denúncia apresentada
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a
referida parlamentar, devido a atos por ela supostamente
praticados durante o cumprimento de seu atual mandato como
Deputada Estadual
Esta Comissão, em 14 de dezembro do corrente ano, examinou

o referido pedido de licença e deliberou preliminarmente
pela possibilidade de autorização para instaurar processo
criminal contra a Deputada Elisa Alves, nos termos do art.
57, ri, "a". do Regimento Interno, por não versar o pedido
de licença sobre crime circunscrito ao ãmbito da imunidade
material, conferida aos parlamentares pelo "caput" do art.
56 da Constituição do Estado.
Na oportunidade, tão logo lhe foi concedido prazo, a
parlamentar denunciada ofereceu, por escrito, sua defesa,
renunciando ã prerrogativa que lhe foi conferida pelo art.
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57, II. °c", do Regimento Interno, qual seja a de indicar
provas.
Apresentada a defesa e não havendo instrução probatória,

volta agora a matéria ao exame desta Comissão para que, nos
termos do art. 57, "e", do Regimento Interno, emita parecer
pelo deferimento ou pelo indeferimento do pedido de licença.

Fundamentação
Não raro, há má compreensão do sentido e do alcance das
imunidades parlamentares. Muitos dirigem censura ao
instituto, a exemplo de Plácido e Silva, que, em seu
"Vocabulário Jurídico", assim o define: "Imunidade, do latim
"immunitas" (isenção, dispensa), entende-se o privilégio
outorgado a alguém para que se livre ou se isente de certas
imposições legais, em virtude do que não é obrigado a fazer
ou a cumprir, certo encargo ou certa obrigação, determinada
em caráter geral
Em principio, é atribuída a certas pessoas em face de
funções (congressistas, diplomatas). E, por elas, é
assegurada a essas pessoas uma soma de regalias e
prerrogativas excepcionais em relação ás demais pessoas.
Á imunidade coloca as pessoas a quem se atribuem
semelhantes prerrogativas sob proteção especial" (grifos do
autor) ("Vocabulário Jurídico", São Paulo, Forense, 1967, 2a
edição. vol. II, pág. 803).
Como se percebe utiliza o jurista, no texto transcrito os
termos "privilégios" e "regalias". -
Acoimar pessoa ou instituição de "privilegiada" revela
sempre, assim, um sentimento de prevenção, de crítica. "Nada
mais fácil" - dizia Rui Barbosa - " que desmoralizar uma
instituição, pregando-lhe o cartaz de privilégio" (Garbosa,
Rui, "Obras Completas". Rio de Janeiro, Mm. Educação e
Saúde, 1947, vol. XXV, tomo 1, pág. 25).
Por isso mesmo, cumpre salientar, desde logo, que as
imunidades parlamentares não constituem privilégios dos
membros do Poder Legislativo. Destinadas á proteção dos
parlamentares contra as ações repressivas e judiciárias de
que possam ser alvo, tanto por parte dos Poderes
constituídos, como por parte de particulares, as imunidades
visam, em última análise, a preservar o parlamento,
impedindo que venha a ser tolhido em sua independência
funcional
As imunidades parlamentares, acentue-se, têm por
finalidade assegurar ao Poder Legislativo o livre desempenho
das funções que lhe foram constitucionalmente atribuídas.
Vencida a etapa de discussão sobre a deliberação preliminar

quanto á possibilidade de concessão ou não da licença para a
instauração do processo contra a Deputada Elisa Alves, na
qual esta Comissão concluiu pela admissibilidade, por
entender que os fatos típicos, apontados na denúncia, não se
incluem na órbita de proteção da imunidade material ou
inviolabilidade, cabe-nos opinar, considerando a defesa
apresentada pela parlamentar, sobre o deferimento ou não do
pedido de licença. Em outras palavras, analisar-se-á aqui a
procedência ou não do pedido do egrégio Tribunal de Justiça,
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opinando favoravelmente ou não á Quebra da imunidade
processual, em face da denúncia que nos foi encaminhada.
Aspectos dos mais delicados, no que se refere á imunidade
formal, é o dos critérios que devem nortear a concessão ou a
denegação da licença para a instauração de processo contra
parlamentares. Colocamo-nos, contudo, ao lado de Alionar
Baleeiro, cujo entendimento, embora manifestado em voto
proferido no passado, orienta-nos no presente: "A regra,
pois, é conceder-se a licença quando o deputado está acusado
de crime comum, e não há motivos para suspeitar-se de
desígnios secretos ou ostensivos que tem o governo ou alguém
poderoso dentro dele, em relação ao parlamentar alvejado"
(Baleeiro, Aliomar, voto no Projeto de Resolução ng 91, de
1956, publicado no "Diário do Congresso Nacional" de
13/10/56, pág. 9456).
Para aferir a idoneidade do pedido, entendemos que esta
Casa deva avaliar os aspectos políticos e jurídicos que a
denúncia, que instrui o pedido, comporta. Melhor se
posiciona a propósito. Raul Machado Horta, quando salienta
que a complexidade da verificação dos pressupostos que podem
justificar a licença não se esgota no aspecto político, nem
se reduz à apreciação da conveniência. Ao se decidir pelo
deferimento ou pelo indeferimento do pedido de licença, o
órgão legislativo precisa fundamentar a sua conduta,
jurídica e politicamente. "O pedido de licença pode não se
ajustar ao enquadramento constitucional e legal, e a Câmara,
ao recusá-lo por esse transbordante da normatividade
existente, não pratica ato de simples conveniência, no
domínio da oportunidade, mas profere juízo de legitimidade,
exercendo, na qualidade de órgão da Constituição e da
Lei."(Horta, Raul Machado, "Imunidades Parlamentares', "in"
"Revista de Direito Público", 1968, Vol. III, pág. 40.)
Prado Kelly fornece as seguintes regras de conduta a serem
seguidas na espécie; "a) a Casa, para decidir com
conhecimento de causa, se há razões justificadas para
conceder a licença, tem a obrigação de compulsar e apreciar
os elementos indiciários e probatórios já existentes,
estudar o inquérito e avaliar o merecimento de suas peças;
b) realizada esta verificação, cumpre ainda desenvolver duas
pesquisas de natureza politica, constatando se motivos
políticos (particulares) não determinam o procedimento
criminal e se razões políticas (gerais) não desaconselham o
processo" (Cf. "Diário do Congresso Nacional", de 10/5/57,
pág. 2723).
Pedro Aleixo relaciona as implicações políticas que deverão
ser sopesadas quando da decisão do Legislativo nesta
matéria: "a) condição de parlamentar não deve constituir
meio seguro de impunidade; b) as denegações indevidas devem
ser evitadas, para não estimular a que disputem, a qualquer
preço, o mandato eletivo candidatos que o almejam para
escapar à ação da Justiça criminal; c) deve-se ter em conta
se há ou não sinceridade no pedido; d) de considerar-se
também se a concessão da licença importará entregar-se o
Deputado a julgamento faccioso e parcial" (Aleixo, Pedro,
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"Imunidades Parlamentares", Belo Horizonte, Ed. Revista
Brasileira de Estudos Pbliticos, 1961, págs. 64 e 65).
Passando para a análise jurídica da acusação, recomenda

ainda Pedro Aleixo que a Cãmara procure sempre certificar-se
"da existência do crime e indicação de elementos seguros que
indigitem o congressista como autor dele, negando-se a
autorização para o processo nos casos em que o art. 43 do
Código de Processo Penal manda rejeitar a denúncia ou a
queixa e recusando-se igualmente a licença para prender
quando a coação iminente ou atual se revista de ilegalidade,
nos termos do art. 648 do mesmo diploma legislativo!!
(Aleixo, Pedro, op. cit, págs. 89 e 90).
Tendo sido observado o contraditório e garantido o direito
de defesa da Deputada denunciada, sem que houvesse
necessidade de instrução probatória, cabe a esta Comissão
cotejar os fatos e suas provas, para que conclua pelo
deferimento ou não do pedido de licença.
Procedendo desse modo, não arroga esta Casa para si nenhuma
faculdade judicante distinta daquelas que lhe são
constitucionalmente atribuidas. Apenas aprecia se a
instauração do processo cumpre ou não às exigências da lei.
No caso em apreço, parece ser insuscetível de dúvida,
perante o direito aplicável, a pretensão do Ministério
Público de promover a ação penal, sobre cuja procedência só
a Justiça poderá decidir.
Ainda que questionados e contraditados, configuram os fatos

alegados, pelo menos em tese, a existência de crimes contra
a paz pública, contra a fé pública e contra a administração
pública em geral, sendo materializados em ações tipicas que
refogem à inviolabilidade parlamentar.
Nesse passo, apreciados os elementos probatórios e
contraposta a denúncia e a defesa, estamos convencidos da
conveniência de conceder a licença solicitada pelo
Presidente do Tribunal de Justiça. A gravidade de tais atos,
acentuada pelo momento politico que vivemos. justificam-na.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente ao deferimento

do pedido de licença para processar a Deputada Elisa Alves,
solicitado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio. Presidente - Ermano Batista, relator - Maria
José Haueisen - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.

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
Pettersen.
Tal solicitação é feita em virtude de denúncia apresentada
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o
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referido Deputado, devido a atos por ele supostamente
praticados durante o exercício do seu mandato de Prefeito do
Município de Carangola, no período compreendido entre 1983 a
1987
Esta Comissão, em 9 de dezembro do corrente ano, examinou o
referido pedido de licença e deliberou preliminarmente pela
possibilidade de autorização para instaurar processo
criminal contra o Deputado Paulo Pettersen, nos termos do
art. 57, II, "a", do Regimento Interno, por não estar o
crime objeto da licença solicitada circunscrito ao ámbito da
imunidade material, conferida aos parlamentares pelo "caput"
do art. 56 da Constituição do Estado.
Na mesma oportunidade, solicitou-se ao Tribunal de Justiça
a cópia autenticada da denúncia e dos documentos que a
fundamentaram, bem áomo a do interrogatório do Deputado
denunciado.
Posteriormente, foi fornecida ao parlamentar cópia do

pedido de licença, apresentando este, no prazo regimental
sua defesa escrita.
Com toda a documentação necessária devidamente autenticada
e instruída, volta agora a matéria ao exame desta Comissão
para que, nos termos do art. 57, "e", do Regimento Interno,
emita parecer pelo deferimento ou indeferimento do pedido de
licença.

Fundamentação
o pedido de licença em apreço decorreu de denúncia
apresentada pelo Ministério Público contra o Deputado Paulo
Pettersen, em razão de atos por ele supostamente praticados
quando ainda era o Chefe do Poder Executivo do Município de
Carangol a.
Tais atos estão tipificados como crimes de responsabilidade

dos Prefeitos Municipais no art. 19, incisos 1, II, III, IV,
V, IX e XI, do Decreto Lei no 201, de 27/2/67, e consistem,
conforme a denúncia, no seguinte:
1 - haver ordenado despesas sem comprovação legal e com

falta de registro contábil
2 - haver mandado efetivar pagamento e promover despesa
irregular, sem a devida cobertura orçamentária;
3 - haver-se ressarcido indevidamente de despesas

efetuadas;
4 - haver autorizado a favor de terceiros pagamento
indevido em virtude de compra de material, de adiantamento
de salários e de empréstimo a servidor;
5 - haver contraído ilegalmente empréstimo junto aos cofres

municipais;
6 - haver pago serviço não comprovado;
7 - haver pago ilegalmente diárias;
8 - haver contratado, ilegalmente, serviços sem licitação;
9 - haver efetuado, a favor de seu Chefe de Gabinete e de
outros dois servidores municipais, pagamento indevido,
proporcionando aos referidos funcionários duplicidade de
rendimentos-
0 conteúdo fático da denúncia circunscreve os limites do
pedido, em face do principio da especialização da licença
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adotado pelo direito parlamentar, segundo o qual a
autorização para processar só é válida para incriminação que
motivou o pedido de licença. Se a instrução do processo na
justiça revelar outros fatos estranhos que possam ser
tipificados como crime, impõe-se a solicitação de outro
pedido de licença ao órgão legislativo.
Desse modo, a autorização para processar tem seu alcance
limitado, e a eventual suspensão da imunidade está vinculada
aos fatos descritos na peça acusatória que motivaram o
pedido de licença, ainda que alterada sua qualificação
jurídica.
Em sua defesa, o Deputado Paulo Pettersen afirma serem os

fatos contra ele levantados fruto de animosidade política, o
que eiva de suspeição todo o procedimento. Contesta ainda,
um a um, todos os delitos que lhe são imputados, afirmando a
legalidade e a regularidade dos atos que praticou e
ressaltando os possíveis equívocos contidos na peça
acusatória.
Afirma, por fim, o parlamentar que, de qualquer modo, não

agiu com o dolo exigido para o seu enquadramento no tipo
penal, concluindo que o exercício do seu direito de defesa
significa mais uma prestação de contas quanto á regularidade
e à legalidade de seus atos, e, de modo algum, qualquer
intenção de escudar-se atrás da imunidade parlamentar.
Tendo sido observado o contraditório e garantido o direito

de defesa do Deputado denunciado, sem que haja necessidade
de instrução probatória, cabe a esta Comissão cotejar os
fatos e suas provas para que conclua pelo deferimento ou não
do pedido de licença.
Procedendo desse modo, não arroga esta Casa para si

qualquer faculdade judicante distinta daquelas que lhe são
constitucionalmente atribuídas. Apenas aprecia se a
instauração do processo atende ou não ás exigências da lei.
No caso em apreço, parece ser insuscetivel de dúvida.
perante o direito aplicável, a pretensão do Ministério
Público de promover a ação penal, sobre cuja procedência só
a justiça poderá decidir.

a Ainda que questionados e contraditados, configuram os fatos
alegados, pelo menos em tese, a existência de crimes contra
a administração pública, apontando o Deputado denunciado
como o responsável por tais crimes.

E	 Nesse passo, apreciados os elementos probatórios e
2 contrapostas a denúncia e a defesa, estamos convencidos da

conveniência de se conceder a licença solicitada pelo
Presidente do Tribunal de Justiça.

e A gravidade de tais atos, acentuada pelo momento político
que vivemos, levou o próprio Deputado Paulo Pettersen a
dizer, na sua peça de defesa, que não pretende e não deseja
esconder-se atrás da imunidade parlamentar, fugindo por essa
via ao processo que lhe move a justiça pública, já que
somente assim poderá desfazer as acusações que lhe são
imputadas, comprovando sua improcedência e sua motivação
política.
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Por outro lado, não se pode suspeitar da parcialidade das
autoridades envolvidas, notadamente do Ministério Público. E
bom que se afirme isso, tendo em vista o fato de a denúncia
ter sua origem em noticia de crime enviada pela Câmara
Municipal de Carangola, decorrente dos trabalhos de comissão
legislativa de inquérito instaurada para apurar
irregularidades imputadas ao Deputado denunciado, quando
Prefeito daquele município-
0 Ministério Público apenas cumpriu a sua obrigação de
defender a sociedade ofendida, exigindo o cumprimento da
lei, que deve ser aplicada a todos, indistintamente.
Assim, dentro dos limites da análise dos fatos que compete
a esta Comissão, não detectamos, no pedido de licença, a
tentativa de se instaurar processo tendencioso, arbitrário,
fruto da paixão política, e, não se evidenciando segundas
intenções no pedido, não há que se obstar a ação da justiça,
como muito bem acentuou o então Deputado Aliomar Baleeiro;
A regra, pois, é conceder-se a licença quando o deputado
está acusado de crime comum e não hà motivos para suspeitar-
se de desígnios secretos ou ostensivos que tem o governo ou
alguém poderoso dentro dele, em relação ao parlamentar
alvejado' (voto proferido no Projeto de Resolução flQ 51, de
1956, publicado no "Diário do Congresso Nacional' de
13/10/56. seção 1, p. 457).

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente ao deferimento
do pedido de licença para processar o Deputado Paulo
Pettersen, solicitado pelo Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado.
Sala das Comissões. 14 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Emano Batista, relator - Maria
José Haueisen - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro.

PARECER PARA 0 lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.782193

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
apreço tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter bem imóvel ao patrimônio do Município de Campo
Belo.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/11/93, a
proposição, que tramita em regime de urgência devido a
requerimento aprovado pelo Plenário, vem ás Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para, em reunião conjunta, receber parecer.
Esta Comissão passa, pois, ao exame dos aspectos jurídicos,

constitucionais e legais, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa em tela vem prover a necessária autorização
legislativa para que o Estado aliene bens imóveis públicos,
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segundo a determinação contida no art. 18 da Carta mineira,
que assim dispõe.
Cumpre, ainda, aos preceitos estabelecidos pela Lei Federal
nQ 8666. de 21/7/93, que institui normas gerais para
licitação e contratos da administração pública, no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios.
Tal ordenamento, pelo que se infere de seu art. 17, 1, "b",
condiciona a doação de bens imóveis à existência de
interesse público devidamente justificado, á autorização
legislativa e à avaliação prévia.
Cumpre esclarecer que os efeitos de parte do supracitado
dispositivo estão suspensos em relação aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municípios, por força de medida
cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação
Direta de Inconstitucionalidade ng 927-3-DE, impetrada pelo
Governador do Estado do Rio Grande do Sul. A liminar
suspende, também, a eficácia da alínea "c" do inciso 1, de
parte da alínea "b" do inciso II e de todo o lQ do art. 17
do referido estatuto federal, até a decisão final da ação
No entanto, os dispositivos que se encontram "sub judice"
não são relevantes para a matéria que ora se discute,
ressalvado o mencionado lQ do art. 17, que prevê que os
imóveis doados para órgãos ou entidades da administração
pública deverão reverter ao patrimônio do doador se o
Interesse público assim o exigir, vedando, ainda, a
alienação do imóvel pelo donatário. Esse 1Q, como já foi
dito, não encontra, atualmente, aplicação para as doações de
bens públicos estaduais, devido á medida cautelar concedida
pela Suprema Corte.
Apesar de toda a polémica gerada em torno da Lei nQ 8.666.
de 1993, o projeto em tela preenche os requisitos nela
prescritos, pois, sendo o beneficiário da presente reversão
uma entidade federativa e havendo interesse público
justificado, não há óbice que impeça a pretendida
autorização legal para que se efetive a alienação do imóvel
em questão.
No entanto, examinada a escritura pública de doação do
imóvel, transcrita pela Contadoria-Geral do Estado por seu
servidor, Alberto Teixeira de Carvalho, em 14/9/46, que
declarou estar a escritura original arquivada no Processo n
763. caixa no 82, gaveta nQ 2, arquivo nQ 3, constatamos que
o bem fora transferido para o património estadual mediante
doação a titulo gratuito, não constando naquele instrumento
nenhum encargo a ser cumprido pelo Estado. Sendo assim, não
há que se valer do instituto da reversão que é próprio das
doações com encargos. A reversão geralmente é usada para os
casos de descumprimento das condições impostas ao donatário
do bem.
Trata-se, ademais, de doação com encargo, estando este
especificado no parágrafo único do art. lQ da proposição,
que destina o bem ao atendimento de programa habitacional a
ser implementado pela administração municipal de Campo Belo.
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Pelos motivos expostos, apresentamos o Substitutivo ng 1,
que segue ao final deste parecer, a fim de dar o tratamento
jurídico adequado à matéria apresentada pelo Chefe do Poder
Executivo.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 1.782/93, na forma do
Substitutivo ng 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.782/93

Autoriza o Poder Executivo a doar Imóvel ao Município de
Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Campo Belo imóvel urbano com área aproximada de
96.400 n2 (noventa e seis mil e quatrocentos metros
quadrados), situado nesse município e registrado em 8 de
março de 1921, a fls. 51 do livro 3-0, sob o ng 2.492, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Belo.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo

destina-se ao atendimento de programa habitacional a ser
implementado pela administração municipal de Campo Belo.
Art. 2o - O imóvel reverterá automaticamente ao patrimônio

do Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados da data de
publicação desta lei, não lhe for dada a destinação prevista
no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Ermano Batista, relator -
Bernardo Rubinger - Ambrõsio Pinto.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epígrafe autoriza a reversão que refere.
Após exame da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que apresentou o Substitutivo ng 1, passamos á
emissão do presente parecer, nos termos do art. 103. 1. do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em apreço não encontra óbices do ponto de vista
financeiro-orçamentário á sua aprovação.
Seu objetivo é autorizar a reversão de imóvel ao patrimônio
do Município de Campo Belo, não consignando tal operação
despesa no orçamento.
A medida tem amparo legal, merecendo prosperar nesta Casa.

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

Lei ng 1.782/93, no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 8 de dezembro de 1993.
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Célio de Oliveira, Presidente - Bernardo Rubinger, relator
- Jaime Martins - Roberto Amaral - João Marques - Baldonedo
Napoleão.

PARECER PARA O 2g TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO No 38/93

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 64, II, da Carta mineira, encaminhou a esta
Casa, por meio da Mensagem ng 404/93, a proposição em
epígrafe, que acrescenta á Constituição do Estado o art.
299.
Publicada em 13/11/93. a matéria foi aprovada em lo turno,
na sua forma original. Vem, agora, a proposição a esta
Comissão Especial para, nos termos do art. 212, c/c O art.
196, do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
A definição de parãmetros para a política de remuneração de
pessoal no Estado teve como ponto de partida a Lei no
11.115, de 16/6/93, que estabeleceu os princípios da
política de reajustamento dos vencimentos e proventos do
pessoal civil e militar do Poder Executivo.
Pretende-se, agora, com a proposição em exame, a ampliação
e a consolidação das normas gerais que, visando á
estabilidade econômica e financeira do Estado, relacionam
ingressos e dispêndios públicos, de forma a minimizar os
efeitos de eventuais desequilíbrios orçamentários. Dessa
forma, pode-se afirmar que a matéria constante na proposta
em tela não se confunde com aquela tratada na Lei no 11.115.
e que os princípios estabelecidos para o reajustamento de
vencimentos (que já tem como parâmetro a variação da receita
líquida) não serão afetados pelo dispositivo constitucional
proposto.
Segundo a proposta em exame, não apenas a variação dos
vencimentos dos servidores do Poder Executivo, mas a
variação global de todos os gastos constantes nas folhas de
pessoal (incluindo-se ai gratificações, reestruturação de
carreira e criação de cargos) de todos os Poderes, do
Tribunal de Contas e da Procuradoria-Geral do Estado ficará
limitada àvariação nominal da receita pública estadual. Ou
seja, será estabelecida uma correlação constante entre as
variações de receita e de despesa, com amplo alcance entre
as entidades da administração pública estadual, abrangendo
não apenas os vencimentos e proventos, mas também as mais
diversas formas de gastos com pessoal
Apenas a titulo de exemplo, lembramos ainda que normas
constitucionais semelhantes à que ora se examina e que
estabelecem parâmetros para a fixação da remuneração de
servidores públicos são encontradas nos arts. 37, 40, 93 e
169 da Constituição Federal; no art. 38 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias do mesmo Diploma
Legal e nos arts. 27, 32, 38. 101 e 125 da Constituição
mineira, razão pela qual não subsiste o argumento de que a
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matéria em exame não estaria incluída entre aquelas dignas
de figurar entre os preceitos constitucionais.
Apresentamos, por fim, as Emendas nos 1 e 2, que visam
exclusivamente dar melhor redação á proposição em tela, para
que não prevaleçam dúvidas quanto à sua interpretação e
aplicação. A Emenda no 1 modifica a redação do "caput" do
artigo a ser incluído na Carta mineira, de forma a deixar
bem claro que cada folha de pessoal de cada Poder deve ser
considerada individualmente, quando cotejada com a variação
da receita pública. A Emenda no 2, por sua vez, inclui,
entre as matérias a serem regulamentadas em lei, a definição
dos elementos da folha de pessoal, que serão tomados como
itens para comparação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição no 38/93, com as Emendas nos 1 e 2,
abaixo apresentadas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
Art. 1Q - Fica acrescentado à Constituição do Estado de
Minas Gerais o art. 299, com a seguinte redação:
"Art. 299 - A variação nominal da folha global de pessoal

de cada um dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas e da
Procuradoria-Geral de Justiça não poderá ser superior, em
cada quadrimestre, á respectiva variação nominal da receita
estadual

EMENDA NQ 2
Dê-se ao f 2g do art. lg a seguinte redação:
"§ 2g - A variação nominal da folha global de pessoal e a

composição da receita estadual a que se refere o artigo
serão apuradas segundo critérios definidos em lei.".
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Bernardo Rubinger, relator -
Geraldo Rezende - Antonio p inheiro - Ermano Batista - Maria
José Haueisen - Clêuber Carneiro - Célio de Oliveira -
Antônio Júlio.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.446193

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado João Batista, o Projeto de Lei no
1.446/93 dispõe sobre a publicação, no órgão de imprensa
oficial do Estado, dos nomes dos devedores de multas por
poluição e degradação ambientais.
Aprovado no lQ turno, com a alteração proposta pela Emenda
no 1, o projeto retorna a esta Comissão para deliberação,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1, do Regimento
Interno.

Fundamentação
o projeto de lei em tela, com a redação dada pela Emenda no
1, apresentada em lg turno pela Comissão de Constituição e
Justiça, determina que o Poder Executivo publique,
anualmente, no dia 5 de junho, os nomes das empresas e dos
estabelecimentos comerciais e industriais que, nos 12 meses
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anteriores a essa data, tenham sido multados por poluir ou
degradar o meio ambiente.
Para efeito dessa disposição, considerar-se-á apenas a

multa aplicada após decisão administrativa definitiva.
Reiterando a opinião desta Comissão, no lQ turno, o
projeto, ao dispor sobre o uso da publicidade, no Dia
Mundial do ieio Ambiente, visa a realçar, junto à opinião
pública, o repúdio pelos atos de degradação ambiental,
constituindo una medida complementar em relação a outros
instrumentos básicos usados na política de proteção
ambiental, tais como a fiscalização e a educação. Não há,
portanto, óbice quanto ao mérito da proposição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.446/93, na forma do vencido no l turno, cuja
redação segue anexa e é parte integrante deste parecer.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José, relator -

Miguel Barbosa.
Redação do Vencido no 19 Turno

PROJETO DE LEI NQ 1.446193
Dispõe sobre a publicação, no órgão de imprensa oficial do
Estado, dos nomes dos devedores de multas por poluição e
degradação ambientais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O Poder Executivo publicará, anualmente, no dia 5
de junho, os nomes das empresas e dos estabelecimentos
comerciais e industriais que, nos 12 (doze) meses anteriores
a essa data, tenham sido multados por poluir ou degradar o
meio ambiente
Parágrafo único - Para efeito do que dispõe este artigo,
considerar-se-á apenas a multa aplicada após decisão
administrativa definitiva-
Art. 2 - A publicação a que se refere o artigo anterior
conterá os valores das multas atualizados e as respectivas
datas de vencimento, devendo ser feita em lista especifica e
com destaque no órgão de imprensa oficial do Estado, sem
prejuízo de sua divulgação em outros órgãos de imprensa.
Parágrafo único - Não havendo edição do diário oficial no
dia 5 de junho, a publicação far-se-á na edição
imediatamente anterior á referida data.
Art. 3 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.782193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epigrafe autoriza a reversão que refere.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo no 1.



498

Agora, cabe a esta Comissão examinar a matéria no 2g turno
e elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já nos manifestamos, o projeto em apreço não

encontra óbices do ponto de vista financeiro-orçamentário á
sua aprovação.
Seu objetivo é autorizar a reversão de imóvel ao patrimônio
do Município de Campo Belo, não consignando tal operação
despesa no orçamento.
A medida tem amparo legal, merecendo prosperar nesta Casa.

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

Lei ng 1,782/93, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Bernardo Rubinger, relator
- Baldonedo Napoleão - Jaime Martins - Roberto Amaral

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.782/93

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Municipio de Campo Belo imóvel urbano com área aproximada de
96,400m2 (noventa e seis mil e quatrocentos metros
quadrados), situado nesse município e registrado em 8 de
março de 1921, a fls. 51 do livro 3-C, sob o ng 2.492, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Belo.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo
destina-se ao atendimento de programa habitacional a ser
implementado pela administração municipal de Campo Belo.
Art. 2g - O imóvel reverterá automaticamente ao património

do Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados da data de
publicação desta lei, não lhe for dada a destinação prevista
no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

470 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/11/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias,nossa presença
nesta tribuna seria plenamente dispensável caso tivessem
ocorrido os encaminhamentos que a Presidência externou na
última quinta-feira. Vimos, mais uma vez, para reiterar o
pedido de que as informações, de posse da Mesa da Assembléia
- informações essas que a Constituição Federal, a
Constituição Estadual e o Regimento Interno desta
Assembléia nos asseguram - cheguem às nossas mãos.
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Na última quinta-feira, a Presidência nos informou que a
assessoria da Casa faria contato conosco. A assessoria
realmente fez, mas para nos informar o que já sabemos: que
requerimentos dirigidos à ASFAS deveriam ser feitos de
forma direta.
Então, Sr. Presidente, continuamos aguardando as
informações, que são públicas. Houve gestões positivas por
parte da Liderança do bloco majoritário da Assembléia, no
sentido de que conseguíssemos, de forma conjunta, envidar
esforços, na perspectiva de que indícios e denúncias fossem
apuradas.
Insistimos: é absolutamente impossível qualquer iniciativa
nessa perspectiva, enquanto não tivermos acesso ás
informações já solicitadas. Esperamos que a Presidência
consiga colocar um ponto final nessa novela, que tende ao
dramalhão, para que amanhã não tenhamos que ocupar mais uma
vez a tribuna para falar sobre o óbvio.
Já que o assunto é o óbvio, gostaríamos de aproveitar a

oportunidade para manifestar nossa estranheza diante das
declarações do Procurador-Geral de Justiça do Estado de
Minas Gerais, o Sr. Castellar Guimarães Filho, que se tem
notabilizado nos últimos dias por uma capacidade de realismo
muito maior do que os próprios reis-
0 Sr. Castellar, em declarações públicas amplamente
veiculadas, já antecipou, independentemente de qualquer
investigação ou apuração - obrigações do Ministério Público
- textualmente, o seguinte: "O procedimento da ASFAS é
correto, o problema está depois que o dinheiro é liberado.".
Isso, salvo melhor juizo, está no jornal "Diário do
Comércio".
No jornal "Estado de Minas", o nosso Procurador diz o
seguinte: "Os fatos apurados dão conta de que as
irregularidades foram cometidas após a liberação de recursos
pela ASFAS (Associação Feminina de Assistência Social),
entidade dirigida pelas mulheres dos Deputados Estaduais. A
partir dessa liberação, os caminhos se tornam tortuosos,
garantiu o Sr. Castellar Guimarães".
Nossa dúvida se baseia em alguns elementos relativamente
concretos. Em primeiro lugar, para refrescar a memória,
desde o mês de maio deste ano, dormita nas gavetas do
Ministério Público representação de nossa autoria acerca de
repasse de subvenção social para a ASFAS.
Tivemos informações extra-oficiais de que, mais
recentemente, em função das denúncias ocorridas, houve
empenho para que se espanasse a poeira da representação, e
ela foi promovida da gaveta de baixo para o tampo superior
das mesas do Ministério Público.
Mais recentemente também tivemos informações veiculadas
pela imprensa de que o Ministério Público havia solicitado
as informações relativas aos repasses de subvenções sociais
á ASFAS. Até onde nos consta, não houve qualquer retorno
dessa solicitação. Já encaminhamos oficio à ASFAS, no
sentido de que nos informasse, não por privilégio nosso, mas
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por considerarmos que estamos tratando de recursos públicos.
Nunca é demais lembrarmos isso.
A ASFAS, por meio de sua Presidente, cientificou-nos de
que nada nos seria informado, uma vez que tais informações
seriam prestadas ao Ministério Público.
Se isso é correto, se de fato o Ministério Público
solicitou as informações, elas não chegaram. E, mesmo que
tenham chegado, sabemos que o volume envolvido não trata de
simples prestação de contas, mas do levantamento de todo um
histórico de dois ou três anos pelo menos. Isso,
necessariamente, demandaria tempo do Ministério Público. E
impossivel que, quando das declarações do Or. Casteliar, o
Ministério Público já tivesse opinião formada sobre o
assunto. Se tem, é mais lamentável, pois a sociedade não foi
informada sobre os passos e procedimentos que ocorreram, a
tal ponto que o nosso Procurador já isenta a ASFAS.
Queremos também, por insistência, por teimosia, mas em nome
da clareza, reiterar mais urna vez aqui, em nome da bancada,
que não houve nenhuma insinuação sobre irregularidade das
contas da ASFAS. O que se questiona, e vai-se continuar a
questionar, é um processo, um procedimento, que envolve
parlamentares desta Assembléia, envolve a ASFAS e envolve
entidades que, mal ou bem, não fizeram o uso mais correto
dos recursos públicos. Mesmo porque, as informações que
chegaram são as de que há irregularidades na ASFAS. Cumpre
lembrar que prestações de contas corretas não são complexas
para serem feitas neste Pais. Inclusive, ontem,
conversávamos com Lideranças do grupo governista e
comentávamos que as prestações de contas das empresas do
Deputado Geraldo da Costa Pereira, sob o ponto de vista
formal, são legais. As suas empresas tinham notas fiscais,
faziam balanços e prestavam contas normalmente. Mas não
estamos discutindo esse lado da questão- Estamos discutindo,
sim, procedimentos e relações. A titulo de registro, é no
minimo estranha ou precipitada a declaração do Dr. Castelar,
Parece que S. Exa. tem fontes de informações outras que lhe
conseguem assegurar prioridades nas informações, fazendo-o
crer que não há irregularidades a serem investigadas. E uma
leviandade, no que diz respeito à sua responsabilidade
perante o Ministério Público, fazer declarações deste tipo.
Temos Insistido que o Ministério Público não só pode como
deve fazer essas investigações. Hoje, é absolutamente
público e notório que vários esquemas de intermediação de
verbas de subvenção social do Estado de Minas passaram pela
ASFAS. Não precisamos fazer muitas pesquisas para observar
que cerca de 80% das verbas de subvenção social do Estado
passaram pela ASFAS. Objetivamente, temos pelo menos
indicios concretos de que a ASFAS, no minimo, foi utilizada
para desvios de recursos.
Mais uma vez, queremos reiterar o nosso pedido à
Presidência, no sentido de que os documentos públicos
relativos à ASFAS nos sejam enviados. Muito obrigado,

470a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/11193 pelo
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Deputado Roberto Amaral
0 Deputado Roberto Amara] - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, representantes da imprensa, distinto e
seleto público: Minas Gerais, a nossa Minas, é, hoje, um
modelo de administração pública estadual para o Brasil,
porque temos obras, tranqüilidade, Governo sem ódio e
condições de vida. -
Antes, Minas trabalhava em silêncio. A esse distico muitos
recorreram quando queriam realçar a índole da nossa gente.
Hoje, ele só pode ser aplicado ao Governo Hélio Garcia, se
ajustado aos novos tempos. Austero, sabendo ser comedido, o
Governo de Minas Gerais, modesto, trabalha com simplicidade
e tem evitado o alarido fácil. Isto, às vezes, até desagrada
aos que preferem o alarde, a ostentação, o esperdício, a
incontinência ou as luzes fartas da promoção pessoal. São os
que erguem a voz para, sem nenhum fundamento, tachar o
Governo ora de imobilista, ora de indiferente diante dos
problemas enfrentados pela sociedade. Mas um Governo como o
de Hélio Garcia satisfaz os cidadãos esclarecidos, capazes
de vislumbrara principal finalidade da administração
pública, que é buscar o bem da coletividade. Por isso
tomamos a iniciativa de mostrar ao povo mineiro o que vem
sendo feito em seu beneficio por um Governo que se mantém
inteiramente fiel aos compromissos que o conduziram ao
Palácio da Liberdade. Senão, vejamos.
Um dos pontos mais importantes a serem ressaltados tem que
ser o fato de Minas Gerais, hoje, ser um Estado com as
finanças em dia - não devemos nada, atrasado a ninguém -,
principalmente com relação a seus servidores, que estão
recebendo em dia, apesar do sacrifício que os reajustes têm
representado. O crédito internacional está recuperado, e a
capacidade de investimentos públicos voltou a ser boa. Isto
é muito importante.
Na área da infra-estrutura, inúmeros projetos vêm sendo
implantados, beneficiando a Capital e as vias de acesso do
Estado, graças ao empenho do Governador e, principalmente,
do atuante Secretário Dano Rutier. As obras de duplicação
da Rodovia Fernão Dias eram reivindicadas há muito tempo por
diversos segmentos da sociedade mineira. Financiado pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelos Governos
Federal e Estadual, o projeto de duplicação da BR-381 é um
desafio para a engenharia rodoviária e será feito em duas
fases: a primeira, prevista para ter inicio imediatamente,
ainda este ano, e a segunda, em meados de 1994. Uma obra
desse porte explica-se por si mesma. Não é apenas a
importãncia econômica, refletida na criação de melhores
condições para o transporte e a segurança de passageiros e
de cargas, mas também o impacto social, que se traduz na
criação de empregos e na modernização. Essa providência
trará resultados imediatos no que respeita à melhoria do
tráfego entre Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de
Janeiro e, até, o Norte de Minas, o que exemplifica a
importância da obra. Graças ao empenho e, mesmo, á
obstinação do Governador Hélio Garcia, aquilo que, durante
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muito tempo, foi um sonho agora começa a transformar-se em
realidade.
Em Belo Horizonte, já está em funcionamento, há várias

semanas, a trincheira construída na interseção da Avenida do
Contorno com a Raja Gabaglia.
Em setembro, foi iniciado o processo para a implantação do

Veiculo Leve sobre Trilhos - VLT - na Capital mineira, e já
está sendo desapropriada uma área de pouco mais de 60.000m2
em Venda Nova para a instalação das oficinas necessárias á
operação do sistema.
Outra obra que terá grande impacto em várias regiões de
Belo Horizonte e cidades vizinhas refere-se ao saneamento do
ribeirão Arrudas e ribeirão do Onça, dando continuidade ao
trabalho iniciado há vários anos, levando saneamento,
melhores condições de vida, acesso e desenvolvimento a
milhões de mineiros.
Gostaria, ainda, de mencionar que o Governo Hélio Garcia
também tem atuado ativamente no exterior. Cito o projeto
para a área da educação, através do dinãnico Secretário
Walfrido dos Mares Guia, e o lançamento dos
US$200.000.000,00 de eurobônus para a área de investimentos
nos municípios mineiros, o que muito vai reforçar o
Orçamento para o exercício de 1994.
Se a opção for por números, basta que relacionemos que o
Governo Hélio Garcia já pavimentou 480km de rodovias,
recuperou mais de 2.400 escolas estaduais, descentralizou O
poder no caso das escolas e democratizou a educação. E,
brevemente, o Estado, com apoio e recursos do BIRD, o Banco
Mundial, iniciará um dos mais avançados e modernos programas
educacionais, no qual serão investidos US$300.000.000,00,
50% deles originários do organismo internacional e 50%
representados pelo Estado.
Na área da segurança pública, a hierarquia está restaurada,

e a integração entre as cúpulas das Policias Civil e Militar
- uma, ostensiva, e outra, preventiva - tem garantido a
Minas e aos mineiros uma vida voltada para o trabalho, sem
as graves turbulências que, infelizmente, alcançam outros
Estados do Pais.
Recentemente, o Governador Hélio Garcia e o Ministro das

Minas e Energia, Paulino Cícero, assinaram convênio para a
concorrência da obra do gasoduto Rio-Belo Horizonte, que
terá 356km e um custo de US$123.700.000,00. Foi assinado, na
semana passada, também, o memorando entre a CEMIG, a
Companhia Vale do Rio Doce, a USIMINAS e a Morro Velho para
a construção da hidrelétrica de Igarapava, orçada em
US$300 . 000 . 000 , 00
Dentro de um projeto amplo, voltado para as necessidades
sociais do Estado, o Governo mineiro já deu inicio á
liberação dos recursos financeiros de CR$100.000.000.000,00
para atender aos 50 municípios do Poligono das Secas,
através do Programa Estadual de Políticas Compensatórias.
A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo - SELT
-. através do Secretário João Pinto Ribeiro, desenvolveu o
Programa Curumim, de assistência a menores carentes - agora,
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internacionalmente, reconhecido -, que é um marco na
concepção de atendimento a crianças. E, quanto a Montes
Claros, deverá ser assinado convênio para instalação de uma
unidade naquele município, até o fim deste mês de novembro.
Precisamente, hoje.
Também na área de assistência ao adolescente, Minas Gerais,
sob a coordenação do Vice-Governador Arlindo Porto,
implementou o programa PROMAM, voltado para a recuperação do
menor desamparado que buscou as ruas como opção de vida,
readaptando-o. Juntos, o Curumim, que já reúne e assiste
cerca de 5 mil garotos, e o PROMAM, que encaminha perto de
600 dos identificados como meninos e meninas de rua,
representam um real esforço de busca de oferta de condições
mais ajustadas de vida para quem poderá ser o futuro deste
Pais.
Gostaria de mencionar, também, o Projeto SOMMA, um programa
que pretende, com recursos do Estado e dos municípios,
alavancar projetos na área de saneamento, desenvolvimento e
infra-estrutura dos próprios municípios mineiros.
Tem mais: Minas Gerais foi o primeiro Estado, em toda a
Federação, a adotar uma política salarial para o
funcionalismo público, com força de lei. Os vencimentos de
todos os servidores terão, daqui por diante, antecipação
bimestral e reposição das perdas quadrimestrais, de forma
semelhante á iniciativa privada. Os reajustes passam a ficar
vinculados ao comportamento da arrecadação estadual, sendo
os salários atualizados de acordo com a variação da receita,
equilibrando-se receita e despesa com pessoal
No setor da saúde, destaco a sua recuperação em Minas
Gerais, a continuação do CAROIOMINAS e o Pronto-Socorro de
Venda Nova, que vai atender á população carente da Zona
Norte de Belo Horizonte.
Até aqui, discorri sobre a atuação do Governo de um modo
global. Gostaria de me deter, agora, em uma região especial,
o Norte de Minas.
Em primeiro lugar, é preciso ressaltar o Projeto de
Irrigação do Jaiba, marco do desenvolvimento daquela região
e prioridade deste Governo. Em breve, 10.0001ha vão ser
colocados em licitação para assentamento e utilização da
área por pequenos produtores rurais que desejam trabalhar
com agricultura irrigada, trabalho feito com a parceria da
COOEVASF.
Com relação á infra-estrutura, ressalto a ponte sobre o rio
São Francisco, em Pedras de Maria da Cruz e em Januária,
além da recente licitação para o asfaltamento das estradas
ligando São Francisco a Arinos. Coração de Jesus a Brasília
de Minas e Jaiba a Matias Cardoso e a estrada São Francisco
a Pedras de Maria da Cruz.
Gostaria de destacar, também, a atuação do Governo Estadual
com relação a mais um trecho rodoviário. Através das ações
do Estado junto ao Governo Estadual, a construtora
responsável pelo asfaltamento da estrada ligando Montes
Claros á Rio-Bahia já retomou as obras do trecho de Salinas
em diante para concluir os últimos 50km dessa rodovia.
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Não se pode esquecer, ainda, a agricultura. Recentemente, o
Governo, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, lançou o Programa de Mecanização Agrícola
para beneficiar o produtor rural. Em agosto último,
atendendo a nosso pedido, o Secretário Alysson Paulinelli
criou a Câmara Setorial do Algodão, com o objetivo de
descentralizar a burocracia e fazer com que a cotonicultura
saia da grave crise que está enfrentando há anos.
Falo, também, do Projeto Mutirão, idealizado pela CEMIG,
que já foi motivo de pronunciamento nosso, feito aqui.
Graças a esse projeto, milhares de pequenos produtores e
proprietários terão luz elétrica em suas propriedades, em
trabalho conjunto do Estado e do município.
Por último, menciono o trabalho conjunto da administração
estadual com o Governo Federal e Municipal quanto á
instalação, no Norte de Minas, de dois Centros de Apoio
Integral á Criança - CAICs - e de agências do BEMGE em
localidades sem o serviço de agências bancárias. E o
Programa Curumim, ao chegar em Montes Claros, atenderá
centenas de crianças carentes. O convênio será assinado
hoje.
Essas informações precisam ser levadas á sociedade para se
contraporem aos comentários equivocados - quando não
manifestamente tendenciosos - com os quais se procura
diminuir a importância , do trabalho realizado pela
administração estadual. A medida que o Estado, no
desdobramento do seu programa, intensificar as suas
realizações, não hesitaremos em comentá-las desta tribuna
para que a população possa fazer um julgamento isento de um
Governo que, além de austero, tem procurado restaurar a
confiança e a credibilidade de Minas Gerais.
É o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

povo mineiro.
470a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 23/11/93 pelo
Deputado Gilmar Machado

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores presentes nas galerias, representantes da imprensa,
ocupo esta tribuna, hoje, para comentar que a Comissão de
Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo desta Casa,
realizou reunião em que recebeu a Secretária Estadual da
Cultura, Celina Albano, e também os professores Gilmar e
Selmo, da cidade de Indianôpolis. Na ocasião, pudemos
debater questões ligadas aos sítios arqueológicos situados
no Triângulo e, em especial, nessa cidade.
Os sítios arqueológicos da região de Indianõpolis têm uma
Importância histórica não só para a nossa região, mas para
toda a Minas Gerais, uma vez que a região do Triângulo foi
ocupada por várias tribos indígenas, em especial a dos
Tupis, a dos Caiapôs e também a dos Borós. Esses indios
defenderam muito a sua terra e, portanto, travaram grandes
batalhas com os desbravadores. Por conseguinte, tinham uma
cultura muito forte.
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Percebemos que essas mesmas tribos indígenas deixaram uma
cultura muito grande e vários fôsseis que são muito
importantes. Esses sitios arqueológicos serão inundados pela
construção da nova usina de Miranda, no rio Araguari.
Recentemente o rio foi fechado, inundando os sítios
arqueológicos. Quase tudo foi perdido. Se quisermos ter
acesso ao pouco que foi salvo, teremos que procurar o Estado
de São Paulo, pois a CEMIG, rapidamente, para tentar salvar
alguma coisa, preferiu fazer um acordo com a Universidade de
São Paulo. Assim, os equipamentos retirados dos sítios
arqueológicos de Nova Ponte acabaram indo para São Paulo.
Nós, mais uma vez, perdemos. Infelizmente, quando se
discutem aspectos culturais no Estado lembramos,
rapidamente, de Ouro Preto, Mariana e Sabará, e nos
esquecemos de que em outras regiões do Estado temos um
passado histórico importante. Faz-se necessária a sua
preservação e manutenção.
Então, o que ocorreu hoje na Comissão de Educação já havia
ocorrido em audiência pública realizada em Uberlândia,
quando representantes de Indianôpol is fizeram uma
solicitação a esta Casa para que houvesse um acordo entre a
CEMIO e a Universidade, a fim de que os sítios arqueológicos
de Indianõpolis pudessem ser salvos e, ao mesmo tempo, para
que a igreja de Sant'Ana, também localizada naquele
município, pudesse passar por una reforma.
A Comissão de Educação e Cultura e a Secretária da Cultura
demonstraram grande sensibilidade em relação á manutenção
dos sítios arqueológicos. Como a usina de Nova Ponte ficará
pronta em três anos, há a necessidade de urgência para que
seja feito esse acordo. Essa usina já tem quase 50% de suas
obras realizadas. Sem esse acordo, todos os sítios serão
inundados e nada iremos guardar para o desenvolvimento
cultural dessa região e da cidade de Indianópolis.
A Universidade Federal de Uberlândia já desenvolveu um
projeto, que apresentou á CEMIG. A Secretária da Cultura se
comprometeu a envidar esforços junto à CEMIG para que esta
feche, rapidamente, um convênio com a Universidade de
Uberlândia.
Logicamente, alguns sítios vão se perder e, se quisermos
ter informações históricas a respeito das tribos indígenas
ali existentes, teremos de ir a São Paulo, aos museus. Quase
todo processo histórico e a própria história da nossa terra
estão indo para São Paulo, que tem uma preocupação muito
grande com isso. Minas Gerais tem uma tradição histórica,
tem um património histórico além de Ouro Preto, Mariana,
Congonhas e Sabará. Possuímos outros locais de preservação
histórica e citamos, como exemplo, a comunidade de
Indianópol is.
Faço, portanto, um apelo, mais uma vez, a esta Casa para

que possamos preservar sítios arqueológicos do Triãngulo. A
CEMIG, como consta no processo de construção de represa, tem
de fazer uma recuperação de parte dos danos causados pela
construção da usina. Hoje, não defendemos a não-construção
da represa, porque esta já está em processo de construção;
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recursos grandiosos do Estado foram ali aplicados. Queremos,
pelo menos, que parte dessa nossa reserva histórica, desses
sítios arqueológicos que temos ali em tndianópolis, sejam
preservados. Reforço esse apelo, em nome da Comunidade de
Indianõpolis aqui presente, representada pelo companheiro
Celso e pelo companheiro Gilmar. Em Indianópolis, há um
movimento muito grande pela defesa desses sítios e pela
preservação da cultura, e nós defendemos não só a
preservação da cultura arqueológica existente em
Indianópolis, mas em toda a nossa região. Mais uma vez, faço
um apelo para que essa defesa seja feita já, hoje, não
apenas, repito, na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
mas que a cultura de nosso Estado seja preservada. Muito
obrigado. 

470a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/11/93 pelo

Deputado Péricles Ferreira
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ainda na semana passada, ouvimos, aqui desta
tribuna, o pronunciamento do ilustre Deputado Roberto
Amaral, na ocasião em que ele se reportava ás dificuldades
por que o Norte de Minas passa, no que diz respeito á seca.
Venho, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer que estamos
encaminhando a V. Exa. . nesta tarde, um requerimento onde
expomos ao Governador do Estado, ao ilustre Secretário do
Planejamento do Estado de Minas Gerais, á 000rdenadoria de
Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e ao ilustre
Presidente da Comissão de Combate á Seca, endossando as
palavras e denúncias aqui feitas pelo Deputado Roberto
Amara], a situação problemática, a situação de agruras
vividas por aquela comunidade norte-mineira e também pelos
moradores do vale de Jequitinhonha. O vale do Jequitinhonha
passa também, hoje, por grandes dificuldades em virtude da
falta de chuvas. A seca naquela região é um fenômeno
ciclico. Conhecemos também, e vimos de perto, a situação do
Sul da Bahia - que possui um dos solos mais férteis, mais
abençoados no que se refere á chuva - que está passando por
dificuldades grandes.
Estivemos, recentemente, no Sul de Minas, onde a situação
não é muito diferente: todas as lideranças queixam-se da
falta de precipitação pluviométrica e as noticias das
rádios, dos jornais e da televisão nos dizem que há urna
expectativa muito grande com relação á precipitação
pluviométrica nos meses de dezembro e de janeiro próximos.
Entretanto, Sr. Presidente, a situação do Jequitinhonha,
hoje, é desesperadora, não bastassem as suas dificuldades
econômicas e sociais, já por demais conhecidas. Esta é
talvez uma das maiores crises por que já passou aquela
região. Muitas das nossas comunidades urbanas não têm mais
água potável. Estão sendo abastecidas com carros-pipa e,
evidentemente, de forma muito precária. O rebanho vem sendo
dizimado passo a passo, em razão da falta de pastagens, de
alimentação, e de água, que obriga os animais a se dirigirem
aos poucos mananciais que ainda restam, onde geralmente
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acabam morrendo atolados. E o que é mais grave: a morte
desses animais cria um sério problema para a saúde pública,
pois os corpos ali abandonados acabam por poluir os poucos
mananciais que ainda temos.
Esta situação, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é da mais

alta gravidade, e urge que S.Exa. o Sr. Governador do Estado
se sensibilize, tomando medidas concretas, imediatas, que
venham sanar, que venham minorar, que venham minimizar as
dificuldades por que passam aquelas populações.
O desemprego campeia. E também fato público e notório que a
economia básica daquela região provém da agricultura e da
pecuária, e, evidentemente, com a falta de chuva, todas
essas atividades ficam sem nenhum sentido, e a mão-de-obra
continua cada vez mais ociosa.
Falamos a respeito do problema da saúde, que é muito

complicado. Sabemos, hoje, que a maioria dos municipios
daquela região, por meio de seus Prefeitos, declarou estado
de emergência, porque não tem para quem apelar. Os pequenos
recursos que hoje recebem as nossas Prefeituras e as
dificuldades naturais da região têm promovido aquele que é o
grande temor dos nossos governos: o êxodo rural, que vem
aumentando progressivamente. Portanto, nesse momento
sugerimos a S. Exa. o Sr. Governador que envide esforços no
sentido de que tenhamos frentes de trabalho que absorvam
essa mão-de-obra.
Sempre fomos contra a cesta básica, mas este é um momento

de desespero, e talvez até a concessão de cestas básicas às
populações mais carentes seja una solução mais emergente e
possivel - O que importa, Sr. Presidente, é que haja uma
sensibilidade maior por parte do Sr. Governador do Estado, e
que se formule uma politica de combate a essa seca, que vem,
há séculos, atingindo principalmente aquela região. Até
hoje, infelizmente, não se fez nada de concreto a respeito.
Falou-se, durante muito tempo, sobre a solução do problema
da seca através das não menos famosas barragens que foram
construidas no Jequitinhonha, barragens que absorveram cerca
de US$200.000.000,00.
E aqui estivemos combatendo, não a construção das
barragens, mas a forma como foram feitas. Dissemos, em
várias oportunidades, desta tribuna e através da imprensa,
que a solução não viria através da construção de grandes
barrage n s, que isso propiciaria conter a corrupção, como
temos conhecimento e já ficou comprovado, mas por outro lado
não resolveria o problema.
Temos grandes mananciais de água e essa água não pode

sequer ser usada pela população de suas margens. Mesmo para
aqueles que estão perto da Barragem de Machado Mineiro, que
seria para a geração de três MW de energia, é uma energia
que não cumpre hoje a sua finalidade, porque não gera 0,8%
de megawatts.
Por isso, é necessário que seja dada maior seriedade ao
dinheiro público, e o vale do Jequitinhonha seja bem
compreendido pelos governos e essa verba, usada para minorar
esse câncer, que já dura séculos nas nossas comunidades.
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Gostaria, ainda, de sugerir que os pequenos e médios
produtores rurais daquela região tivessem seus débitos
revistos com o Banco do Brasil e o BEMGE, porque não terão
nenhuma condição de saldá-los neste momento. Seria bom que
esses débitos fossem prorrogados, já que eles não terão uma
produção imediata, e estaremos aguardando as chuvas de
dezembro e janeiro, o que não resolverá todo o problema.
Esperamos que o Sr. Governador do Estado, através dos

órgãos da administração pública estadual, possa atender o
nosso pedido e também dos Prefeitos da região do vale do
Jequ i t i nhonha.
Estão aqui, honrando-nos com suas presenças, os Prefeitos

de Cachoeira do Pajeú, Berilo e Rubelita, também trazendo as
mesmas reivindicações. Muito obrigado.

470 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23111/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiras
Deputadas, companheiros Deputados, senhoras e senhores
presentes nas galerias e que nos ouvem dos Gabinetes. Em
primeiro lugar, gostaria de registrar. Sr. Presidente, que
sou favorável a essa reunião conjunta para tratar do assunto
em questão.
Hoje, um companheiro nosso, politico dos mais estimados em
Belo Horizonte e em Minas Gerais, o Secretário de Esportes,
Lazer e Turismo, João Pinto Ribeiro, está convidando a todos
nós, inclusive a imprensa, para o lançamento de seu livro
"João do Poste - Sucesso à Brasileira", no Palácio das
Artes, às 19 horas. Assim sendo, gostaria de cumprimentar o
João Pinto Ribeiro por esse lançamento. Não vi o livro, mas
tenho certeza de que deve ser, pelo menos, muito
interessante, não quanto às qualidades literárias do João,
mas pela vida que ele teve, pois foi um homem que começou
sua carreira como guarda-civil, veio das camadas mais
humildes da sociedade e conseguiu chegar aonde chegou. Hoje,
é um empresário dos mais bem-sucedidos na área de turismo,
um politico que ocupou vários mandatos, sempre com
importantes votações. Deixou esta Casa porque quis, não
disputou nenhum mandato e hoje presta seu dinamismo, a sua
coerência, sua maneira de ser ao Governo Hélio Garcia,
atuando como Secretário na SELT.
Portanto, gostaria de cumprimentar, em nome de praticamente
todos os colegas desta Casa, o Secretário João Pinto
Ribeiro, ex-Vereador, ex-Deputado Federal, candidato que
apoiei quando se candidatou a Vice-Prefeito pelo meu
partido, o PMDB, à Prefeitura de Belo Horizonte. Logo mais,
estarei lá, no Palácio das Artes, para apoiá-lo, homenageá-
lo, como, tenho certeza, muita gente o fará.
Outro assunto que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é
o relatório que fiquei devendo aos meus colegassobre uma
recente viagem que fiz - às minhas expensas - à Alemanha.
Durante essa viagem, tive a oportunidade de visitar a sede
da famosa GTZ - Agência de Cooperação Têcnica, que, desde
o ano de 1963 - portanto, há exatos 30 anos - vem mantendo
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com o Brasil estreita colaboração e implementando
importantes projetos financeiros, econômicos e técnicos que
eu gostaria de ressaltar desta tribuna. (- Lê;)
'A GTZ é uma empresa pública sem fins lucrativos, vinculada

ao Ministério da Cooperação Econômica da Alemanha, que
presta serviços a 112 países em todo o mundo e possui uma
interessante filosofia de trabalho: mesmo reconhecendo a
superioridade do mercado sobre o Estado intervencionista,
considera que este mercado, como mecanismo social, não
contém em sua própria lógica um mecanismo redistributivo que
atenue as desigualdades sociais dos pontos de partida. Dadas
as notórias e gritantes desigualdades entre os Estados,
seriam necessários mecanismos políticos para assegurar uma
ordem internacional mais justa, temperando o pragmatismo das
relações mercantis com o sentido ético e a sabedoria
politica que aconselham um certo patamar de repartição de
benefícios como minimo necessário até para a sobrevivência
da ordem em vigor-
0 mundo moderno requer a cooperação reciproca entre os
homens. Através deste mecanismo, o objetivo dos esforços
bilaterais ou multilaterais é o de complementar os
mecanismos de mercado. Podem, dessa maneira, os Estados
compartilhar conhecimentos que, embora produzidos por
determinados indivíduos e em determinados territórios,
constituem essencialmente aportes ao patrimônio comum da
humanidade.
Em todas as fases do desenvolvimento brasileiro, a

cooperação técnica teve um relevante papel. Na década de 40,
o surto de industrialização coincidiu com intenso
intercâmbio cientifico e tecnológico em nível internacional.
O modelo de substituição de importações, através da
instalação de novas indústrias, exigiu a importação maciça
de tecnologia do exterior. Paralelamente, as universidades e
instituições de pesquisa, criadas ou modernizadas com a
participação essencial da cooperação internacional, deram a
sustentação científico-tecnológica e forneceram os quadros
profissionais indispensáveis à assimilação e á adaptação das
tecnologias importadas.
Atualmente, o pais busca a inserção de sua economia na
comunidade internacional, já que o modelo anterior já se
esgotou. A cooperação permite a identificação de pontos de
estrangulamentos tecnológicos e assegura e fortalece o
intercâmbio permanente entre instituições brasileiras e
estrangeiras.
A GTZ mantém escritórios centrais em Eschborn, além de mais

de 1.600 peritos no estrangeiro e cerca de 400 colaboradores
de consultorias externas. Suas ações cobrem mais de 100
áreas técnicas, em torno de 2 mil projetos em países da
África, da Ásia, da América Latina e da Oceania.
No Brasil essa atuação atualmente se concentra nas

seguintes áreas prioritárias:
1 - Combate à pobreza nas áreas rurais e urbanas. O

Programa PRORENDA (Viabilização de Espaços Econômicos de
Populações de Baixa Renda) visa ao aumento da produção e da
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produtividade de pequenos agricultores, grupos nas
periferias urbanas, artesãos e microempresas. Há, por
exemplo, o Programa de Integração Urbana com a SETAS, que
está terminando. No PRODECOM, trabalhava em conjunto com o
então Secretário Paulo Haddad.
2 - Proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais
renováveis pela melhoria da competência administrativa e
técnica do serviço de órgãos estaduais de meio ambiente,
especialmente nos setores de combate à poluição inzustrlal e
melhoria da qualidade do meio ambiente nos conglomerados
urbanos; preservação dos ecossistemas tropicais e
experimentação de métodos de seu manejo sustentável; fomento
da utilização racional e aproveitamento de energia
alternativa. Exemplos: preservação da mata Atlântica, IEF,
IBAMA.
3 - Aumento da produtividade e da competitividade das
pequenas e das médias empresas industriais no Brasil, por
medidas de modernização da gerência de empresas,
fortalecimento e desenvolvimento de instituições de auto-
ajuda apropriadas do setor industrial e melhoria dos
respectivos serviços tecnológicos. Exemplos: CEBRAE, Mãos de
Minas.
Essas informações que estou trazendo não têm dominio no

Brasil, não são da imprensa nem pertencem a nenhuma revista.
São informações conseguidas na Alemanha, dentro da GTZ, em
minha visita àquela instituição.
Em março de 1994 será feita uma avaliação com uma comissão

mista de peritos brasileiros e alemães, que visitarão os
projetos executados e em execução.
Em nossa opinião, todo esse trabalho é una obra digna de

aplauso e deve merecer o nosso incentivo e o nosso apoio
efetivo. Percorrendo as estradas de Minas Gerais, damo-nos
conta do "gap", do fosso que separa as populações
desfavorecidas do nosso Estado da civilização e das
conquistas da sociedade moderna. Por outro lado, ficamos
felizes em constatar que um pais do Primeiro Mundo é capaz
de ver-nos com um olhar fraterno e apostar no nosso
potencial e no nosso crescimento.
Gostaria de agradecer ao professor pela forma com que me
recebeu na GTZ, abrindo-me a sua história, a história de sua
atuação no Brasil e, principalmente, sua atuação em Minas
Gerais.
Para terminar, gostaria de dizer que, na sexta-feira, tive
o prazer de visitar a cidade do nosso querido colega e
grande Deputado Roberto Luiz Soares, Visconde do Rio Branco.
Lá estive a convite da AVECAM, que é a Associação dos
Vereadores da Zona da Mata. Tive a oportunidade de
participar de um encontro envolvendo os Vereadores daquela
região, com a presença do Sr. Prefeito, do Sr. Presidente da
Câmara, do Deputado Avelino Menezes, do Deputado Roberto
Luiz Soares e de outras autoridades daquela região
Queria agradecer à AVECAM pelo convite, à Vereadora Wanda e
cumprimentar o Deputado Roberto Luiz Soares pela forma com
que nos recebeu em sua cidade natal, onde tem sua familia. A
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cidade é muito bonita e fiquei encantada. Obrigada. Sr.
Presidente.

471a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/11/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

demais presentes na Assembléia no dia de hoje, queridos
integrantes do Departamento de Taquigrafia, que tão bem
registram as nossas palavras. Ocupo esta tribuna para fazer
algumas considerações sobre o dia de ontem, neste Plenário.
Sinto-me privilegiado por alguns motivos. O primeiro, é
evidente, por ser Deputado e ter direito ao acesso a esta
tribuna. O segundo é o de não ser candidato a nada nas
eleições de 1994. Então, considero que tenho uma certa
isenção para dizer o que tenho a dizer.
Numa avaliação do debate, vejo alguns pontos positivos e
alguns negativos. Acho que a grande participação de
representantes de várias e distintas entidades populares,
sejam elas legitimas, sejam elas manipuladas, foi um ponto
muito positivo. Foram inscritas mais de 600 entidades, o que
é uma novidade na vida parlamentar mineira e brasileira,
pelo menos após 1964.
Como ponto negativo, vejo acomposição da mesa,

principalmente no que se refere á coordenação dos trabalhos
dos grupos e da plenária final. A presença de um membro do
Poder Executivo, membro este que tem uma triste história
nesta Casa, pois fazia parte daquele grupo que apoiou o Sr.
Newton Cardoso durante o período de 1987 a 1990, de forma
subserviente, recusando os debates que aqui foram propostos,
e a ausência de um membro do Poder Legislativo nas
conclusões finais são pontos negativos. Acho que isso
prejudicou muito os trabalhos, principalmente no que toca ao
relatório e aos trabalhos do grupo coordenado por este
cidadão, que representou e defendeu um governo antipopular
nesta Casa e que esteve aqui, ontem, defendendo, em causa
própria, o envio de todos os recursos das subvenções sociais
para a Secretaria que ele dirige. E. aliás, fica aqui a
nossa dúvida quanto à diferença entre o atual Governo e o
antigo. Na verdade, o que notamos é uma continuidade
absurda. Haja vista a entrevista do ex-Governador na
revista "Isto E", onde, na sua conclusão, o repórter ou a
repórter, não me recordo, pergunta qual é a sua posição
sobre o atual Governo, e ele se esquiva. Como aconteceu no
final do mandato do Governador passado que não recebeu
criticas por parte do atual Governador.
Na verdade, a presença dessas pessoas no atual Governo
demonstra, e sobre isso eu queria que refletissem os
Deputados do PFL e do P505 que nos ajudaram na legislatura
passada na oposição ao Governador Newton Cardoso, que há uma
continuidade entre os dois projetos.
Agora, vamos ao conteúdo dos debates. Evidentemente, a

dificuldade da síntese a ser apresentada aqui pelos
relatores é notória Não vamos criticá-los por isso. Mas,
o processo de apresentação da síntese foi bastante



512

tumultuado, e acho que, infelizmente, devido á história da
não-participação popular no Legislativo, na administração
pública, na fiscalização do Estado, a sociedade civil, há
muito, está alijada desse processo. Essa dificuldade
terminou levando o debate para o maniqueismo, que, a meu
ver, foi muito negativo.
Voltando ao aspecto positivo do debate. Fica claro que a
subvenção social é uma verba pública, que o dinheiro não
deve ir para o bolso dos Deputados ou de quem quer que seja,
porque sabemos que existem subvenções sociais na área do
Executivo também.
Mas, acho que o maniqueismo imperou nas conclusões do
debate e surgiu um dilema falso, a meu ver, entre os dois
projetos que existem nesta Casa. Dois projetos que
igualmente depõem contra o parlamento. Acho que o projeto
do Deputado Agostinho Patrus, que simplesmente quer a
transferência das subvenções sociais para diversas
Secretarias do Governo, é um projeto que coloca o Poder
Legislativo numa situação muito difícil. E um projeto que
aponta para uma critica á possibilidade de o Poder
Legislativo interferir no destino das verbas públicas.
E o projeto de iniciativa popular, na medida em que propõe
um conselho, mas não especifica como vai ser seu
funcionamento, quem são ou serão seus integrantes, quais
serão as formas de escolha e indicação desses
representantes, também é falho. Aliás, já tive a
oportunidade de me manifestar a respeito em diversas
ocasiões, em reuniões, em debates, e agora aproveito para
responder, da tribuna, às várias cartas que tenho recebido,
cobrando minha posição diante desse projeto. Acho que o
projeto é pelo menos incompleto. Ai levanto algumas dúvidas,
dúvidas oriundas da experiência histórica do Leste Europeu,
que hoje estão ai a iluminar o caminho desta nossa Nação tão
sofrida e com um potencial tão grande. Os países que optaram
pela negação ou pelo aniquilamento do parlamento, que
optaram pelo caminho do partido único e da pseudodemocracia,
pela instituição de conselhos populares deram no que deram.
Deram no autoritarismo e na manipulação - Como já disse,
citando o filósofo François Châtolet, são comuns, na
história do marxismo, as manipulações das assembléias.
Nós estamos assistindo, hoje, no Leste Europeu, na Polónia,
na própria Itália, ao ressurgimento do parlamento
socialista, ao ressurgimento das oposições dentro da
instituição parlamentar. O parlamento, com uma história de
mais de 600 anos, ainda não morreu. A minha posição na Mesa
desta Assembléia foi, antes de tudo, em defesa da
Instituição do parlamento. A minha posição no debate
parlamentarismo-presidencialismo foi contra o centralismo e
a favor do parlamentarismo. Acho que, se nós não temos
condições morais, éticas e políticas de destinar 0,2% do
Orçamento, nós também não devíamos ter condições de votar
seis vírgulas e tantos trilhões que são os 100% do
Orçamento. Então, que se fechasse o parlamento. Vamos todos
para casa e vamos entregar tudo ao Poder Executivo. Não. Não
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é esta a minha posição. Também não é minha posição defender
conselhos que não estão devidamente regulamentados, que não
têm suficientemente clara sua definição, cujos membros não
sabemos quem serão, quais vão ser aqueles representantes do
Governo ou da sociedade civil. Quem da CNBB, por exemplo,
vai ser indicado por O. Luciano Mendes de Almeida ou por D.
Eugênio Salles? E além da CNBB? E as outras igrejas? E os
sindicatos? Os representantes dos sindicatos serão indicados
pela CUT, pela Força Sindical, pela CGT ou o "diabo a
quatro"? Não. Defendo o parlamento como esse conselho. Somos
um conselho popular, eleito pelo voto popular. Infelizmente,
por causa da ditadura, por causa da falta de informação, por
causa da manipulação da consciência que é feita pela
imprensa. Como afirma o nosso querido Carlos Heitor Cony, em
brilhante entrevista à revista "Isto E", a imprensa não pode
ficar á busca de sangue, à busca de escândalo, sejam quem
quer que forem aqueles que esses escândalos vão atingir.
Carlos Heitor Cony dà o seu testemunho como homem de
imprensa e como profissional ilustre, que teve o privilégio
de acompanhar os últimos dias de Juscelino Kubitschek.
inclusive, prefaciando o livro de suas memórias. Então,
temos que refletir sobre isso. O dever da imprensa não é
buscar escândalo, é informar corretamente, isentamente a
opinião pública.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que continuo
parlamentarista, continuo defendendo as eleições para o
parlamento, continuo defendendo a transformação do
parlamento em um autêntico conselho popular de
representantes da sociedade brasileira e mundial. Muito
obrigado. 

4712 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/11193 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, demais

colegas presentes, pessoas nas galerias, q ue acompanham esta
reunião, tenho três assuntos a tratar, todos três da maior
importância. Primeiramente, gostaríamos, mais uma vez, de
denunciar o Governo do Estado pelo desrespeito que ele tem
demonstrado por esta Casa e, principalmente, pela legislação
aprovada por iniciativa do próprio Executivo.
Lamentavelmente, esta Casa continua corroborando com o erro
e assinando em baixo apesar desse desrespeito, desse
descumprimento da legislação. Como todos sabem, a lei que
estabeleceu a política salarial é clara no seu art. 4g: "Os
reajustes quadrimestrais ocorrerão no dia lQ dos meses de
janeiro, maio e setembro de cada ano, com base em 100% da
variação nominal da receita liquida a que se refere o art.
30". Vinha, depois, um parágrafo que admitia a concessão de
90%, desde que os 10% restantes ficassem para a implantação
de planos de carreira.
O que nós tivemos no quadrimestre passado foi 100% de
reajuste, quando deveríamos ter 113,51%. Na realidade, os
servidores deixaram de receber, de acordo com o que a lei
determina, 13,51% de reajuste. Aliás, a lei é clara,
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estipula a política, e o decreto apenas fixa os índices. A
lei estabelece a dotação orçamentária e não o decreto.
O Governo descumpriu frontalmente a legislação aprovada por
esta Casa e enviada pelo próprio Executivo. Entramos com um
projeto de resolução para que se pudesse ter a garantia do
que a lei prevê; cabe á Assembléia Legislativa, quando o
Executivo extrapola suas funções, corrigir o ato do
Executivo por meio de projeto de resolução. Foi uma das
conquistas que tivemos, quando da Constituinte mineira.
Lamentavelmente, a Presidência desta Casa sequer recebeu
esse projeto. Enviou-o para a Comissão de Constituição e
Justiça.
Essa Comissão, na apreciação do projeto - se ele deveria
ser aceito ou não -, aprovou um parecer para que o projeto
não fosse aceito, arguindo que a fixação de índices é
prerrogativa do Executivo: "fixar índices acarreta
despesas". Na realidade, tanto a resolução quanto o decreto
apenas fixam o índice estipulado por uma lei. Não há nenhum
descumprimento à norma constitucional no que se refere à
competência. A lei fixa a política salarial e o decreto ou a
resolução apenas estipulam o índice com base em cálculos
matemáticos.
Gostaríamos de protestar contra a decisão da Comissão de
Constituição e Justiça e de pedir que o Plenário derrube o
seu parecer. Entendemos que esse projeto já deveria ter sido
votado há muito tempo, pois, como disse o Deputado António
Carlos Pereira, há processos que andam rápido, enquanto
outros ficam engavetados, constituindo os "embargos de
gaveta", como dizem os advogados. Isso ocorre quando se
contrariam interesses do Executivo.
E obrigação da Casa fazer essa correção. 13% podem parecer
pouco, mas, para os servidores que estão ganhando uma
miséria, isso significa corrigir um erro de flagrante
desrespeito a uma legislação.
O segundo assunto diz respeito a uma denúncia que saiu
ontem nos jornais com relação aos trõlebus. Aliás, essa
denúncia foi repetida dezenas de vezes. Todos sabem que a
questão dos trólebus, em Belo Horizonte, é uma verdadeira
vergonha. Ontem, saíram as fotografias dos trõlebus
apodrecendo em São Paulo, uma vez que, por interesses
escusos, não foram implantados. Sabe-se que o corrupto ex-
Governador Newton Cardoso determinou a suspensão de sua
implantação, depois que toda a infra-estrutura já estava
pronta.
Estamos entrando com a proposta para a constituição, pelo
menos, de uma comissão especial para acompanhar, não só os
trabalhos da Câmara, como para verificar a responsabilidade
de todos aqueles que embolsaram o dinheiro dos trólebus,
determinando, após, a paralisação de sua implantação, depois
que o poder público já tinha gastado todo o dinheiro do
povo.
Por fim, gostaríamos de lembrar que, por mais de uma vez, o
Êuler Ribeiro e eu entramos com um pedido de "impeachment"
para o ex-Governador. Isso ocorreu em março de 1990. Na
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verdade, confrontávamos a declaração de bens que ele
apresentara, por força de dispositivo constitucional, com os
bens de que ele efetivamente dispunha, quando vimos que ele
havia fraudado sua declaração de bens. Por esse motivo,
entramos com um pedido de "impeachment". Porém, numa manobra
que contou com a concordância de um parcela significativa da
Casa. á época, o pedido teve sua tramitação suspensa, porque
o ex-Governador entrou com um processo de calúnia contra o
euler Ribeiro e contra minha pessoa, dizendo q ue as provas
eram mentirosas. Nós arguimos a exceção da verdade e o
Presidente Kemil Kumaira suspendeu a tramitação, por
considerar que as provas eram as mesmas, e a decisão do
Superior Tribunal de Justiça prevaleceria sobre a decisão
desta Casa- Foi dito, inclusive, que a decisão seria
análoga. Esse terno é muito importante e está no parecer do
Presidente Kemil Kumaira. Em junho deste ano, o Superior
Tribunal de Justiça julgou as provas e por unanimidade -
sete votos a zero -, o ex-Governadorperdeu.
Na realidade, o "impeachment" foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça e todos sabem que ele acarreta duas
penas, como no caso da ação contra Colior que provocou seu
impedimento e sua inelegibilidade por oito anos.
Assim, entramos imediatamente com um requerimento
solicitando a continuidade do processo, pois, já que temos
de passar o Pais a limpo, deveremos varrer os corruptos de
ontem e os de hoje. Esse pedido foi enviado pelo Presidente
á Comissão de Constituição e Justiça. E, desde junho deste
ano, encontra-se nessa mesma Comissão, que, de forma
criminosa, engaveta o pedido, não dando sequer o parecer.
Todos os prazos já foram perdidos.
Mais uma vez gostaria de requerer que esta Presidência

nomeasse um relator, em Plenário, para dar o parecer a esse
requerimento, para que continuemos com o processo de
"impeachment", a fim de que chegue até o final. E acredito
que esse nosso pedido não se restringe apenas á vontade de
nossa Bancada.
E inadmissível que esta Casa fique também sob suspeição,

por acobertar o corrupto Newton Cardoso. Por isso, temos não
só de dar continuidade a esse processo, como deveremos votar
esse "impeachment", no prazo mais curto possível. Esse
processo encontra-se parado, há seis meses, na Comissão de
Constituição e Justiça. E um prazo mais do que excessivo.
Esperamos que a Presidência nomeie o relator e que o
Plenário realmente tenha altivez para dar continuidade a
esse processo, constituindo a comissão, e que ela analise a
fundo toda a riqueza acumulada de forma, no minimo, suspeita
- para não dizer outras coisas, as quais discutiremos na
Comissão, - pelo ex-Governador, que tantas desgraças trouxe
a Minas Gerais e tanta corrupção promoveu no Estado.

471a REUNIAO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25111/93 pelo

Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, servidores do Tribunal de Justiça que hoje
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ocupam as galerias, venho a esta tribuna para fazer um
protesto contra o Conselho Estadual de Política de Pessoal.
Antes, gostaria de prestar uma homenagem aos servidores que
aqui se encontram. Acho que o Estado não faz nada mais que a
sua obrigação ao abrigar os antigos servidores da MinasCaixa
em cada uma das Secretarias e órgãos que o compõem. E
verdade que esses servidores, de altissimo nível
profissional e que tinham uma remuneração digna quando eram
bancários, hoje, na sua grande maioria, vivem na penúria,
por falta de condições salariais. Isso ocorre não só no
Tribunal de Justiça, mas também no Tribunal de Contas e
ainda em todas as Secretarias de Estado. Diariamente,
recebemos cartas de antigos servidores da MinasCaixa,
oriundas de todos os recantos do Estado, reclamando
providências, pois, até hoje, eles não foram integrados aos
quadros das respectivas carreiras. Então, contem com a nossa
solidariedade.
Mas Sr. Presidente, como dissemos, nós gostariamos de fazer
aqui um protesto contra o Conselho Estadual de Política de
Pessoal
O que nos traz a esta tribuna, nesta tarde, é um sentimento
de surpresa, de perplexidade e, até mesmo, de frustração,
por verificar que o Conselho Estadual de Politica de Pessoal
não cumpre preceito constitucional constante na Constituição
da República e ratificado pela Constituição do Estado.
O fato adquire conotação mais grave ao se verificar que o
referido conselho, além de descumprir a Constituição,
atropela também a palavra do Sr. Governador do Estado
claramente estampada no "Minas Gerais" do dia 5 de maio do
ano em curso.
No primeiro semestre do corrente ano, o Sr. Governador
remeteu a esta Assembléia Legislativa o Projeto de Lei n
1.213/93 dispondo sobre reajustamento dos simbolos e níveis
de vencimentos dos servidores estaduais, sendo que o
mencionado projeto se converteu na Lei no 11.091, de 4/5/93.
Pelo art. GQ desta lei, foi atribuida, a partir de 1Q/1/93.

Gratificação de Apoio à Atividade Educacional aos servidores
do Quadro Permanente de que trata o Decreto nQ 16,409, de
10/7/74, lotados e em exercido na Secretaria da Educação em
1Q/1/93.
Por seu turno, o lQ do referido art. 60 definiu q ue o

valor da gratificação corresponderia ao percentual de 35%
incidente sobre o símbolo de vencimento do servidor.
Quando o Projeto de Lei nQ 1,213/93 tramitava nesta Casa,
apresentamos emenda acrescentando mais um parágrafo ao art.
€. Nossa Emenda, aprovada por esta Assembléia, acrescentou
ao art. Go o seguinte 2 "A gratificação referida neste
artigo estende-se aos servidores inativos".
Ao apresentar a emenda, objetivávamos reiterar o disposto
no 4Q do art. 40 da Constituição da República, ratificado
pelo f 4g do art. 36 da Constituição Estadual, segundo os
quais " serão estendidos aos inativos quaisquer beneficios
ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade".
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Ocorre q ue o Sr. Governador do Estado, consoante as razões
do veto publicadas no "Minas Gerais" do dia 5 de mato
último, vetou o f 2Q originário de emenda de nossa autoria,
aduzindo, naquela oportunidade, as seguintes razões: "Com
efeito, recomenda-se a exclusão do $ 2Q do art. 6g,
resultante de emenda parlamentar, cuja redação poderia supor
conotação com todo o universo de inativo e tendo em vista,
em especial, o disposto no § 4Q do art. 36 da Constituição
do Estado, que, por si, assegura ao inativo da Secretaria de
Estado da Educação o direito ao beneficio de que se trata".
Da leitura das respeitáveis razões governamentais,

verifica-se que o Sr, Governador vetou o f 20 do art. 60 por
entender que o # 4 do art. 36 da Constituição do Estado já
assegurava ao servidor inativo da Secretaria da Educação o
direito à Gratificação de Apoio à Atividade Educacional.
Agora, chega ao nosso conhecimento Que, mediante o Oficio
nQ 302, o Conselho Estadual de Política de Pessoal se
dirigiu à Secretaria da Fazenda manifestando-se
desfavoravelmente à extensão, ao servidor inativo da
Secretaria da Educação, da Gratificação de Apoio à Atividade
Educacional. Com essa decisão inconstitucional, injusta e
inoportuna , o Conselho Estadual de Política de Pessoal
simplesmente desconheceu o ordenamento constitucional
expresso na Constituição Federal e na Carta mineira, além de
deixar de reconhecer um direito que expressamente foi
reconhecido pelo Sr. Governador do Estado em suas
respeitáveis razões de veto.
Tendo em vista este nosso pronunciamento, esperamos que o

Conselho Estadual de Política de Pessoal reveja com urgência
a sua infeliz decisão, que, além de afrontar a Carta
mineira, quer, também, se sobrepor às razões de ordem
constitucional, publicamente firmadas pelo Sr. Governador do
Estado.
O que se pede desta tribuna é respeito à Constituição e

acatamento à autoridade do Sr. Governador.
471 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 25/11/93 pela
Deputada Elisa Alves

A Deputada Elisa Alves - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
José Ferraz; caros colegas Deputados, cidadãos que compõem
as galerias incentivando o parlamentar a trabalhar e a ter
seriedade em seu trabalho, meu abraço!
Há poucos dias, em 3 de novembro, diante de especulação de
setores radicais que sobrevivem à custa do escândalo,
requeri ao Ministério Público abertura de inquérito, com
certeza e confiança de que em Minas Gerais o povo e os
cidadãos investidos nas funções públicas preservam as
instituições e adotam o principio da observância ás leis e
ao direito.
Hoje, não tenho mais a certeza nem a confiança que tinha há

poucos dias.
Dirigi-me ao Ministério Público porque sei que é a
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-se-lhe a defesa da ordem jurídica, do
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regime democrático e dos interesses sociais indispensáveis.
E. antes de tudo, um fiscal da lei.
No entanto, dois Promotores de Justiça, os Srs. Antônio

Aurélio Santos e Bertoldo Matheus de Oliveira Filho, maculam
essa nobre instituição e desvirtuam suas finalidades,
movidos pelo torpe sentimento de vedetismo. Ao invés de
promoverem um inquérito civil, peça essencialmente
informativa e obrigatoriamente imparcial, elaborado na
sobriedade dos gabinetes forenses, preferiram as luzes das
televisões e, deslumbrados com seus próprios vedetismos e
com a claridade dos refletores, passaram a agredir e a
prejulgar. Dão entrevistas a jornais, induzindo noticiário
equivocado e sobremaneira escuso. Transformaram um órgão
público em um novo poder da República, desafiando a
organização do Estado brasileiro em menosprezo ao Poder
Judiciário. Deram guarida e se integraram a uma oposição
partidária provinciana e interessada na desmoralização do
Poder Legislativo.
Lembro a esses Srs. os comandos constitucionais do inciso

XXXVII do art. 5g , que dizem que não haverá juizo ou
tribunal de exceção; e os do inciso LVII do mesmo artigo,
pelos quais ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado da sentença penal condenatôria
Exijo, como cidadã e representante do povo, que esses

Senhores, fiscais da lei, se retratem de seu pré-julgamento
calunioso e difamante. Que cessem de informar erroneamente e
de induzir a imprensa a noticiar inverdades, para que não
tenhamos que ler novamente nas manchetes o titulo "Até tu,
Ibsen?"
Como disse, por todas as razões, não tenho mais a certeza e
a confiança de dias atrás. Arrependo-me de ter pensado que
todos os integrantes do Ministério Público são conhecedores
da lei e dela fiscais, mas não me arrependerei nunca de
dizer agora que, entre seus membros, há pessoas que
necessitam de câmaras, luzes, refletores e jornais para se
tornar estrelas. Entre seus membros há vedetes e atos de
vedetismo.
Srs. Deputados, os senhores sabem, cada um dos senhores,

que a verdade é bem outra. Mas vou repeti-Ia para que fique
nos anais desta Casa que eu, como cidadã igual a todos os
outros de Minas Gerais, ainda acredito: sou Deputada
Estadual e cumpro o primeiro mandato, sou uma aprendiz desta
Casa.
Por isso, recebi e venho recebendo aulas dos órgãos

técnicos da Assembléia Legislativa e dos ilustres Deputados
Estaduais, experientes ou não, mas todos de notório saber,
que integram esta Casa. Segui exatamente as instruções, as
praxes e o comportamento que me foram transmitidos,
exatamente a rotina estabelecida nesta Assembléia.
E regimental o repasse de verbas para as instituições sem
fins lucrativos voltadas para a assistência social, por
intermédio da ASFAS, mediante um processamento próprio e
peculiar. As verbas são deferidas por intermédio dos
Deputados de forma clara, lógica e não defesa por lei, corno
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forma de afirmação, perante a sociedade, de que os Deputados
são zelosos e atentos aos problemas sociais do município a
que a instituição pertença. E o que é feito por todos nesta
Casa. E o que se faz. Foi O Que fiz. Nada mais, nada menos.
O Deputado não tem condições físicas e materiais para
fiscalizar a destinação das verbas passadas às instituições
beneficiadas. Todos nós, indistintamente, supomos que são
corretamente aplicadas. Mas alguns Presidentes de
instituições sociais, para fugir a uma prestação de contas
aos seus associados, estão a dizer que não receberam as
verbas, a despeito de terem assinado o recibo próprio junto
à ASFAS, e, mais ainda, muitas vezes na presença de outras
pessoas, que consabidamente são valiosas testemunhas para
desmascarar, para acusar o desonesto em defesa da verdade e
do inocente.
Neste instante, com serenidade, deve-se adotar o principio

processual, obrigatoriamente estendido a todas as situações,
de que a prova documental, corroborada pelo depoimento
testemunhal faz prova plena do fato e não pode ser relegada
pelo depoimento pessoal ou testemunhal de pessoas
inescrupulosas.
As verbas por que batalhei em nome das instituições sociais

estão comprovadas por recibo e poderão ser confirmadas pelo
depoimento testemunhal de pessoas de fora e de dentro desta
Casa, inclusive por alguns dos Deputados aqui presentes.
Os dois Promotores recusam-se a ouvir tais testemunhas,
necessárias à formação e à instrução de um inquérito isento,
fidedigno e tão somente informativo. Estão construindo um
libelo com base em depoimento de adversários políticos
radicais e inconseqüentes, para se promoverem e, quem sabe,
até mesmo, para se candidatarem corno autênticos paladinos,
cavaleiros andantes que levam em sua lança a flâmula da
moral
Enganam-se os afoitos. Enganam-se esses Promotores.

Enganam-se os ilustres Deputados. Esses paladinos de última
hora, aproveitadores de situações, não sobreviverão. Esses
paladinos de última hora não passam de cavaleiros sem
armaduras e sem escudos. Portam somente uma lança a
descoberto, são menos que Dom Quixote. São menos que
quixotescos.
Por tudo isso, comunico formalmente a esta egrégia
Assembléia que, a partir de agora, não posso contar com a
seriedade, a verdade e a isenção de determinados membros
daquela instituição honrada e séria que é o Ministério
Público, que, antes, pelas minhas próprias mãos, por via de
um requerimento, eu busquei, pedindo ajuda, pedindo para
apurar os fatos e apurar a verdade destes.
Comunico formalmente a esta egrégia Assembléia que, a
partir de agora, buscarei a justiça, a verdade onde ela
estiver, doa a quem doer. Buscarei eu mesma, pois acredito
na minha força pessoal somada àquela que os cidadãos que
acreditaram e acreditam em mim como sua representante me
dão. Buscarei a verdade e a justiça através de muitos
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procedimentos que a Constituição Federal me assegura e a que
minha consciência me impele.
Comunico formalmente que estou ajuizando ações objetivando
á tutela dos meus direitos e à defesa desses mesmos
direitos Estou ajuizando procedimentos cautelares para
defesa dos meus direitos, coincidentes com a defesa das
instituições e da democracia, para ter, em juizo, a
contabilidade das entidades sociais cujas verbas estão sendo
questionadas, das contas da ASFAS com a relação dos
benefícios recebidos, dos nomes dos propositores e
destinatários das verbas referidas e irei mais longe, irei
rumo à verdade, até onde o direito e a lei me permitirem.
Meu limite é a lei. Meu limite serão as decisões judiciais.
A força que me impele está na crença em mim, na crença em

Deus, na crença nos eleitores que confiaram os seus votos na
minha pessoa.
Comunico também formalmente aos ilustres Deputados desta
Casa que exercerei na plenitude o direito constitucional
inserido no art. 5g, inciso LV, o amplo direito de defesa e
do contraditório, que repito agora, pois estão sendo
relegados e esquecidos: "Aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes".
A Assembléia Legislativa, como Poder independente, não pode

abrir mão de sua soberania para decidir as questões "interna
corporis" e não pode ultrapassar o principio da
impessoalidade e da publicidade imposto aos Poderes da
República nos termos do art. 34 da Constituição Federal. Não
pode decidir com portas fechadas, não pode lavar as mãos, em
conduta de Pôncio Pilatos. Por isso, requeiro ao ilustre
Presidente dos trabalhos a ata da reunião ocorrida no dia 20
de novembro, no gabinete da Presidência.
Enganam-se também aqueles que pretendem fritar uma pequena

sardinha para saciar a gula de muitos. Há que se fritarem a
seguir surubis, dourados e trairas...
Declaro, por último, aos Srs. Deputados que não permitirei

qualquer forma de agressão, quer a mim, quer ao meu mandato,
pois tenho respeito a minha pessoa e aos cidadãos que me
elegeram.
Em respeito á minha dignidade de professora cujo juramento
de ensinar o bem e a verdade permanece vivo e presente em
todos os meus atos e em todos os momentos da minha vida, a
verdade e o bem florescerão, quer queiram ou não meus
adversários políticos, os Srs Promotores de Justiça aqui
citados, até mesmo alguns membros desta Casa.
Declaro mais que, na defesa da minha pessoa e do meu
mandato, esta sardinha em processo de fritura está se
transformando, a partir deste momento, em peixe, quando,
forte e possivelmente, o tamanho dele e da verdade poderão
transpor os atos e omissões que até agora foram praticados
contra mim.

- Sem revisão da oradora.)
471 Q REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 25/11193 pelo
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Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente. Sras. e
Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias, a razão
primeira de minha solicitação para fazer uso deste espaço se
deve ao pronunciamento do Deputado Raul Messias. Sem o
intuito da polémica, ainda que a considere saudável e
necessária, farei um esforço para, sob o meu ponto de vista,
estabelecer uma leitura da plenária ocorrida, ontem, nesta
Assembléia.
Acompanhamos há algum tempo o debate, que não começou ontem
e não diz respeito apenas á sucessão de escândalos que vem
ocorrendo no Pais, nos últimos tempos. Tem-se falado muito
com relação ao trato das verbas públicas. No trato da verba
pública, particularmente um tópico tem uma incidência mais
forte nesta Assembléia, que são as subvenções sociais.
Insisto que esse é um debate antigo. Obviamente, há
concepções diferenciadas. Em razão, exatamente, dessas
funções diferenciadas, que se materializaram em projetos de
lei que hoje tramitam na Assembléia, esta Casa, através da
Maioria, tendo isto sido verbalizado pelo seu Presidente,
Deputado José Ferraz, tomou uma decisão. Decisão que
encaminhava ás entidades da sociedade civil - sindicatos,
associações comunitárias, clubes de mães, igrejas, entidades
patronais - a condução e a decisão do debate acerca da
aplicação das verbas de subvenção social.
Quero compartilhar com o companheiro Raul Messias um
primeiro aspecto positivo: a presença, aqui, ontem, de mais
de 600 entidades revela, principalmente, a vitalidade da
nossa sociedade, revela sua disposição, sua preocupação e
seu empenho em participar, de fato, de coisas que, em última
instância, lhe dizem respeito diretamente. Sem dúvida
nenhuma, isso é importantíssimo.
Entretanto, é importante termos uma leitura do que ocorreu

ontem. O debate foi uma decisão da Assembléia. A Assembléia
marcou o dia, marcou a hora e marcou o local. Mais: a
Assembléia definiu os expositores, os coordenadores de
grupos, em suma, a Assembléia definiu as regras. Não há
nenhuma possibilidade de se questionar - como se tentou
aqui, ontem - que alguns setores minoritários poderiam estar
manipulando aquele processo. A regra foi estabelecida,
absolutamente, de ponta a ponta, pela Maioria da Assembléia
Legislativa,
Entretanto, dentro dessa regra, dentro desses limites,
desses parâmetros definidos, houve um resultado, um
resultado que só foi maculado exatamente pelo que ocorreu em
um único grupo, ao qual o companheiro Raul Messias também se
referiu, que foi o Grupo IV. Estranhamente, ao contrário do
ocorrido nos Grupos 1, II. III e V, que, praticamente por
unanimidade, diziam que a sociedade deve participar da
gestão dos recursos públicos, naquele grupo dirigido pelo
Secretário Adjunto, a proposta foi minoritária. Isso também
é um ponto sobre o qual devemos refletir aqui.
O fundamental é que a Assembléia tem que dar conseqüência
ao processo que ela mesma desencadeou, e, insisto, nas
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condições definidas pela Assembléia houve uma posição
absolutamente majoritária, que se define em poucos pontos.
Primeiro: a subvenção social tem que sair da órbita da

Assembléia, não é papel dos Deputados distribui-Ia.
Segundo: essa subvenção social também não pode ficar

exclusivamente nas mãos do Poder Executivo.
Terceiro: é a sociedade, juntamente com os Poderes

constituidos, que deve estabelecer estratégias e politicas,
além de fiscalizar a aplicação desses recursos. Isso, sem
dúvida alguma, é uma vitória. Vitória da sociedade, vitória
da participação, vitória da democracia.
Entretanto, a polêmica que eu gostaria de estabelecer com o

Deputado Raul Messias diz respeito aos percentuais, ou seja,
aos 0,2% que hoje representam as subvenções sociais na
órbita da Assembléia e os 99,8% restantes. Temos a convicção
de que um dos impedimentos, um dos fatores de inibição para
que a Assembléia, de fato, possa se debruçar sobre o
conjunto do Orçamento é o fato de que ela se limitou, até
hoje, a administrar migalhas, se limitou, até hoje, a cuidar
de seus 0.2%. A nossa postura é no sentido de que a
Assembléia não tem que definir, que indicar, não tem que
participar da gestão dos 0,2%. Ela, tem, sim, por dever, por
responsabilidade, discutir e deliberar sobre o Orçamento no
seu conjunto.
Não acreditamos, Deputado Raul Messias, de forma alguma,
que o parlamento seja a única forma de representação
popular. Ao contrário, acreditamos que o parlamento é, sim,
uma forma privilegiada da representação popular. Ele deve
ser democratizado, deve ser melhorado e deve se aproximar
mais da sociedade.
Não podemos, de maneira alguma, reduzir a democracia a um
único espaço ou a uma única forma. A democracia, como um
processo permanente, se constrói a partir do momento em que
conseguimos, cada vez mais, criar canais, os mais múltiplos
possiveis, para que a sociedade participe, para que a
sociedade se posicione, para que a sociedade afirme aquilo
que efetivamente ela quer. Isso não diminui em nada o
parlamento. Ao contrário, é isso que o valoriza, é isso que
o legitima, é isso que o credencia a exercer, de fato,
aquilo que deveriam ser suas funções, mas que infelizmente
não são realizadas, aqui. hoje.
Assim como o companheiro Raul Messias, sou parlamentarista,
muito embora a posição majoritária do meu partido tenha
sido, no último plebiscito, pelo presidencialismo. E
exatamente porque não mudei as minhas posições - embora
acatando e respeitando as decisões do meu partido -, também
quero, como ele, valorizar o parlamento. Entretanto, a
valorização do parlamento ocorre na medida direta, clara,
sem meandros, em que ele consegue, cada vez mais, entrar em
sintonia com a sociedade.
Se há limites do conselho proposto - e é óbvio que existem

esses limites -, cabe a nós, aqui na Assembléia, ouvindo as
entidades e a sociedade, aprimorá-lo, ampliá-lo, fazê-lo
melhor. Qualquer projeto é um esboço, uma idéia primeira. E
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na discussão, no debate, na prática e no exercido da
democracia que ele se aprimora. O projeto está aberto, como
bem sabe o Deputado, e vai depender de nós, parlamentares,
vai depender da sociedade, que ontem demonstrou aqui sua
vivacidade, aprimorá-lo.
Eu não teria condições de fazer uma análise extensa do

depoimento aqui prestado pela Deputada Elisa Alves, pois só
me restam 2 minutos. Mas eu só queria chamar a atenção para
alguns aspectos: a Deputada critica o fato de alguns
Promotores terem se sensibilizado em demasia diante de
câmeras e refletores. Eu queria argumentar que unia das
grandes necessidades de um processo democrático - e a
Deputada falou em transparência - é que a sociedade saiba o
que está acontecendo.
A Deputada não pode vir a esta tribuna e se comportar como
uma simples cidadã. A partir do momento em que temos um
mandato - e isso vale para todos nós -, temos uma dimensão
pública na nossa vida. E não se discute, não está em pauta a
vida privada da Deputada Elisa Alves. O que está em
discussão, e sobre isso o Ministério Público se manifestou,
é a sua ação pública, o seu comportamento com recursos
públicos, o seu envio de verbas que são da sociedade, O
Ministério Público pode ter errado nas análises que fez e
faz, mas jamais pelo fato de tornar público o que deve
permanecer púbi icrn
A Deputada argumentou: estão querendo fritar uma simples
sardinha, em nome de tentar preservar surubins, dourados e
trairas", se não me falha a memória. Isso me lembrou um
pouco o que disse o Deputado João Alves na CPI do Congresso
Nacional: "Não cairei sozinho'. Se a Deputada insinua que há
outros Deputados comprometidos, seu dever é dizer, se de
fato ela quer ser coerente com a seriedade que nesta tribuna
afirmou. A Deputada foi muito pedagógica na sua intervenção.
Ela disse que tudo o que fez, aprendeu com o comportamento,
com a prática, com as rotinas praticadas nesta Assembléia
Legislativa. Então, peço à Deputada que nos diga quem a
orientou.
De nossa parte, devo dizer que a comparação com D. Quixote

é muito gratificante. Trata-se de um personagem belissimo de
Cervantes. Não precisamos de armaduras nem de escudos; nós
nos apresentamos de corpo aberto, de corpo inteiro, nosso
debate é feito com muita franqueza. Quando ela vem buscar D.
Quixote. lembra-nos exatamente aquilo que Cervantes
conseguia potencializar da forma mais bonita, que é a
pureza, a ingenuidade, o acreditar na espécie humana, o
acreditar que ainda podemos mudar este mundo. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

47lii REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25111/93 pelo

Deputado Ivo José
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostariamos de passar à Mesa desta Casa, dentro do mesmo
es p irito de buscar o esclarecimento e garantir para a
população a transparência na elucidação de denúncias, de
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fatos que chegam às nossas mãos, um documento que acabei de
receber da cidade de Araxá, através do Sindicato dos
Metalúrgicos. E uma carta, assinada pelo atual Prefeito,
sobre uma diferença deum contrato assinado, em 1972, entre
a Prefeitura Municipal de Araxá e a firma CCO - Construtora
Centro-Oeste S.A para a execução de obras de canalização e
construção de avenidas nos córregos Santa Rita, Lava-Pés e
Afluente do Meio, reconhecendo o desaparecimento de uma
importância de 100 mil UPFs, que hoje seriam equivalentes a
CR$106.000.000,00.
Houve uma reunião ontem, às 18 horas, na sede da Prefeitura
de Araxá, para discutir sobre essa diferença. Informamos
ainda que, á época do Prefeito Waldir Benevides de Ávila, na
Vice-Prefeitura estava a Sra. Elisa Alves, hoje Deputada
Estadual. Enfim, gostariamos que a Mesa Diretora
encaminhasse essa documentação ao Ministério Público, para
que se faça a apuração de mais este caso. Muito obrigado.

471g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/11/93 pelo

Deputado Tarcísio Henrlques
O Deputado Tarcisio Henrigues - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Evidentemente, peço à Casa para apoiar o Projeto
de Lei ng 1607/93 e as suas emendas. Mas quero ressaltar
que, quanto ao aproveitamento dos funcionários da extinta
MinasCaixa, a iniciativa primeira nesta Casa foi de minha
autoria. Só que apresentei a emenda para serem aproveitados,
em primeiro lugar, os funcionários da MinasCaixa que estavam
ou que estão trabalhando nos cartórios eleitorais do
interior. Posteriormente, uma comissão de funcionários que
presta serviços junto aos Tribunais de Alçada e de Justiça
chegou até a mim pedindo que estendesse o aproveitamento aos
funcionários da Capital, o que foi feito. As duas emendas
constam no projeto da Lei de Redivisão Orgânica do
Judiciário de nosso Estado- Posteriormente, com a chegada e
a tramitação do Projeto de Lei nQ 1.607/93, os funcionários
pediram que as emendas viessem para esse projeto agora, pois
a tramitação seria muito mais rápida. Fiz a emenda. Só que a
Comissão de Administração Pública entendeu de ela mesma
fazer a outra emenda, que está aqui neste momento. Gostaria
de ressaltar que a minha emenda é um pouco diferente.
Estou pedindo que sejam aproveitados pelo Tribunal de
Justiça ou pelo Quadro Suplementar do Poder Judiciário, à
medida que houver vagas, todos os funcionários da antiga
MinasCaixa que estiverem trabalhando no Tribunal de Justiça,
no Tribunal de Alçada ou nos fóruns, no interior, inclusive
em cartórios eleitorais.
Hoje, em parecer nesse sentido, a Comissão entendeu q ue o
funcionário de cartório eleitoral não pode ser aproveitado.
Chegou ao meu conhecimento, inclusive, que o próprio
Presidente do Tribunal de Justiça havia dito que não
aprovaria a emenda, se nela constasse o aproveitamento dos
funcionários dos cartórios eleitorais.
Não acredito que S. Exa, o Sr. Presidente José Norberto Vaz

de Mello pense assim. Conhecendo-o há muitos anos, tenho uma
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imagem sua como a de um homem muito justo. Se essa
informação for verdadéira, teremos um quadro injustíssimo
porque, se estão aqui, nos dois Tribunais, mais de 300
funcionários, nos cartórios eleitorais não chegam a quarenta
e poucos e nos fôrums não ultrapassariam 60.
Então, estaríamos aproveitando os funcionários da antiga
MinasCaixa, alguns ainda em desvio de função, perto dos
Juizes e Desembargadores, nas esquecendo daqueles do
interior, desprezados e abandonados.
Acho que a extensão dessa medida aos funcionários dos
cartórios eleitorais é de justiça. Se nós todos estamos
preocupados com o desfazimento das injustiças, que são
tantas neste Estado e neste Pais, evidentemente, temos que
procurar corrigir essas anomalias que se espalham pelo
interior do nosso Estado.
Ouvi dizer que esses servidores seriam federais e que, por
conseqüência, não poderiam estar no Poder Judiciário
mineiro. Entretanto, Poder Judiciário é um só. Mas, nas
nossas questões particulares, às vezes, fazemos distinções e
erramos e pecamos.
Ainda agora, estávamos ouvindo a fala do ilustre
companheiro Antônio Carlos Pereira. Gostaríamos de fazer
esta menção para que ele não se esquecesse disso. Nós não
temos bons políticos. Se tivéssemos, a nossa situação não
seria a que estamos vivendo agora. Isso pode ser atribuído a
todos os assuntos do nosso Pais.
Mas voltemos ao Poder Judiciário. Ele é um só, e esses
servidores prestam serviço nas eleições. Esse serviço é
chamado de "serviço público federal'. E verdade que sim. Mas
o Juiz de Direito é pago pelo Poder Judiciário, pelo Governo
de Minas, para ser Juiz Eleitoral. O Escrivão de Cartório é
membro do Poder Judiciário de Minas e presta serviço como
Escrivão Eleitoral, Isso pode acontecer. Só não acontece na
cabeça dos ilustres membros da Comissão de Administração
Pública que dizem:"isso seria serviço público federal".
A Justiça não tem gradações e deve ser feita
independentemente. Se pretendemos corrigir a anomalia que
existe contra os funcionários da MinasCaixa, se pretendemos
corrigir as anomalias de um modo geral, inclusive neste
projeto eles também estão remendando e emendando e
aproveitando os funcionários que estão na Secretaria da
Fazenda, dentro de um projeto que trata do Poder Judiciário,
devemos fazer justiça. A justiça deve ser feita. Ela deve
ser uma tónica e não pode ser tônica apenas de
parlamentares, mas do cidadão comum, porque ele jamais
deixará de ser um membro da sociedade. Ele deve contribuir
porque, agindo de outra maneira, quero crer que vamos fazer
uma injustiça.
Porque nós estamos trabalhando para que não sejam cometidas
injustiças é que venho pedir aos ilustres Deputados que
votem todas as emendas. Uma não atrapalha outra. Vamos votar
o projeto. Mas não vamos votar apenas o "caput". Votemos
também todas as emendas, porque cada uma não conflita com as
demais. Muito obrigado.
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4714 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/11/93 pelo

Deputado Marcos Helênlo
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaríamos de tecer alguns comentários sobre a questão do
Orçamento, especialmente quanto á proposta orçamentária que
tramita hoje, nesta Casa, bem como ao enorme desafio que o
Congresso Nacional enfrenta nesse momento, relacionado a
esse problema.
O Orçamento enquanto norma necessária á administração do
Estado, torna-se fundamental na história política do
organismo público, uma vez que o papel do Estado moderno
se amplia, trazendo consigo imperativos básicos do
planejamento, desenvolvimento e a democratização das
relações entre o poder e a sociedade.
Orçamento, entendido como orçamento-programa, deveria ser
um verdadeiro programa de governo, um plano de metas a serem
executadas, um roteiro a ser seguido pelo executivo.
Infelizmente, não é o que vemos no Brasil, hoje, mormente
neste Estado, onde, em detrimento de interesses menores,
advogados por pessoas bem instaladas no esquema de poder,
observamos a completa desmoralização do instituto do
Orçamento.
Antes de mais nada, é fundamental que manifestemos nosso
repúdio pelo total alijamento do povo das decisões
referentes ao tema. Tentou-se, este ano, com a realização
das audiências públicas regionais, aproximar o povo dos
mecanismos de escolha e pniorização dos investimentos
públicos, mas o que efetivamente se obteve do Governo e
mesmo de muitos colegas da Assembléia foi completo desprezo
a esses eventos, a que, verdade seja dita, a sociedade
compareceu e deu sua contribuição.
Nós, do PT, temos bem clara nossa posição quanto ao

Orçamento. Trata-se do orçamento participativo, em que o
povo escolhe, prioriza, manifesta-se, e a administração
executa. Infelizmente, o Executivo mineiro não é sensível a
tão salutar proposta, preferindo manter o processo de
elaboração do orçamento de forma bagunçada e
descomprometida, insistindo em desmoralizar essa
instituição, sob o olhar complacente do Legislativo e a
perplexidade do povo. Espanta-nos ver q ue, dos investimentos
que prevê, o Governo mineiro tem cumprido apenas io% de suas
metas; q ue existem rubricas abertas no Orçamento com valores
simplesmente absurdos de tão pequenos, e algumas sem
citação do montante de recursos. Será o Governo realmente
tão incompetente como parece, ou essa incompetência esconde
outros interesses? Por que não interessa ao Governo realizar
um Orçamento sério?
E quando chega o momento de o Legislativo se manifestar,
sua subserviência s6 é comparável a sua incapacidade. A
impotência do Legislativo é portentosa e se revela tanto nos
acordos fechados pelos parlamentares na votação da proposta
enviada pelo Executivo como na ausência de vontade de
fiscalizar a execução do Orçamento que aprovaram. Entendemos



527

que o Legislativo deve ser mais responsável no trato da
questão do orçamento e, ao mesmo tempo, cobrar
responsabilidade do Governo. Somos favoráveis à
possibilidade de intervenção dos Deputados no Orçamento, com
quantas emendas julgarem necessárias. Não participamos de
conchavos para garantir 30, 50 ou quantas emendas sejam. Se
apresentamos emendas consoante necessidades reais da
população, até por coerência, não podemos abrir mão delas.
O que não se entende, ou não se quer entender, nesta Casa,
é que, querendo, poderemos obter maior seriedade no trato da
questão do orçamento, cobrando do Governo, fazendo a nossa
parte na análise das propostas e permitindo a participação
popular em todas as fases do processo. Não podemos nos calar
e aceitar quaisquer acordos. Não podemos descansar enquanto
tivermos um Orçamento pelo qual o Executivo não se obriga a
nada e governa á base de abertura de créditos suplementares.
Como justificar, no Orçamento proposto para 1994, a
existência de obras faraônicas, supérfluas, enquanto a
previsão de investimentos para as regiões mais pobres do
Estado cai assustadoramente? Só no Vale do Rio Doce, caiu de
quase 12% para menos de 6%.
Basta de hipocrisia, Srs. Deputados; cumpramos hoje o nosso
papel. Aqui, em Minas, como em Brasília, o Orçamento é uma
lei imoral. Cá, como lá, uns poucos se aproveitam de
prerrogativas inerentes ao exercício do poder para tirar
vantagens pessoais em detrimento do patrimônio público. Ou
será que alguém desconhece que o Sr. José Geraldo Ribeiro,
sob as bênçãos do mesmo Garcia que hoje dirige este Estado,
iniciou sua escalada como Secretário do Planejamento?
Naquela época, como na atual, esta Assembléia insistia em
não ver a realidade? Alguém desconhece que as emendas
negociadas com o Governo são verdadeiros "cala-bocas" aos
Deputados governistas. Alguém desconhece que há algo de
podre nesta Casa e que tal podridão só terá fim, com uma
devassa nas contas de cada um de nós, nas liberações de
verbas de cada um de nós, no acesso ao sigilo bancário de
cada um de nós? Que a forma como lidamos com o Orçamento
público reflete, em última análise, toda uma postura
assumida pela maioria desta Assembléia com relação á
moralidade pública e a responsabilidade no trato da coisa
pública?
Ao nos referirmos à possibilidade de apresentação de
emendas pelos parlamentares, recordamos que tal
prerrogativa, ao ser abrigada pelo Orçamento constitucional
adotado pós-1988, foi saudada como significativa vitória da
democracia. E assim que entendemos tal problema. O
Legislativo deve intervir na legislação orçamentária, porque
de sua intervenção depende o equilíbrio entre os Poderes e a
salvaguarda dos interesses da população-
Srs. Deputados, não é sem orgulho que apresentamos quase
300 emendas ao orçamento para 1994. Não participamos de
negociações ou conchavos. Não priorizaremos emendas, porque
entendemos serem todas preferíveis ás que retiramos Quando
apresentamos uma emenda que retira verba de trincheira na
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Av. Antônio Carlos e propomos seu repasse ao Fundo da
Infância e da Adolescência, estamos refletindo uma maneira
de enxergar e fazer política. Quando não aceitamos os
acordos, é porque assumimos nosso papel de corpo inteiro.
Que os Deputados tomem a posição que quiserem. De nossa
parte, da mesma maneira que discutimos com a sociedade antes
de apresentar nossas propostas, voltaremos a ela e
explicaremos a inexplicável irresponsabilidade desta Casa.
É nesse sentido que vamos manter as emendas e explicar à

população por que o fizemos. Muito obrigado.
472g REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 30/11/93 pelo
Deputado Antônio Pinheiro

O Deputado Antônio Pinheiro - (- Lê:) Sr. Presidente,
Srs. Deputados, por intermédio da imprensa, tomei
conhecimento da seguinte noticia publicada no 'Estado de
Minas", no dia 25/11/93: "A Assembléia Legislativa decide
encerrar as atividades da Associação Feminina de Assistência
Social - ASFAS -, integrada pelas esposas dos Deputados
Estaduais; é a primeira vitima das denúncias de desvio de
verbas através das subvenções sociais. D Presidente da
Assembléia Legislativa, José Ferraz (sem partido), decidiu
não aguardar as conclusões finais do debate que a Casa
realizou sobre a questão e determinou o encerramento das
atividades da entidade."
Sr. Presidente, pelo relacionamento que tivemos com a
ASFAS, durante este ano, pelo conhecimento que temos dos
seus dignos servidores e servidoras e, por um dever de
consciência, venho lamentar essa atitude de V.Exa. que, à
primeira vista, deixa mal a ASFAS.
A honestidade, a sinceridade, a boa-vontade e a
transparência que encontramos no trato com o pessoal da
ASFAS estão a nos exigir uma palavra de repúdio às criticas
sofridas pela entidade por pessoas que sequer se dignaram
conhecê-la mais de perto.
Quanto à atitude de VExa., para mim, é de extremo rigor e
peca pelo excesso de zelo, pois, a menos que não seja
verdadeira a noticia ou que se justifique a natureza dos
motivos: a entidade se acha sob suspeição no momento em que
á sua frente se encontra uma das pessoas mais dignas e
honradas que tivemos a oportunidade de conhecer como chefe
da seção jurídica da Cia. Vale do Rio Doce - CVDR.
Durante mais de 20 anos de serviços que prestei, como
empreiteiro, à Vale do Rio Doce, testemunhei a estima e o
alto conceito profissional desfrutado pela Dra. Nara Ferraz,
atual Presidente da ASFAS, junto aos funcionários e à
direção daquela Companhia.
Estou certo de que, se alguma deficiência havia na ASFAS,
sua atual direção as estava corrigindo ou já as havia
corrigido.
Aos olhos de muitos daqueles que não a conhecem, a ASFAS é
vista como algo parecido com um clube que reúne as esposas
dos Deputados para tirarem proveito dos cargos que seus
maridos exercem.
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Ledo engano. Estou certo de que, como minha esposa, a
grande maioria das esposas dos meus colegas sequer sabem o
endereço da ASPAS.
As poucas senhoras, esposas de meus colegas, que ali
prestam seus serviços - e são em número de oito apenas - o
fazem unicamente com o elevado espirito de servir: são
voluntárias e nenhuma remuneração recebem pelos seus
trabalhos.
Provavelmente entre essas servidoras estaria a minha

esposa, se não estivesse ela prestando serviços semelhantes
na Santa Casa de Misericórdia.
Sr. Presidente, nesse episódio que envolve a ASPAS e a nós,
Deputados, vem-me á lembrança a resposta dada pelo então
Presidente da FUNAI, Dr. Ademar Silva, mineiro de Rio Casca,
aos jornalistas que lhe perguntaram como ele iria resolver o
problema dos indios, O Dr. Ademar Silva, recém-empossado na
Presidência da FUNAI, lhes respondeu respondeu de pronto:
"Os indios não são problema. O problema são os brancos!!.
Sr. Presidente, também aqui, acho que o problema não está
na ASPAS, mas, talvez, em alguns Deputados, que, depois de
cumprirem todas as exigências para liberação da verba,
recebem um cheque nominal á entidade beneficiada - não raro
uma migalha diante da enorme carência dos assistidos - e
encaminham ao destinatário, às vezes, só parte do que foi
liberado.
Nesse caso, Sr. Presidente, não somente em nome da ética,

da decência, mas também em nome do povo de Deus, cujo nome
invocamos no inicio dos nossos trabalhos nesta Casa, pedimos
a VExa, e aos demais dignos membros da Mesa que mandem
apurar, com urgência, energia e rigor as denúncias desses
crimes covardes e, para mim, hediondos, porque cometidos não
raro contra crianças famintas e famílias desamparadas. Que
as investigações em curso prossigam sem embaraço.
A sociedade espera tansparêncla dos nossos atos e punição
imediata daqueles que forem identificados como criminosos.
Vivemos um tempo novo de esperança num Pais em que o
direito deve correr como água e a justiça como um rio
caudaloso. Esse é o projeto de Deus para o Brasil: do Deus
do Profeta Isaias, cujo nome, volto a lembrar, invocamos no
inicio de cada um de nossos trabalhos nesta Assembléia.
A ASPAS os meus agradecimentos pela sua colaboração na
destinação de verbas que, por intermédio do nosso gabinete,
foram encaminhadas a cerca de 150 entidades carentes. Também
nossa solidariedade por ser ela realmente vitima nesse
episódio. Muito obrigado.

472g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30111193 pelo

Deputado Geraldo Rezende
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente. Srs.
Deputados, não tenho dúvida nenhuma ao falar sobre a
importância do Sr. Sebastião Bernardo da Costa, filho de
minha terra Uberlândia, para nossa tão sofrida arte
brasileira. O Brasil está de luto. A sensibilidade
certamente vai demorar a brotar novamente em nossos palcos.
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o sorriso moleque se apagou nos lábios do nosso geninho da
arte.
Falo e presto esta homenagem ao maior operário da cultura

brasileira - o notável Grande Otelo. Notável desde pequeno.
Quando ainda era criança, já mostrava que seria grande. Na
porta do Grande Hotel, em Uberabinha, como era chamada
Uberlândia, Otelo já ganhava esse apelido por suas
peraltices.
Mostrando sua irreverência, Sebastião ou Bastiãozinho, como

era chamado carinhosamente em nossa terra, mudou o nome para
Sebastião Bernardes de Souza Prata. Bernardes, em homenagem
ao Presidente Arthur Bernardes: Souza, num tributo ao
lugarejo em que viveu; e Prata, em respeito a Chico Prata, o
pai verdadeiro. Bastiâozinho adotou vários nomes no decorrer
da vida artistica.
Filho de uma empregada doméstica, o menino foi adotado por
Isabel Parecis, de uma companhia teatral que excursionava
pelo Triângulo e levado para São Paulo. Aos 18 anos, começou
a despontar na arte quando foi para Campinas cantar.
Um ano depois, Otelo colocava o pé na estrada e partiu para

o Rio de Janeiro, para cantar e fazer sucesso na Companhia
Negra de Revistas, com Pixinguinha como maestro. Somente nos
anos 30, Otelo começa a despontar como um grande na arte. O
autor consolidou sua carreira no teatro de revista e no
cinema. No Cassino da Urca, no Rio, trabalhou de 1935 até
1946. Na época, contracenou com Linda Batista, Josephine
Baker, Carmem Miranda e dezenas de outros artistas famosos
da época.
Em 1935, no teatro, começou sua parceria com outro gênio de

nossa arte - Oscarito. Essa dupla formou no cinema, durante
quase 20 anos, a dupla mais conhecida da história da
chanchada. Fizeram 13 filmes, entre os quais "Carnaval no
Fogo" e "Esse Mundo é um Pandeiro".
Seu maior momento como ator cinematográfico chegou em 1969.
Ele já era conhecido como ator dramático, depois de sua
participação em 'Rio Zona Norte', em 1959, e 'Assalto ao
Trem Pagador", em 1962. Mas foi 'Macunaima' que o
transformou em ator conhecido internacionalmente. A figura
pequena, gozadora, de chupeta e fraldâo, nascendo já
crescida, era o perfeito Macunaírna.
A platéia internacional aplaudiu o pai da arte simples.

Certamente Otelo se inspirou nos verdes campos do Triângulo
e, principalmente, no povo do nosso País, sofrido e alegre,
como só Otelo sabia, dubiamente, interpretar. O seu coração,
fraco de tantas alegrias e tristezas, certamente não poderia
agüentar muito. Alegria de tantas glórias de um menino
pobre, filho de um lavrador e de uma doméstica, vindo de
Uberlândia para pôr os pés na estrada e conquistar vitórias
do mundo da arte. Tristezas deixadas pelo corte no coração
dos amores das mulheres, quase sempre sem final feliz.
Tristeza pelo preconceito racial, muitas vezes imposta por
ser negro. Certa vez, Otelo disse a um jornal carioca: 'O
fato de eu ser negro tornou minha ascensão mais dificil. Só
venci porque realmente tenho talento", lembrando que muitas
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vezes, foi barrado no Copacabana, e que uma vez foi preso na
Praça Tiradentes. no Rio, por ser negro e baixinho. E esse
mesmo coração, batendo intensamente, vivendo a arte, teve
justamente de parar fora do Brasil. Paris, escolhida por
Deus para sentir os seus últimos batimentos, paralisou todos
os brasileiros, especialmente, os amantes da arte e os
Uber 1 andenses.
Uberlândia foi a terra do inicio da vida de um homem que

conseguiu fazer da arte a maneira simples de viver; foi a
terra escolhida para guardar o filho mais ilustre da nossa
arte. A você, Grande Otelo, faço esta simples homenagem para
agradecer-lhe por tudo que fez pela cultura nacional. Creio
que o pequeno homem, que saiu do Triângulo um dia, tornou-se
grande e nunca será esquecido pela grande Nação brasileira.
Muito obrigado.

472g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30/11/93 pelo

Deputado Agostinho Patrus
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, nobres
colegas Deputados, profissionais da imprensa, caros
servidores desta Casa, senhoras e senhores, o Bloco de
Reorganização Democrática - BRD -, que temos a honra de
liderar nesta Casa e que representa a convergência do
sentimento político de Minas em sua alta expressão - pela
soma e pela pluralidade das agremiações partidárias que
congrega, pelo valor das lideranças políticas que dele fazem
parte -, vem propor hoje a todas as forças sociais,
políticas e econômicas do Estado um verdadeiro exercício de
democracia, com o objetivo final de elaborar e concretizar
um novo e moderno projeto para Minas Gerais.
Um projeto para Minas que tenha como fundamentos e valores

a liberdade e o equilíbrio, que consagra a nossa história,
que tenha, igualmente, um forte compromisso com o futuro,
que é outra característica marcante de Minas, do sonho
libertário de Tiradentes à antevisão genial do grande homem
público e estadista Juscelino Kubitschek de Oliveira, e que
tenha a expressão da sensatez e da sabedoria que enalteceram
o caráter de Milton Campos.
Neste momento histórico, marcado por profundas transições
na vida nacional, em que esboroam velhas e carcomidas
estruturas de poder, enquanto vão sendo desenhadas novas
relações entre o Estado e a sociedade, em bases democráticas
e de franca abertura à participação popular, Minas Gerais
deve estar em linha de sintonia com as grandes
transformações em pleno curso no Pais.
São transformações que apontam, com intensidade cada vez
maior, para a construção de uma nova ética e novos
procedimentos nas relações entre a cidadania e os Poderes
públicos, de forma que esses Poderes estejam sintonizados
com as demandas e as reivindicações. Em outras palavras,
trata-se de democratizar o Estado brasileiro - uma aspiração
pela qual lutaram tantas gerações -, de forma a colocá-lo,
imperativamente, a serviço do bem comum, em vez de ser
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privatizado pelos interesses corporativistas ou, ainda,
pelos grupos enquistados no poder estatal
Um projeto para Minas, nesta hora, deve ter seu

desaguadouro natural em nossa Casa Legislativa, por ser ela
uma instituição aberta a todas as correntes de opinião, por
ser, por definição, uma instituição aberta ao pluralismo das
idéias, a todas as linhas ideológicas, onde a participação
popular, como presenciamos em todo o decorrer desta
legislatura, pode dar-se sem nenhuma restrição, sem nenhum
constrangimento, sem o monopólio da verdade ou da palavra
final.
Um projeto para Minas que represente a aglutinação da
vontade politica majoritária entre os mineiros, como o
próprio nome diz: Projeto: estudo voltado para a realidade
concreta; para Minas: destinado ao interesse geral da
sociedade do nosso Estado. Isso significa que esse projeto,
para o qual esperamos a colaboração de todos, não tem nenhum
compromisso com nomes ou pessoas, não se submetendo,
tampouco, a nenhuma direção política préestabelecida.
Evidentemente, ele possuirá uma orientação, que nascerá e
será legitimada pelas forças que se associarem a essa
iniciativa.
O BRD se dispõe a ser um instrumento dessa vontade
coletiva, desse autêntico mutirão de criatividade que
estamos propondo á gente Mineira.
Dispõe-se o BRO a lutar, como una força politica de

expressão, para dar ao projeto de Minas viabilidade real,
para que se converta em programa de ação para o futuro
político-administrativo do Estado, nesta reta final do séc.
XX. Mas sem condicionar, repetimos, tal perspectiva a
nenhuma situação de interesse especifico, seja partidário,
seja eleitoral, seja, sobretudo, de ordem pessoal. E um
projeto aberto a todas as forças e todas as possibilidades.
Senhoras, senhores, nobres colegas Deputados, Sr.
Presidente, ninguém ignora - e não seriamos nós a mostrar
tamanha ingenuidade - que se avizinha no calendário político
o processo sucessório do próximo ano. Ingenuidade maior, de
todos nós, seria ignorar que tal processo já se encontra em
pleno curso em casos publicamente conhecidos de candidatos
declarados que montam máquinas poderosas para a sucessão
eleitoral de 1994.
São candidaturas, em regra, que se pretendem impor acima
das forças partidárias, acima das legitimas lideranças
políticas, acima, até, do respeito devido ás instituições
que nos regem, quando as depreciam e as desvalorizam.
Porque são candidaturas movidas por ambições personalistas,
que fazem do poder um mero instrumento de seus Insaciáveis
apetites pessoais, pretendendo, mais uma vez, manipular o
eleitorado com a estratégia populista das promessas
demagógicas e irresponsáveis, explorando a miséria social
para enfunar egocentrismos desvairados.
Tais postulantes, em regra, não têm outro projeto que não

seja o gozo das benesses e vantagens do poder, da ação entre
amigos, naquele modelo de ação política que o Brasil inteiro
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rejeita e condena, ao transformar o Estado em "coisa nossa!!,
como diagnosticou, com precisão, um grande jornal
brasileiro.
São adeptos da cultura do cinismo, fundada nos sub-ramos do
"vale-tudo" e do "leva-vantagem", comportamentos que hoje
começam a ser banidos da vida pública nacional.
Indagamos, portanto: Minas Gerais se sujeitará ao fato

consumado de um processo político conduzido pela ousadia e
arrogância de alguns, diante da passividade e do silêncio de
muitos? Aceitará Minas Gerais o fato consumado de una
sucessão que já se desenha com sinais evidentes de
manipulação política, propondo ao eleitorado digno a
perversa opção entre o "coisa-ruim" e o "filhote de cruz-
credo? Ou Minas Gerais - perguntamos - erguerá sua voz de
inconformismo em busca de alternativas novas, de um
pensamento político inovador, resultante do consenso e da
convergência das forças democráticas do Estado? Que seja
resultante, também, da vontade e da determinação daqueles
que vêm exercendo a política como um ato de responsabilidade
social e de compromisso coletivo?
E, de novo, perguntamos; permaneceremos a reboque dos
fatos, atropelados pela imposição das circunstâncias ou
teremos capacidade ou competência para promover a
mobilização de Minas em torno de princípios e valores
básicos que, no fundo, sensibilizam a todos os mineiros?
O BRO confia, plenamente, em que a história pode ser

construída com a participação da cidadania consciente e das
lideranças responsáveis, que deixam de lado a omissão para
passar a coordenar a ação política na direção das aspirações
sociais.
O projeto para Minas, que ora lançamos, ê um convite aberto
à participação de todos, das organizações sindicais às
entidades empresariais, dos movimentos sociais às
associações de classe, dos setores estudantis aos agentes
culturais, somando partidos políticos e organizações
representativas da sociedade civil num grande mutirão,
capaz de mobilizar os mineiros para enfrentar, com dignidade
e plena consciência de sua responsabilidade cidadã, os
projetos contra Minas que carregam o horizonte da sucessão
estadual
Em contatos que fizemos com diferentes setores sociais,

captamos essa aspiração geral em favor da unidade das forças
democráticas do Estado, da criação de uma alternativa
política mais consentãnea com os sentimentos dos mineiros.
Nesses contatos, jã reunimos um elenco de sugestões e
propostas que vão consubstanciando um novo projeto para
Minas.
Queremos recolher de todos, em todas as portas que se
abrirem ao diálogo, novos elementos e subsídios, que irão
tornar esse projeto uma expressão autêntica e fiel do
pensamento e do sentimento de Minas Gerais.
Conclamamos, neste instante, os partidos políticos,
incluindo aqueles que não integram nesta Casa o BRO, á
reflexão sobre o cenário sucessório que se avizinha. Ele nos
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indica que as posições ditadas pelo radicalismo ou o
excessivo apego às questões conjunturais podem redundar na
fragmentação das forças democráticas e progressistas,
abrindo fácil campo de ação para aventureiros de todo tipo e
extração.
Nossos compromissos fundamentais na elaboração desse
projeto para Minas estão alicerçados na preservação e no
aperfeiçoamento das instituições democráticas, na ética como
valor inalienável da vida pública - como código indesviável
de comportamento de todos aqueles que exercem a
representação popular ou estão investidos de mandato público
-, na retomada do desenvolvimento, no enfrentamento do
quadro dramático de miséria social, na integração de Minas
Gerais, na valorização da participação da cidadania nos
processos decisórios da administração pública, na permanente
presença e expressão de Minas no conjunto da Federação
brasileira.
A partir de hoje, portanto, estaremos, junto a companheiros
de diferentes segmentos da sociedade mineira, levantando as
bases de um projeto para Minas e recolhendo subsídios,
elementos e sugestões que irão constituir o espirito e o
conteúdo desse projeto, que hoje lançamos para reflexão,
estudos, debates e participação de todos os mineiros.
Minas merece esse pacto de cooperação e de solidariedade
entre suas forças democráticas. Dele precisa para o futuro
próximo. E este é o nosso gesto - o gesto do SRD - de
esperança e de confiança nesse futuro. Muito obrigado

472a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30111/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
o Deputado Roberto Carvalho- - Colega Presidente, colegas
do Plenário e das galerias, participamos, ontem, de uma
reunião em Curvelo, que constituiu o lg Fórum de
Desenvolvimento da Região Centro de Minas e que produziu a
"Carta de Curvelo", a qual gostaríamos que constasse nos
anais da Casa. (-Lê:)

'Imprensada entre os incentivos para o crescimento do
Norte de Minas, por um lado, e a influência da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, por outro, a Região Centro
de Minas Gerais não vem alcançando, há vários anos, os
índices mínimos de desenvolvimento requeridos, seja por
falta de incentivos ás potencialidades regionais, seja por
falta de atenção das autoridades constituídas.
Com índices de pobreza comparáveis ao Vale do
Jequitinhonha, a Região vem sofrendo um constante
esvaziamento económico, com graves conseqüências sociais
para o meio rural e urbano.
Ante à cruel realidade que se nos apresenta, agravada, a
cada dia, pela crise econômica e política que lastra em
nosso Pais, as lideranças políticas e empresariais, as
instituições públicas e privadas da Região não poderiam
continuar omissas, senão se unindo em torno de um movimento
que integrasse todas as forças regionais, numa legitima
reação para ver reconhecida uma situação de penúria e



535

dificuldades, em decorrência do seu baixo índice
pluviométrico. Não se trata de reivindicação por favores
políticos ou governamentais, mas trata-se do pleito justo
por um direito real e incontestável.
Assim é que a Associação Comercial e Industrial de Curvelo
e a FEDERAMINAS conceberam o 1Q Fórum de Desenvolvimento da
Região Centro de Minas, que se constituirá no marco inicial
de uma luta em defesa dos direitos de uma parcela
significativa da população do Estado, que deseja participar,
com seu trabalho e potencialidade, integrando-se ao esforço
para o engrandecimento de Minas Gerais.
Os signatários da Carta de Curvelo declaram-se

perfeitamente identificados com esta luta e comprometem-se a
participar concretamente do movimento em favor da legitima
aspiração da Região Centro de Minas Gerais, na certeza do
apoio do poder público estadual e federal para o atingimento
dos ideais e aspirações da Região Centro de Minas.
Curvelo (MG), 26 de novembro de 1.993."
A grande reivindicação desse documento é a inclusão do

Centro de Minas - Curvelo, Buenõpolis - na região da SUDENE.
E, por isso, solicitamos sua inclusão nos anais da Casa.
Gostaríamos, ainda, de dizer que o Governo desrespeitou,
mais uma vez, o funcionalismo público. Anteriormente, já
havia sido feita a ameaça da possível impossibilidade de se
pagar o 13Q salário. E, para agravar ainda mais a situação,
estão ai os boatos de que o pagamento do servidor público,
que já é aviltante, será atrasado ainda mais, pois será
feito a partir do dia seis.
Gostaria de cobrar do Líder do Governo, nosso colega Romeu
Queiroz, uma posição oficial que amenize o sofrimento do
funcionário, que já ganha pouco, tendo suas despesas
vinculadas ao recebimento de seu salário. Essa onda do
atraso do pagamento vem atemorizando a todos os
funcionários.
Quero cobrar, mais uma vez, um posicionamento oficial do
Governo. O salário recebido pelo funcionário já é aviltante
e, além do mais, o Governo ainda não pagou os 10% referentes
á política salarial.
Estão dizendo que virá, semana que vem, para esta Casa, um
fantasma para derrotar aqueles 10%; poderá ser um novo
"Frankstein"
Já estamos no final de novembro e não mais podemos tolerar

os atrasos do Governo, em detrimento do pagamento de seus
funcionários.
Estamos fazendo todos os esforços para que seja cumprida a
lei da política salarial para o funcionalismo.
Gostaria que o Deputado Romeu Queiroz trouxesse uma posição
que solucione esta questão e acabe com esta tortura
psicológica exercida sobre os servidores.

- Sem revisão do orador.)
(t* - Publicado de acordo com o texto original.)

472il REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30111/93 pelo

Deputado Raul Messias
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O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
demais pessoas presentes nesta Assembléia Legislativa. Venho
a esta tribuna fazer alguns comentários sobre as emendas que
apresentei á Assembléia para que esta as envie, como
sugestão das Assembléias Legislativas do Brasil, para a
revisão constitucional, se considerá-las pertinentes.
Infelizmente, a semana passada foi bastante tumultuada por

pequenas questões, do ponto de vista político, que rebaixam
o parlamento, no que tange à ética, passando quase que
despercebido o prazo para apresentação de emendas à
Constituição Federal, direito que todas as Assembléias
Legislativas do Brasil têm.
A Assembléia de Minas recebeu 24 propostas de emendas,

dentre elas sete elaboradas por este Deputado. Claro que não
vou entrar em detalhes pertinentes à questão da oportunidade
ou não da revisão constitucional, questão que já foi
bastante debatida e em que fomos derrotados em nossa
pretensão.
Ficamos, agora, na necessidade de darmos nossa contribuição
sob pena de vermos a Constituição, que já não é grande
coisa, piorar. Apresentamos sete emendas visando ao seu
aprimoramento.
A primeira delas refere-se ao art. 188, lg. Diz esse

artigo que a concessão e a alienação de terras públicas com
área superior a 2.500ha depende de autorização do Congresso
Nacional
A nosso ver, num pais onde o império do latifúndio é tão
grande, onde o número de trabalhadores rurais sem terra é
muito grande, onde o processo de reforma agrária é tão
lento, esse limite de 2.500ha é muito grande. Propomos que
esse limite seja reduzido para mil hectares. Terras acima de
mil hectares podem ser concedidas com autorização do
Congresso Nacional, evidentemente. O lg do art. 188 prevê
área superior a 2.500ha.
Há uma segunda emenda a respeito da questão de terras que é
mais polêmica. Sei que é polêmica e, mesmo assim, tive o
cuidado de apresentá-la, porque desde 1988 dedico muito do
meu tempo ao estudo da legislação de terras, principalmente
á luta pela posse da terra. Essa segunda emenda visa
suprimir o parágrafo único do art. 191. Esse artigo diz que
os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Foi
um pouco de excesso de zelo do constituinte de 1988 fazer
essa vedação. O "caput" do art. 191 já define com perfeição
os critérios para concessão de direito de usucapião: limite
de até EOha de terra trabalhada pelo trabalhador e por sua
família, e que não tenha havido questão.
Tenho visto vários problemas a respeito dessas terras

públicas que ficam indefinidas. Na região do Norte de Minas,
onde o número de terras devolutas é enorme - no Norte do
Pais nem se fala - ficam lá o trabalhador ou famílias dos
trabalhadores rurais, posseiros sem títulos, sem definição
precisa da sua situação.
Vou relatar um caso concreto que ocorreu no Município de
Januària, na Fazenda dos Bois - área maravilhosa, de que já
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tive oportunidade de falar várias vezes - onde os
trabalhadores rurais não podem entrar com ação de usucapião
porque existe uma dúvida se aquelas terras são públicas ou
não. Enquanto isso, empresários espertos, especuladores, até
estrangeiros conseguem títulos de concessão de terras, e
aquelas terras passam para eles, e o próprio trabalhador
rural é expulso do seu pedaço de terra.
Então, a nosso ver, esse parágrafo único do art. 101 deve

ser suprimido. Não vejo porque vedar concessão de direito de
usucapião enterras públicas.
Outra emenda que propomos acrescenta ao art. 166. 9g, os
seguintes termos: "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 t, § lg, deste artigo.". Esse
parágrafo muito simples visa corrigir uma situação pelo
menos incômoda para os Deputados: nós recebemos aqui, no
final do ano, o projeto da Lei Orçamentária do Governo do
Estado, assim como o Congresso Nacional recebeu o projeto da
Lei Orçamentária da Nação. Os Deputados apresentam emendas,
que são aprovadas em Plenário. No nosso caso concreto, no
Estado de Minas Gerais, fizemos um Acordo de Lideranças no
ano passado, e neste ano estamos caminhando para isso. O que
acontece?
Na verdade, fazemos papel de bobos, porque a emenda é
aprovada e consta na lei, o Governador sanciona e
simplesmente não a executa, não explicando por quê. Aqui
fica, mais uma vez, registrado nosso apoio a esses
dispositivos que autorizam o Poder Legislativo a apresentar
emendas ao Orçamento do Estado. Mas, se o Governador sequer
explica por que não executou tal dispositivo da Lei
Orçamentária, fica esta situação que estamos passando.
Vamos participar de um acordo quase que de mentira, porque,
na verdade, sabemos que aquilo que foi aprovado no acordo do
ano passado não trouxe beneficio algum para a população do
nosso Estado. Então, que o Poder Executivo fique obrigado,
pelo menos, a justificar por que não executou os
dispositivos da Lei Orçamentária.
A outra emenda, também muito importante, visa alterar o
inciso IV do art. 7g. E uma polêmica, e desde 1989 temos
participado de debates aqui da tribuna, discutindo propostas
de lei, não só de nossa autoria, e sempre cai no mesmo
argumento.
Minha emenda visa a que, no inciso IV do art. 7Q, seja
suprimida a expressão "sendo vedada a sua vinculação para
qualquer fim".
Participamos aqui, nesta Casa, de um debate sobre revisão
constitucional e indagamos ao palestrista o porquê dessa
redação na Constituição que veda a vinculação de qualquer
coisa ao salário mínimo, para qualquer fim. A resposta foi
que a Constituinte de 1988 entendeu quetal vinculação
poderia ser inflacionária, por isso foi vedada para o
salário mínimo. Pergunto: a inflação diminuiu com essa
redação? Pelo contrário. 0 que assistimos é exatamente o
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oposto. Tudo sobe, menos o salário. Principalmente as
tarifas públicas. E nada pode ser vinculado ao salário
mínimo. Já tentamos apresentar emendas e sugestões.. A
própria Constituição e outros artigos dizem que leis
estabelecerão limites máximos e mínimos entre à remuneração
dos servidores públicos. Tentamos fazer essa vinculação ao
salário dos Deputados, ou do salário mínimo ao dos
Deputados. Infelizmente, a interpretação do inciso rv do
art. 7g torna inconstitucional essa iniciativa. Então,
sugerimos a supressão dessa redação de vinculação ao salário
mínimo-
Concluindo,  também tenho mais três emendas bastante
polémicas. Uma diz respeito á vinculação de receita de
impostos a órgãos ou despesas e fundos. A nossa proposta é
que se incluam na redação os fundos, porque o fundo já é
criado por uma lei complementar. A lei que regulamenta o
funcionamento dos fundos é especial, exige um "quorum" mais
elevado. E fundos sem recursos não existem. Então, acho que
a vinculação da receita dos impostos aos fundos não pode ser
vedada. Neste sentido está a nossa Emenda ng 11.
Temos mais duas, bastante polêmicas. A primeira delas quer

acrescentar o f 2g ao art. 17, nos seguintes termos: - O 2g
- E vedada participação em eleição ao partido cuja criação
se der no período igual ou superior a quatro anos anteriores
á data fixada para a realização do pleito, não podendo
ainda, nessas condições, realizar o partido fusão ou
incorporação para o mesmo fim.".
Na verdade, a situação partidária do Brasil é uma autêntica
sopa de letrinhas. Então, para que isso não ocorra mais, a
nossa proposta é que se permita apenas aos partidos com
existência de mais de quatro anos a participação nas
eleições. E com muita honra que digo que o meu partido, o
PSB, já possui 51 anos de existência.
Finalmente, temos a modificação dos arts. 124 e 125,
procurando restringir a competência da Justiça Militar aos
crimes praticados pelos militares em tempo de guerra, ou
crimes que tenham que ver como patrimônio militar, ou
seja, todos os crimes comuns praticados pelos militares não
mais seriam julgados pelo tribunal especial militar, mas
pela justiça comum.

472g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30/11/93 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público aqui presente, o motivo que nos
traz aqui, hoje, é realmente muito desagradável. Viemos aqui
para comunicar o falecimento de um assessor de nosso
mandato, Joaquim Nicolau, conhecido como Joaquim Carroceiro.
Morreu, prematuramente, aos 42 anos de idade. Foi o fundador
do PT de Governador Valadares e responsável pela abertura de
vários diretórios do PT no Vale do Rio Doce.
Era uma figura profundamente combativa, serena, evangélica,

da Igreja Batista, igual ao nosso companheiro Gilmar. Apoiou
todos os movimentos de luta daquela região, todo mundo sabe
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que é um vale extremamente conservador. Ele apoiou o
movimento dos sem-casa, dos sem-terra, entrando, ás vezes,
em choque com os latifundiários, com os grandes empresários.
Apoiou também todos os sindicatos de luta dos trabalhadores.
Ele foi Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Governador
Valadares e Diretor da Central Única dos Trabalhadores no
Vale do Rio Doce.
Lamentamos profundamente a perda e esperamos que o partido
continue a luta como sempre. O exemplo que ele deixou é um
exemplo de coerência, de serenidade e de determinação nos
objetivos a que ele sempre se propôs. Desejamos que sua
família seja realmente confortada por Deus, e que nós,
militantes do PT e outros companheiros, possamos dar todo o
apoio á família do Joaquim, porque ele foi uma pessoa que
viveu de maneira bem humilde, com dificuldades, mas sempre
com dedicação ao nosso partido.
Assim, lamentamos o seu falecimento e esperamos que a
família tenha forças para continuar na luta. Muito obrigado.

473a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em IQ/12/93 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, representantes da imprensa, distinto e
seleto público que nos vê e que nos ouve, subi á tribuna
para abordar o tema da seca no norte de Minas, relatando as
ocorrências que estão se tornando dramáticas para aquela
região.
A própria imprensa local divulga, hoje, noticias sobre essa
situação. O "Estado de Minas" de hoje tem a seguinte
manchete: "Seca deixa 23.515 famílias sem água e com fome no
Norte de MG". O "Hoje em Dia" noticia: "Norte busca
benefícios na revisão constitucional".
Quero também trazer ao conhecimento dos Srs. Deputados e de
todo o povo mineiro que, no fim de semana, em Montes Claros,
aconteceu uma reunião no SSo Batalhão do Exército, ocasião
em que foi elaborada a programação para a execução do
Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos. Outra
reunião foi realizada à tarde na AMANS, com a participação
de Prefeitos e, principalmente, das lideranças da região,
quando foi apresentado o trabalho "A Região Mineira do
Nordeste e o Semi-Árido". Estiveram presentes, além dos
Prefeitos dessa região, os representantes da Associação
Comercial, do CDL, da CODEVASF, da COOPAGRO, da COPASA. do
CREDINOR, da FAEMG, da FIEMG, de Sindicatos e da UNIMONTES.
E este o trabalho que estou utilizando para fazer o nosso
pronunciamento. Recebemos a incumbência de fazer chegar às
mãos do Governador do Estado e do Secretário do
Planejamento este trabalho, e dele dar conhecimento a esta
Assembléia, o que estamos fazendo agora, com ênfase para o
pedido de apoio do Governador do Estado às justas
reivindicações apresentadas neste trabalho.
Quero dizer também que estamos apresentando um requerimento
ao Governo do Estado, através da Coordenadorla Estadual de
Defesa Civil - CEDEC - e da SUDENOR, com vistas a que esses
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organismos do Estado possam, desde logo, elaborar uma ação
de governo para o combate à seca, inclusive acionando a
iniciativa particular e aquelas comunidades que já foram _e
estão sendo atingidas pela seca- Destacamos que são
necessárias medidas imediatas e preventivas. Há também um
requerimento dirigido á Secretaria de Obras, objetivando a
que seja priorizada a execução de obras para aquela região.
Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, povo mineiro, gostaria de tecer alguns
comentários sobre essa região.
As regiões semi-áridas apresentam um ponto em comum: o
convívio entre a riqueza e a miséria, em nitido contraste.
Ao lado disso, um imenso potencial a ser explorado, mas que
demanda investimentos significativos.
E incontestável a importância de mecanismos que corrijam as
distorções presentes nessas regiões semi-áridas. Há a
necessidade de medidas duradouras, induzindo tecnologias
modernas e produtivas e possibilitando a convivência com a
seca- As medidas paliativas, como frentes de trabalho e
cestas básicas, resolvem apenas parcialmente os problemas
críticos imediatos. Porém, não são medidas que criam
elementos para se conviver com as secas periódicas que
assolam o Norte de Minas, principalmente com esta com que
estamos convivendo.
As secas são a principal marca da trajetória regional

apresentam um caráter ciclico e marcadamente persistente.
Sob o ponto de vista demográfico, o Norte de Minas é uma
região expulsora de habitantes, principalmente agora, neste
momento de dificuldades. Os indicadores sociais, finalmente,
deixam claro o seu caráter subdesenvolvido, apresentando
índices alarmantes, especialmente na saúde e na educação.
Acredita-se que esta realidade só será rompida com
continuidade da adoção de medidas que possibilitem
incentivar, incrementar e, conseqüentemente, modificar as
condições preexistentes. Somente assim a região poderá
caminhar para um crescimento sólido e real desenvolvimento
sustentável e económico. O Norte de Minas carrega um
potencial econômico significativo. Dentre muitos outros
exemplos, podemos citar o avanço da agricultura irrigada e a
sua indústria, ainda que incipiente, mostrando vocações que
precisam ser exploradas. Urge, pois, garantir um tratamento
diferenciado para que a região, repito, possa caminhar para
um crescimento sólido e um real desenvolvimento econômico
sustentável
Os instrumentos necessários a isso estão presentes no Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE -, criado
pela Constituição Federal de 1988- Esse fundo é fruto das
mesmas preocupações que inspiraram legisladores e
governantes brasileiros desde, pelo menos, a Constituição de
1936, quando se destinaram recursos orçamentários
específicos ao combate ás secas do Nordeste. Recuperada essa
preocupação com a criação do FNE, deve-se, assim,
aperfeiçoá-lo e expandi-]o.



541

O objetivo do FNE é contribuir para o desenvolvimento
económico e social do Nordeste, através da execução de
programas de financiamento aos setores produtivos. Seus
recursos beneficiaram, no Nordeste como um todo, sobretudo,
pequenos produtores rurais, microempresas e pequenas
empresas, que responderam por cerca de 95% dos pedidos
atendidos. Fica destacada, deste modo, a importância social
do fundo, que permite o acesso a pequenos produtores rurais
e pequenos empresários. Os investimentos de pequeno porte
empregam predominantemente mão-de-obra do próprio meio, e as
pequenas e microindústrias em geral utilizam matérias-primas
regionais, que buscam no mercado local.
O fundo contribui para a criação de grande número de
empregos, fixa o homem ao campo e possibilita o rápido
desenvolvimento integrado de uma vasta região de elevado
potencial
A manutenção e a ampliação do FNE devem estar na pauta de
preocupações prioritárias de todos aqueles que lutam pela
melhoria das condições de vida no Nordeste brasileiro,
No caso da RNMe, esse é um tema que, mais do que nunca,
está na ordem do dia. Os últimos anos têm sido de chuvas
escassas, o que, aliado à conjuntura vivida pela economia
brasileira, agrava o quadro de crise económica e social da
região. Neste ano de 1993, praticamente todos os municípios
do Norte de Minas têm vivido sob decretos de calamidade
pública. Estima-se em pelo menos 10 mil o número de
flagelados pela seca na região, e avalia-se que 300 mil
pessoas já abandonaram o Norte de Minas, na sua maior parte
em busca de trabalho temporário em outras regiões do Estado
e mesmo fora dele. As atividades agropecuárias vêm sofrendo
consideráveis prejuízos, com a redução do seu rebanho bovino
eo comprometimento das safras agrícolas futuras.
E esta realidade que necessita ser enfrentada de forma
consistente, com a implementação de medidas que rompam de
vez o flagelo secular das estiagens.
Outras medidas que gostaria de sugerir: 1: ampliação do
número dos municípios mineiros dentro do semi-árido; 2:
aprovação, por parte, no caso, desse programa de
abastecimento de água em comunidades rurais no Norte de
Minas. Custo: US$5.000.000,00. De nossa autoria. 3:
prioridade para implantação de obras hidricas e hidráulicas
na região, tanto por parte do Governo Federal como do
Estadual
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, quero

encerrar dizendo que tomamos conhecimento do afastamento do
Superintendente da SUDENOR, Dr. Trindade Tolentino. Esse
afastamento se dará por motivo de férias-prêmio e abrirá uma
lacuna na Presidência desse órgão. Quero, em meu nome e,
tenho certeza, em nome do povo do Norte de Minas, ressaltar
o trabalho profícuo que ele fez à frente daquela
superintendência e, ao mesmo tempo, cumprimentá-lo por todas
as suas ações, que tantos benefícios trouxeram para o Norte
do Estado. Temos certeza de que o seu sucessor, dentre
outras características, deve ser elemento ligado à
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Secretaria do Planejamento, com conhecimento da área e
integrado nesse programa, além de estar à altura da
capacidade do Dr. Jefferson Tolentino.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 1ç112/93 pelo

Deputado Wilson Pires
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, ilustre Deputado
Roberto Amaral, quero parabenizá-lo pela sua colocação
acerca do Norte de Minas. Ao mesmo tempo, quero dizer a V.
Exa. e a todos os companheiros desta Casa que o nordeste de
Minas também passa por uma situação muito difícil. Temos
procurado sensibilizar alguns dirigentes do nosso Estado a
fim de que venham fazer algum beneficio àquela região, onde
existe grande estiagem. Tanto no período das chuvas, quanto
no período das secas, vigora aquela mesma política que
existe no Nordeste e no Norte de Minas no sentido do não-
funcionamento. E mais uma politicagem do que uma política
propriamente dita.
Queremos sensibilizar os nossos companheiros,
principalmente o ilustre Presidente desta Casa, no sentido
de levar ao Sr. Governador do Estado de Minas a apreensão de
todos aqueles que vivem nos vales do Jequitinhonha, do
Mucuri, do São Mateus. Essa região tem uma das piores
qualidades de vida e é a quarta região mais pobre do
planeta.
A equipe de planejamento do Governo do Estado deveria olhar
com mais cuidado para a região mencionada. Eu a conheço
palmo a palmo. Sou um Deputado do interior. Sou um indivíduo
que conhece todos os problemas referentes à estiagem da
região Nordeste de Minas. A população de algumas cidades vai
buscar água a 100km de distância. E o caso da cidade de
Pedra Azul, que sofre com a estiagem.
Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. , através de um oficio

dirigido ao Sr. Governador, tentasse mobilizar a consciência
do Governo no sentido de melhorar a qualidade de vida do
povo dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus,
que sofre desesperadamente com a estiagem que assola essa
região.

473g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 1Q112193 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira • - Sr. Presidente, companheiros
Deputados, Srs. e Sras. presentes nas galerias, funcionários
de gabinetes. Tenho muitos assuntos a tratar. Mas sempre
enfrentamos o problema do tempo. No "pinga-fogo" dispomos
de apenas dez minutos.
Quero trazer minha palavra de solidariedade ao Deputado
Roberto Amara], como o fez o Deputado Wilson Pires. Embora
não tenha nascido no Nordeste e nem no Norte de Minas,
eventualmente visitamos a região, a convite, para eventos
muitas vezes ligados às mulheres.
Estamos acompanhando a dramática situação em que vivem os
nossos conterrâneos. Recebam estas populações as nossas
palavras de solidariedade, que não resolvem nada, mas pelo
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menos mitigam um pouco o sofrimento daquela gente e, de
certa forma, reforçam as posições tomadas pelos Deputados
que representam aquela região.
Minha segunda palavra vai para a cidade de Itajubá, no Sul
de Minas, onde nasceu, reside e trabalha nosso querido
Deputado Ambrósio Pinto, Deputado majoritário naquela
cidade. Encontram-se aqui em Belo Horizonte, mais
precisamente na Assembléia, o Sr. Prefeito e o Sr.
Presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Itajubá.
Quero falar de um evento de que participei e que acho que
merece registro nos anais da Casa, porque é referente a um
assunto de que todo mundo fala, fala, e a este respeito
poucas providências têm sido tonadas no Brasil. E um
problema de saúde pública. Trata-se do problema da AIOS.
Outro dia, estive numa cidade, cujo nome não vou falar,
porque ela já está por demais visada, na casa de um
empresário, um senhor de idade, meu amigo, que perdeu um
filho, com AIOS, no ano passado. Agora, ele está com o
segundo filho em estado terminal, em casa, com uma
enfermeira particular - ele pode se dar esse luxo, que é
necessário, mas que poucas pessoas podem pagar.
Isso mostra que a doença está num estágio muito pior do que

se pensa. A AIOS não é mais uma coisa de homossexual, de
viciado em heroína, dos negros africanos ou dos Estados
Unidos. A AIOS está no Brasil, é uma presença no cotidiano
dos brasileiros. A gente vê pela televisão pessoas morrendo,
o drama do Cazuza, a Fundação Cazuza, a Lucinha, sua mãe,
dando depoimentos, o Betinho, mas a AIOS não é uma coisa de
televisão, é uma coisa do cotidiano das cidades brasileiras.
O que vi na semana passada me estarreceu: dois filhos de uma
mesma família com a doença. Um morreu e o outro vai morrer.
Há alguns anos perdi um amigo, com quem fazia minhas
roupas: o Marquito, de Uberaba, que também morreu de AIOS.
Outro amigo de Belo Horizonte, um cabeleireiro, foi passear
nos Estados Unidos, voltou e também morreu com a mesma
doença. Perto de mim, pois, já vi acontecerem vários casos.
Imagino o que está acontecendo pelo Pais.
Em Itajubá, um grupo de pessoas fundou uma associação: a

SOS-AIDS, e está fazendo um trabalho magnifico. Quero deixar
aqui registrado o nome das pessoas que estão fazendo esse
trabalho exemplar, esse movimento de conscientização da
população para o combate á disseminação da AIOS: Dr. Ricardo
Meio, endocrinologista: Maria Aparecida Pereira, enfermeira;
Ora. Helena Abreu, psicóloga; Minam Carla de Souza,
psicopedagoga; Roque produtor de modas, e Nilza
Bittencourt, minha amiga, que foi, inclusive, quem me
convidou para ir até lã e participar de um grande evento, um
desfile de modas realizado no ginásio poliesportivo da
Escola Federal de Engenharia de Itajubá. O ginásio estava
lotado, houve o desfile, que foi belissimo, e foram também
apresentados filmes em telões, mostrando depoimentos de
figuras mineiras e nacionais sobre o que a AIOS representa,
hoje, para os nossos filhos.
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Tenho um filho de 12 anos, e se eu não souber orientá-lo,
ele pode vir a ser uma vítima em potencial da AIDS, o que
pode ocorrer com os filhos de todos os demais Deputados aqui
presentes. Isso não é brincadeira, não é coisa de revista ou
de televisão. E a realidade, e os números mostram que o
risco vai crescer muito ainda.
Eu gostaria de sugerir que o exemplo de Itajubá fosse
trazido a esta Casa, talvez pelas Comissões de Saúde ou de
Educação, para que os Deputados possam levar essa idéia,
esse esforço daquela cidade para seus municípios, para seus
Prefeitos, para aqueles que representam e que conhecem bem.
Queria me congratular com a Associação SOS-AIOS e com o
Município de ttajubá pelo evento que realizaram e pela idéia
de angariar fundos, porque a verdade é que, além do problema
da mortalidade, existe o problema do estigma. O aidético,
por via de regra, é marginalizado: perde o emprego, os
amigos se distanciam, se tinha uma namorada, não tem mais, a
família às vezes não quer recebê-lo, tal a mentalidade e a
ignorância. E preciso que se saiba com bastante clareza o
que transmite e o que não transmite AIDS.
Todos sabem como se transmite a AIOS: pelo ato sexual e
pela seringa contaminada. Pegar na mão não transmite a
doença, nem conversar ou conviver com o doente. E esses
conhecimentos precisam ser passados em massa para todo o
Brasil e todo o Estado de Minas.
Penso que cada Deputado poderia ser um agente da boa

vontade, da divulgação e propulsão dessa campanha. E isso é
tão simples! Além do mais, quem tem filhos não deve achar
que vai conseguir segurá-los em casa, controlá-los ou
trancar a porta de suas casas. Não vamos discutir sobre a
sexualidade ou sobre a educação sexual, mas a verdade é que
os jovens de hoje, homens e mulheres, têm uma liberação
muito maior. Tal fato não está em discussão, mas, sim, o
compromisso e a responsabilidade com o próprio corpo e com a
saúde, para não pegar AIOS. O que a Igreja ou os pais pensam
constitue um outro programa. Mas para tratar o problema da
AIDS existe uma forma muito simples, que consiste em
entrarmos juntos nessa campanha.
Por isso, parabéns a Itajubá, parabéns ao movimento S.O.S

AIDS, que, inclusive, contou com a participação e o apoio do
Deputado Ambrósio Pinto. Eu lá estive, não s6 para levar a
minha solidariedade, mas também o meu apoio.
Outro assunto que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é
também ligado à área da saúde. O problema é muito sério,
embora não envolva tantas pessoas, como ocorre com a AIDS.
Tenho aqui uma carta que foi enviada ao Sr. Secretário de
Saúde Pública, Dr. José Saraiva. Tive o cuidado de enviar
cópias para o Sr. Ministro da Saúde, para o Presidente
Itamar Franco, para o Chefe da Casa Civil e para o
Governador Hélio Garcia. Essa carta diz o seguinte: (-Lê:)
** "Belo Horizonte, 10 de novembro de 1993.
Ilmo. Dr. José Saraiva, Secretário da Saúde Pública de

Minas Gerais
Senhor Secretário
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Acreditando que neste pais, existem homens sérios, imbuidos
no sentido de cumprir com caráter e honestidade os termos da
Constituição e acreditando ser o Senhor um desses homens,
acreditando também em seu senso de justiça e humanidade.
Reafirmando o termo acreditar, ouvimos o Senhor Ministro
da Previdência Social, afirmar que haveria cortes no
Orçamento Nacional para todos os Ministérios menos a Saúde e
Previdência Social.
Somos pais, de crianças com problemas sérios de imunologia

e também, adultos pacientes que necessitam em espaços de
trinta dias ou menos, de um medicamento denominado
sandoglobulina ou imunoglobulina conforme o caso, de custo
altissimo. Este medicamento é vital, e a sua falta poderá
provocar septicemia, ou seja, infecção generalizada,
provocando a morte de cada paciente.
Este medicamento nos é fornecido pelo SUS, após demorado
processo que confirmou a necessidade premente de cada
paciente. Ocorre que a partir de outubro/93, o SUS não
providenciou a compra do medicamento. Conforme informações
do funcionário do setor competente, somente a partir de
fevereiro/94, isto irá ocorrer.
Senhor Secretário, avalie nossa situação. Palavras não são
bastantes para traduzir a nossa insegurança e angústia.
Confiamos que sua interferência seja o bastante para
resolver este grave problema social e por este motivo
solicitamos a V. Sas. a gentileza de verificar o que
realmente acontece, alertando ao pessoal administrativo, que
a saúde é sagrada e é dever do Estado cuidar para q ue isto
aconteça.
Senhor Secretário, estamos veemente solicitando sua ajuda.

Não nos decepcione.
Responsável Paciente
Maria de Fátima Faria Tavares Rodrigo Faria

Tavares
Maria Amélia Souza Costa Thiago Souza

Costa
Adelina Maria M. Mendonça Luciana Martins

Mendonça
Maria Antõnia da S. Martins Douglas Fabiane

Martins
Marlene Siqueira Martins A mesma
PS: Anexo xerox de relatório médico de um dos pacientes e
listagem dos imunodeficientes."
(*t - Publicado de acordo com o original.)
Esse documento, assinado por pais de crianças portadoras

dessa doença que exige a imunoglobulina ou a sandoglobulina,
já foi entregue ao Sr. Secretário da Saúde. Esperamos que S.
Exa. tome as providências necessárias junto ao Governo da
União, em Brasilia, porque algumas dessas crianças irão,
inclusive, morrer por falta de dinheiro para comprar esses
medicamentos.
Era o que tinha a dizer no momento, Sr. Presidente, mas
pretendo voltar mais tarde, porque tenho outros assuntos a
relatar.
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- Sem revisão da oradora.)
473a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 10/12/93 pelo
Deputado Ibrabim Jacob

O Deputado tbrahtm .Jacob - Senhor Presidente, Srs.
Deputados, não me cansarei nunca de repetir aqui e sempre
que é uma responsabilidade solidária, de todos nos, a
oposição consciente e ponderada ao criminoso processo de
privatização de empresas que constituem o lastro do Pais.
Na verdade, o desmantelamento das estatais obedece a um
plano arquitetado no exterior pelo capitalismo
internacional, com o objetivo duplo de diluir as reservas da
União e absorver, a preço irrisório, a promissora infra-
estrutura de nossas melhores empresas. De qualquer forma, em
ambos os casos, processa-se um ataque frontal e deliberado à
nossa soberania.
Cabe-nos, pois, como representantes legítimos do povo,
proclamar nas Casas Legislativas o nosso repúdio incisivo
por essas manobras em marcha em virtude do comprometimento
dos vendilhões da Pátria, daqueles que maculam o exercício
da atividade política com atos indignos.
A privatização de empresas altamente rentáveis, por meio de

expedientes notoriamente comprometidos, é tão peculato como
qualquer outro que a mídia tem veiculado fartamente em nosso
cotidiano. E, curiosamente, é raro que a imprensa
considerada convencional levante uma única coluna para
comentar esse desastre seriado da economia nacional.
E essencial, nessa consideração, que se atente para o fato
de que as últimas e principais metas desses malditos
articuladores, externos e internos, da privatização das
empresas estatais são, exatamente, aquelas consideradas
estratégicas e das quais depende a própria sobrevivência da
Nação soberana.
Na escalada da entrega, e agora se afigurando como um dos

alvos imediatos, está o sistema da rede ferroviária estatal,
implantado no Pais em momento oportuno e de forma pragmática
para atender à realidade nacional na medida exata de nossas
necessidades, da nossa disponibilidade financeira, do
espirito e da dinâmica de nossa sociedade.
Era e ainda poderia ser a nossa solução primeiro-mundista

para o problema do transporte. Na Europa, nos Estados Unidos
e no Japão, o transporte ferroviário é, disparadamente, o
mais usado porque o mais econômico e eficiente. E começa aí
o quadro gritante de diferenças entre nós e eles. Usando
eles a razão e a conveniência econômica; nós, a
subjetividade e esse mórbido senso perdulário.
D desequilíbrio entre o Primeiro Mundo e os demais está,
sim, na seriedade com que são enfrentados os problemas
considerados fundamentais.
Devemos convir que aconteceu, desde o inicio de sua

atividade, um torpedeamento sistemático, um esvaziamento de
nossa excelente opção ferroviária para se dar,
incoerentemente, primazia ao transporte rodoviário, multas
vezes mais oneroso e que exige, como se observa, uma
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crescente demanda de importação de petróleo bruto, o que
condiciona o Pais á evasão de divisas cambiais e enfraquece-
o economicamente, inviabilizando, conseqüentemente, os
nossos planos de crescimento interno.
Quando, como a ordem impõe, cuidamos de problemas
seriissimos, como o do controle da inflação, na verdade
levantamos os efeitos e nos esquecemos, inexplicavelmente,
das causas. E questões dessa natureza, como as de economia
de combustível e de divisas, com a utilização do transporte
mais útil e barato, são negligenciadas e colocadas, estúpida
e criminosamente, num plano completamente secundário ou, de
modo irritante, sem o necessário estudo, quase sempre
protelado por prazo indeterminado.
Era, como é, de se perguntar: onde estão as forças vivas do

Pais incumbidas, de origem e por natureza, de cuidar desses
elementos estratégicos e vitais? E simplesmente
injustificável essa inoperância!
Diga-se, de passagem, que o Exército brasileiro tem um
consagrado e eficientissimo contingente de engenheiros
especializados e aptos para construir ferrovias por este
Brasil afora, promovendo a redenção do sistema de
transporte. E por que não ampliar a capacidade operacional
desse segmento do Exército para. patrioticamente, substituir
essas malfadadas empreiteiras que, usando dos processos de
corrupção, seviciam políticos e sugam, até as últimas
conseqüências, as reservas do erário nacional? Há muitas
respostas que o Brasil inteiro espera ouvir e que, por
certo, irá cobrar com ou sem as CPI5!
Há um aspecto, - como de resto acontece em diversos setores

da economia estatal - que merece ser ressaltado, qual seja o
de se verificar na área dos transportes em geral e do
transporte ferroviário em particular se há intencionalidade
de se provocarem os déficits da empresa, a começar pela
nomeação de administradores negligentes, descomprometidos e
incapacitados para gerir essa modalidade de empresa.
Num setor vital como o dos transportes, a eventual

ascendência da gerência privada só pode resultar, em última
instância, no favorecimento dos grandes, dos poderosos, dos
que manipulam os preços e geram a inflação, e, dessa forma,
tornam o transporte inacessível ás pequenas e médias
empresas e ao povo, que, em suma, representam a única
perspectiva válida de desenvolvimento harmônico da Nação
brasileira. A prática nos mostra, à luz da realidade e em
vista da evolução dos fatos, que, se há transferência da
exploração dos serviços essenciais e notoriamente públicos,
como é, por exemplo, o caso das ferrovias, os abusos
acontecerão, os preços atingirão patamares insustentáveis,
ficando os serviços fora do alcance da maioria, para que se
beneficiem os eternos privilegiados. Não usemos
subterfúgios, essa é a verdade!
Quero, por isso, nesta oportunidade, registrar o nosso
protesto contra essa manobra já engendrada de se privatizar
o sistema ferroviário brasileiro, justamente numa hora em
que o bom-senso recomenda, ao contrário, que se promova a
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multiplicação de nossas ferrovias estatais para que se
garanta, estrategicamente, o escoamento pesado das grandes
safras em longos percursos e se facilite o transporte de
pessoas a custos compatíveis com os seus recursos.
Faço esse pronunciamento à vista de informações seguras que
nos chegam, mas, sobretudo, para alertar acerca de uma
pendência gravíssima, que releva, em seus meandros, quanto
ainda falta de amor a este torrão natal!

473à REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em lp/12/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
companheiros presentes nas galerias, demais pessoas
presentes na Assembléia, venho aqui dar continuidade ao meu
raciocínio, que começou ontem, em defesa das emendas que
apresentei, para que a Assembléia Estadual de Minas Gerais
as envie ao Congresso Nacional como sugestões de emendas
revisionais da nossa Constituição.
Antes gostaria de fazer uma pequena regressão histórica, a
respeito da origem do parlamento que aprovou a Constituição
atual, a Constituição de 1988. E muito bom, neste Pais de
memória curta, a gente relembrar os dados históricos e as
lutas que foram enfrentadas pelo movimento popular nesse
nosso Pais.
Todos se lembram de que, em 1985, existia um amplo

movimento da sociedade brasileira em defesa da proposta da
convocação de uma Assembléia Constituinte exclusiva,
superior aos partidos políticos, superior às injunções da
velha politicagem existente na história do Pais. Muitos
defendiam, e o movimento popular fez coro com a 045, com a
CNBB e com outros órgãos a favor de uma Assembléia
Constituinte exclusiva, onde seriam candidatos aqueles que
tivessem propostas, idéias, programas para serem aprovados
como artigos, como preceitos da nossa Constituição.
Infelizmente, um golpe, uma manobra do Presidente da

República, então Vice-Presidente. Sr. José Sarney, nos negou
aquela pretensão, e o movimento popular e a esquerda viram
sua proposta ser derrotada por um acordo "intra corpus". Os
próprios Deputados do Congresso Nacional, conjuntamente com
o Sr. José Sarney, aprovaram o Congresso Constituinte, a
transformação do Congresso Nacional numa Assembléia
Constituinte. Coisa muito diversa. Uma coisa é uma
assembléia popular constituinte, e outra coisa é o Congresso
Nacional, que teve o poder constituinte graças a uma lei
enviada pelo Sr. José Sarney.
Depois, as eleições de 1986. Todos se recordam de que foram
eleições profundamente viciadas, maculadas por um plano
eleltoreiro falso, enganador: o Plano Cruzado, que deu a
ilusão ao povo brasileiro de que estava livre para sempre da
inflação. Infelizmente, o que assistimos foi à maioria dos
pequenos agricultores acreditando naquele projeto, naquela
proposta do Plano Cruzado, se endividando, até perderem suas
terras e o pouco que tinham. , E o plano durou até o dia
15/11/86, enganando o povo. E evidente que esse plano deu
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como resultado uma Assembléia ultradireitista, com grande
representação dos poderosos. Todos aqueles usaram do Plano
Cruzado para conseguir seus votos. Concorri àquelas eleições
e me lembro do quanto era duro demonstrar ao povo que aquele
plano era falido, que ele não estava tratando das causas da
inflação, da questão salarial, das multinacionais e muito
menos da reforma agrária. Então, o Congresso eleita em 1988
é tão espúrio quanto esse que está lá hoje. Isso, se formos
levar o nosso raciocínio ás raízes da história. E é esse o
meu raciocínio. Vamos pegar a história, não vamos pegar
picuinhas, casuismos e escândalos momentâneos. Então, o
Congresso Constituinte de 1986 era tão espúrio quanto o de
hoje. Aliás, foi exatamente por isso que o PT se recusou a
assinar a Constituição. Por exemplo, agora temos uma
composição um pouco diferenciada. Não tenho a menor dúvida
de que a consciência popular se aprofundou com todo o
sofrimento que passou- Hoje o povo está mais Informado, mais
consciente. Não tenho dúvidas de que, nas eleições de 1994,
vamos ter no Brasil o que tivemos nas últimas eleições
municipais da Itália, ou seja, uma radicalização, uma
polarização, uma definição de posicionamento: os que são de
direita que fiquem na direita, os que são da esquerda que se
mantenham na esquerda. O que aconteceu na Itália nas últimas
eleições? 0 PDC, Partido Democrata Cristão, que é o partido
centrista, o partido "murista". que ora está com um, ora
está com outro, foi praticamente arrasado. Tenho certeza de
que é isso o que vai acontecer no ano que vem aqui no
Brasil
Lutamos e defendemos o adiamento da revisão constitucional
no sentido de se aprofundar mais no debate. Mas não vejo
mais ou maior ilegitimidade no Governo atual do que no de
1986, para aprovar ou para rever a Constituição.
Um outro argumento: tenho estudado bastante direito

constitucional comparado, já li mais de 40 constituições do
mundo inteiro e me lembro muito de que, em 1985, nos cursos
que fazíamos sobre o que era a Assembléia Constituinte, o
que é a Constituição, mostrávamos que o "quorum" especial de
2/3, previsto na Constituição, ou melhor, no ato
institucional de 1969 - aquilo não foi uma Constituição, e
sim um ato constitucional, não foi, a rigor, aprovada por
quem quer que seja, a não ser por uma meia dúzia de chefes -
defendíamos que poderíamos provar que o dispositivo era

autoritário e anti-democrático e que precisávamos alterar
aquilo. E tenho certeza de ter afirmado, várias vezes que o
ideal seria a metade mais um. E mais democrático. Na
verdade, o "quorum" de 2/3 foi uma artimanha do Sr. Golbery
do Couto e Silva para garantir a perenidade da Constituição
de 1969, do ato institucional de 1969. Então, era muito
mais democrático reduzir, esse "quorum" para maioria
absoluta, metade mais um. E mais próximo da democracia.
Não tivemos o resultado que gostaríamos. Foi reduzido o
"quorum" para 3/5. Dos males o menor. Já foi um passo rumo à
possibilidade da transformação. A Constituição deve ser
algo dinâmico, sempre passível de mudanças. Do contrário,
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calmos na Constituição de 1969, no autoritarismo que impôs
um quorum" especializado, altissimo, exatamente para
garantir que nada fosse mudado na Constituição.
Felizmente, o crescimento do movimento popular, a dura luta
dos companheiros que até pagaram com a vida para que
houvesse democracia neste Pais nos deu uma maior abertura.

 

Depois, na aprovação final da Constituição de 1988,
tínhamos absoluta certeza de que aquela não era a
Constituição ideal para a maioria do povo brasileiro. Então,
nada mais sensato do que aprovar uma cláusula que previa a
revisão desta Constituição a partir de cinco anos.
E, agora, estamos ai em período revisional. Um período que
tem uma vantagem muito grande, que é exatamente a
proximidade das eleições no ano que vem. Sabemos que, no
Brasil, o controle social do parlamento e do Estado - que é
a nossa bandeira maior no mundo inteiro, hoje defendida por
todo filósofo progressista do mundo para manter o controle
social do Estado - é muito mais ativo e efetivo no período
eleitoral, porque é nesse período que a população acompanha
o comportamento e o posicionamento dos Deputados. Temos,
hoje, órgãos competentes como o movimento sindical que estão
de olhos abertos e que estão atentos a todos os atos dos
parlamentares estaduais e federais.
Não vejo porque temer essa revisão agora. Apesar de todos
os problemas, de toda onda de corrupção, que, diga-se de
passagem não é de agora, não é deste congresso, não é deste
ano, é uma onda que existe desde 1964, pelo menos, não vejo
porque não apresentarmos idéias, posições em defesa de uma
revisão popular séria e democrática desta Constituição.
Voltarei, Sr.Presidente, a esta tribuna para defender três

das sete emendas que apresentei e que têm parecer contrário
ao Relator. Muito obrigado.

473g REUNIÀO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 19/12/93 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, distintas pessoas presentes nas galerias: estou
inscrito para falar a respeito da Lei ng 8.661, que dispõe
sobre incentivos fiscais para capacitação tecnológica da
indústria e da agropecuária. Farei uma abordagem mais rápida
do assunto, neste momento. Em virtude das palavras do
Deputado Raul Messias, farei algumas observações, neste
pequeno espaço que ainda temos, a respeito do processo da
revisão constitucional.
E de extrema importância a Lei ng 8.661, da qual a maioria
das pessoas ainda não tomou conhecimento. E uma lei
extremamente importante para o Brasil e vem num momento
rico, porque, para haver desenvolvimento tecnológico, é
necessário, cada vez mais, investir na área de ciência e
tecnologia. Hoje, ouvimos a Deputada Maria Elvira fazer
colocações a respeito da AIDS. No nosso entendimento, só
vamos ter melhorias com relação a essa doença e condições de
cura se tivermos desenvolvimento, tecnologia e formação de
recursos humanos. Quero ressaltar que hoje, pela manhã,
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tivemos uma reunião da Comissão de Ciências e Tecnologia e
entramos com um requerimento que foi aprovado pela Comissão.
Também estivemos com o Reitor da Universidade do Estado de
Minas Gerais e com o representante da FIEMG, mostrando que
há necessidade de a iniciativa privada garantir recursos
necessários ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Essa
lei possibilitará uma participação maior da iniciativa
privada no processo de incentivo aos programas de
desenvolvimento tecnológico, industrial e na área de
agropecuária. Se, de fato, houver participação da
iniciativa privada, com os incentivos que a lei oferece,
poderemos ter, nos próximos anos, em torno de US$300.000,00
mil dólares para serem aplicados na área. E necessário o
desenvolvimento da ciência pura para que depois tenhamos a
ciência aplicada, ou seja, a técnica como fazê-lo.
Entendemos que Minas Gerais precisa participar desse
processo. Minas não pode ficar de fora. Tivemos uma proposta
que foi aprovada, com o consentimento e a adesão da
Universidade do Estado de Minas Gerais e da FIEMG. Estaremos
realizando, no inicio de março, um grande seminário no
Estado para informar e divulgar essa lei, que estimula a
iniciativa privada a investir em ciência e tecnologia. Esse
trabalho será feito em conjunto com a Comissão de Ciência e
Tecnologia desta Casa, a FIEMG e a Universidade do Estado
de Minas Gerais. Agora já começa a sua implementação,
desenvolvendo alguns centros, como o de Carangola. E
fundamental, nesse projeto, o pensamento da formação de
recursos humanos, porque, para se ter ciência e tecnologia,
é preciso valorizar o cientista, é preciso valorizar a
pessoa e, nesse projeto, ficam garantidos os recursos para
que tenhamos, de fato, os investimentos necessários à
formação das pessoas para o desenvolvimento científico.
Estaremos, em outra oportunidade, abordando melhor os
aspectos nos quais Minas Gerais pode e deve participar e
espero que, de fato, não só a Comissão de Ciência e
Tecnologia mas esta Casa como um todo, os parlamentares como
um todo possam participar desse processo, que considero
extremamente importante. Só para dar um exemplo, com os
recursos que a FAPEMIG vai investir - cerca de US$150.000,00
- no CEFET para o desenvolvimento de tecnologia em madeira,
o Estado de Minas Gerais vai triplicar a sua exportação em
produtos de madeira, fato que considero muito importante,
pois aumenta a nossa arrecadação e gera mais empregos. Só
iremos caminhar para o Primeiro Mundo através de uma
política clara de ciência e tecnologia. Não adianta fazer
discursos se não houver projeto relacionado com essa
questão.
Posteriormente, pretendo aprofundar a minha posição
contrária à revisão constitucional, nesse momento. O
Deputado Raul Messias coloca alguns pontos que são claros,
mas, depois, ele os inverte. Disse que deve haver um amplo
movimento popular com relação á revisão da Constituição,
deve haver uma participação viva e dinâmica da sociedade.
Entretanto, hoje, não há uni grande movimento popular
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apoiando a revisão constitucional. Há amplos movimentos da
sociedade contra a revisão. A Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura, no seu último encontro, na
semana passada, decidiu contrariamente à revisão
constitucional. Outros movimentos também foram contrários,
como aconteceu nos encontros realizados pela UNE e pela UTE.
Assim sendo, considero estranho querermos fazer algo que é
contrário à população, pois a Constituição é para o povo, e
a população não quer, nesse momento, a revisão
constitucional.
Quanto á questão do Congresso Nacional, entendemos que ele
tem que fazer as devidas apurações, tem que começar uma
limpeza completa, como agora, na questão da ligação de
alguns Deputados com empreiteiras, que começa a ser
investigada. Temos que ir a fundo nesse problema a fim de
que tenhamos - ai, sim - um Congresso transformado e
modificado.
Outra questão que eu gostaria de colocar é relacionada à
cláusula que diz respeito ao inicio da revisão
constitucional. Tal cláusula, colocada concretamente na
Carta, determina que a revisão seja feita a partir do quinto
ano da promulgação da Constituição. Entretanto, a mesma
cláusula não diz que tem que ser a partir do primeiro dia,
pode ser a partir do primeiro, do sexto ou do sétimo dia.
Não há nenhuma definição que diz claramente que é a partir
do dia 6 de outubro. A posição do PT continua coerente:
fomos contrários ao texto constitucional de 1988 e, agora,
queremos que o processo da revisão seja feito com o
Congresso renovado e transformado, a partir de uma ampla
apuração das irregularidades e da punição daqueles q ue as
tenham cometido. Nos debates, quando for iniciada a
discussão da revisão, vamos apresentar as nossas
justificativas ao fato de sermos contrários a esse processo
nesse momento e de acharmos que foi acertada a posição do
Diretório Nacional do PT, contrária à apresentação de
emendas e de participação na revisão. Muito obrigado.

473g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 10112193 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos encaminhando, neste momento,
representação à Assembléia no seguinte teor. (- Lê:)
*"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas

Gerais
O Partido dos Trabalhadores (PT) de Minas Gerais, com sede

nesta Capital, por seu presidente, vem, na forma dos 1Q e
3Q, do artigo 50, do Regimento Interno desta Casa
Legislativa, oferecer a presente representação contra a
Deputada Elisa Alves, pelo que passa a expor:
Encerradas as investigações levadas a efeito pelo
Ministério Público Estadual, foi encaminhada a competente
denúncia ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o
processo e o julgamento da Deputada, bem como de outras
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pessoas envolvidas com os fatos relativos ao repasse e
utilização de verbas públicas destinadas á subvenção social.
As provas colhidas no curso das investigações autorizam a

afirmação de que a representada, valendo-se de sua condição
de Deputada Estadual, que lhe permite repassar recursos
públicos para entidades filantrópicas, idealizou e executou,
juntamente com outros, um projeto criminoso com o intuito de
obter, para si e para outrem, verbas pertencentes ao erário
público estadual.
Segundo o que foi apurado, a representada é responsável
diretamente, pelo desvio de 36 subvenções sociais,
destinadas a 17 entidades filantrópicas localizadas nos
municípios de Araxà, Córrego Danta e no distrito de
Cachoeirinha, dentre outras, as seguintes: Associação de
Desenvolvimento Comunitário dos Moradores da Vila Silvéria -
ADEVIS -, Associação dos Moradores do Bairro Dona Beija,
Associação de Desenvolvimento do Bairro Santa Terezinha -
ASTER -, Associação dos Moradores e Desenvolvimento do
Bairro Alvorada - AMDBA -, Associação dos Moradores e
Desenvolvimento do Bairro Orosino Teixeira e Vila Ana
Antónia - ANDORVILAN -, Associação Integrada dos Moradores e
Amigos do Bairro Santa Luzia e Araxá, Associação dos Amigos
Moradores do Bairro Tiradentes, Associação dos
Administradores da Capela Mártir Filomena de Araxá,
Associação Santuário Espiritual Assembléia dos Treze,
Sociedade São Vicente de Paulo de Córrego Danta e Associação
dos Moradores do Distrito de Cachoeirinha.
Comprovou-se, ainda, que a representada, mediante
autorização do gerente do BEMGE, endossou vários cheques
liberados pela ASFAS para entidades filantrópicas, e, assim
agindo, desviou recursos para suas contas bancarias
particulares. Há prova de que, no dia 18 de novembro de
1992, a ASFAS emitiu, em favor da Associação Comunitária dos
Amigos de Araxá, o cheque ng 426.227 contra o Banco do
Estado de Minas Gerais, no valor de CR$19.000.000,00, que
foi compensado na conta ng 54050-0, agência 476-2, cujo
titular é a Deputada Elisa Alves.
Ainda na mesma conta foram depositados outros cheques

emitidos pela ASFAS, em maio do corrente ano, nos valores de
CR$231.100.000,00 e CR$111.000.000,00.
D relatório do Ministério Público, enviado a esta Casa,

conclui pela prática, por parte da Deputada, dos crimes de
peculato, formação de bando ou quadrilha e falsidade
ideológica.
Considerando a gravidade dos fatos cuja autoria é atribuída
à Deputada e que se afiguram incompatíveis com o decoro
parlamentar (artigo 58, 3, incisos II e III, do Regimento
Interno e artigo 58, inciso II e lg, da Constituição do
Estado), independentemente do processo e do julgamento
criminais, visto que tais práticas configuram condutas
descritas no Código Penal brasileiro, requer o representante
seja esta representação recebida e processada, nos termos
regimentais, para o fim de aplicação da sanção prevista no
artigo 50 do Regimento Interno (cassação do mandato).
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Requer, ainda, seja anexada à presente cópia dos autos da
investigação conduzida pelo Ministério Público deste Estado,
e que já foram enviados a esta Casa, encontrando-se de posse
do Sr. Corregedor do Legislativo Mineiro.'

- Publicado de acordo com o texto original.)
Queríamos rapidamente justificar essa representação. Foi
veiculado hoje pela imprensa que a Comissão teria como
responsabilidade exclusiva - e é bom que se lembre isso -
acompanhar as investigações junto ao Ministério Público, que
já deliberou, na tarde de ontem, que a Deputada Elisa Alves
deveria ter suspensos os seus direitos de parlamentar. Não é
necessária uma leitura mais acurada, mais detalhada do
Regimento Interno para quecheguemos à conclusão muito
tranqüila de que o que está no Regimento Interno se aplica
"in totum" à conduta da Deputada Elisa Alves. Os crimes
Pelos quais ela é acusada, não por nós da Oposição, mas pelo
que se veiculou, fartamente, pela imprensa e pelas
conclusões do Ministério Público, não nos deixaram outra
alternativa. Supor que é possível, nesse quadro, que a
Assembléia Legislativa encontre uma solução mediadora
significa, concretamente, que nós estaríamos, em primeiro
lugar, dando um atestado de idoneidade à Deputada Elisa
Alves. Em segundo lugar, estaríamos permitindo que aquele
procedimento praticado pela Deputada se estendesse à maioria
dos Deputados. E em terceiro lugar, o que é mais grave,
estaríamos comprometendo, de forma dramática, a própria
imagem desta instituição diante da sociedade mineira.
O nosso partido e a nossa bancada, definitivamente, não

aceitam solução de compromisso. Mais grave ainda é supor que
essa solução de compromisso tenha vindo em virtude do
pronunciamento feito pela Deputada, aqui, na semana
anterior, quando, com todas as letras, ela insinuou que se
tratava, naquele momento, da fritada de uma pequena
sardinha. E que havia outros peixes mais graúdos que
deveriam ser apanhados. Alguns Deputados viram isso apenas
como um desabafo. Outros tentaram considerar tal insinuação
apenas como uma questão menor. Mas, aqui nesta tribuna, o
que ela fez, com todas as letras - e basta querer entender
essas letras - foi insinuar que o que ela fez nada mais
significou que seguir orientação, praxe e rotina de
funcionários e de Deputados desta Assembléia.
Nós não queremos considerar essa hipótese- Não podemos
aceitar que, em virtude das ameaças veladas feitas pela
Deputada nesta tribuna, busque-se um acordo, que
significaria varrer o lixo para debaixo do tapete. Não há
dúvida alguma sobre o comportamento da Deputada Elisa Alves
em todo esse processo. Não há o que se questionar. Sabemos
que isso aqui não é um tribunal. A Deputada vai ter de
responder perante a Justiça. Mas, na parte que nos cabe,
naquilo que é de nossa responsabilidade, não existe a menor
dúvida: a Deputada tem de ter seu mandato cassado. Não é
possível adotar essa solução que se insinua nesse momento,
que atropela completamente a Comissão de Constituição e
Justiça desta Casa, de forma desrespeitosa, pois o próprio
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Presidente anuncia que a Comissão vai acatar a decisão de
uma comissão informal, que deveria estar acompanhando o
processo e não emitindo opiniões. Mas, para além disso, não
há mediação possível, não há acordo que possa ser feito
nesse momento. Existe uma única alternativa, que é conceder
integral prazo de defesa a que a Deputada tem direito. Ela
tem dez dias na Comissão de Justiça - e que se obedeça a
esse prazo - para apresentar sua defesa "in totum". Agora, é
responsabilidade e obrigação nossas, hoje, iniciar esse
processo. A Deputada quebrou o decoro parlamentar. Com  o seu
procedimento, comprometeu todos nós, e não cassar o seu
mandato significa que a maioria da Assembléia Legislativa
respalda a Deputada Elisa Alves e seus atos. Muito obrigado.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2/12/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Caro Deputado José Ferraz,
ilustre Presidente da Casa; caros colegas; demais pessoas
presentes nas galerias; caros colegas presentes nos
gabinetes: gostaria de abordar dois assuntos.
o primeiro deles diz respeito à lamentável rotina que tem o
Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia, todo final de ano.
Ele sempre faz chantagem psicológica, chantagem explícita.
Correu o boato de que o pagamento iria atrasar, e, depois,
veio o próprio Governador do Estado declarar nos jornais da
Capital que o 13g salário vai atrasar. Isso não está
ocorrendo pela primeira vez. No ano passado, ocorreu a mesma
coisa. Foi do mesmo jeito. No ano atrasado, também. Gostaria
de lembrar que o 13Q salário está sendo programado para ser
pago antes do Natal, o que, aliás, seria um absurdo. A
política salarial em vigor já aplica um percentual da
receita de forma quadrimestral, com antecipações bimestrais.
D Governo já está pagando menos do que determina a
legislação, ou seja, teria de pagar em setembro 100% do
crescimento da receita, e pagou apenas 90%. Todos sabem que,
quando o Governo, no meio do ano, apresentou os dados de que
estava gastando 70% da receita com o funcionalismo, já
estava embutida nesses números a previsão para o pagamento
do 13Q salário. A Constituição determina que haja uma
provisão mensal para pagamento do 13g salário. Não se admite
mais esse tipo de chantagem psicológica com os servidores
públicos. E a famosa história do bode. A política salarial é
ruim. Os reajustes deveriam ser mensais, com base em 100% do
crescimento da receita. Já se paga menos do que prevê a
política salarial. Em setembro, pagou-se apenas 90% do
crescimento da receita. Ficaram 10% para trás. Agora, vem o
Governo dizer que não tem dinheiro para pagar o iSo salário.
Se não tem, não é com o funcionalismo que esse dinheiro está
sendo gasto. Nós perguntaríamos onde está esse dinheiro. Os
requerimentos solicitando informações ao Governo do Estado
não têm sido atendidos. Hoje mesmo, derrotamos um veto a uma
emenda a um projeto do IEPHA que previa a divulgação clara,
transparente de todos os dados da arrecadação da receita.
Então, gostaríamos de protestar contra mais essa chantagem.
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Pela última vez, vou abordar um assunto; digo pela última
vez em função do que vou expor, já que o assunto vai
continuar nesta Casa. Se tivéssemos no País o premio cara-
de-pau, o ex-Governador ganharia todos. S. Exa. , numa
entrevista coletiva, ontem, desafiava o Superior Tribunal de
Justiça, num desrespeito total. Ele dizia que o único bem
apresentado no pedido original do "impeachment" era um lote
no Bairro Vista Alegre, que ele havia vendido em 1968. E
muito cara-de-pau! E cara-de-pau demais! Nós apresentamos
uma ação. Todos os colegas poderão ver os documentos.
principalmente aqueles que não estavam aqui na legislatura
passada. Foram elencados vários bens; entre eles, esse
imóvel, fazendas em Conceição do Pará, como a Fazenda Velha
Condessa, a Fazenda Ponte do Pacifico, um imóvel residencial
na Rua Xingu e outros. Aqui estão enumerados alguns dos
imóveis para que os colegas possam verificar. Aliás, quando
o "impeachment" estiver tramitando, todos teremos essa
oportunidade. Vejam os senhores que, entre os imóveis,
consta o que ele disse ter vendido em 1968. No entanto, a
certidão do cartório é de 14/12/89. Então, o imóvel era dele
em 1989. O cara-de-pau diz que o vendeu em 1968. Esse
processo durou seis anos. Ele, numa manobra espúria, entrou
com uma ação de calúnia contra Euler Ribeiro e eu, q ue fomos
os subscritores do pedido de "impeachment". Essa ação correu
durante três anos. Ele teve todas as chances de se defender
junto ao Superior Tribunal de Justiça. Consta nos autos do
pedido de "impeachment' a decisão da Corte Especial. Por
unanimidade, a Corte Especial julgou procedente a exceção da
verdade nos termos do voto do Ministro-Relator, Flávio
Scarpelli. O voto dele é muito claro. Consta no item 20 do
voto do relator: "Isto posto, entendemos que os excipientes
provaram as afirmações que fizeram contra o então Governador
do Estado de Minas Gerais, Sr. Newton Cardoso, ou seja,
restou provado que o ex-Governador ainda detinha
propriedades de alguns bens imóveis que não fez constar de
sua declaração de bens em 1989". Está no relatório: "Pouco
importa saber se o ex-Governador agiu com dolo ou por erro.
Para o julgamento da presente exceção, cumpre apenas
verificar se os fatos alegados pelo excipiente contra o
exceto são verdadeiros ou não. Adotando, como razão de
decidir, os transcritos fundamentos, julgo procedente a
exceção da verdade". Isso foi julgado pelo órgão maior da
Justiça no Pais, que é o Superior Tribunal de Justiça. Está
claro e insofismável. A nossa proposta, quando entramos com
o pedido de "impeachment", foi muito clara, uma vez que o
ex-Governador sonegou alguns bens de todas as suas empresas,
que são, aliás, mafuás. Temos alguns dados. Só para se ter
uma idéia, pois alguns Deputados não estavam aqui na
legislatura passada, como o Deputado Tarcísio Henriques,
existem três empresas fundadas no mesmo dia e na mesma hora:
por exemplo, uma em Taiobeiras e outra em Pará de Minas,
fundadas no mesmo dia e na mesma hora. Até falamos que ele
devia ter o dom da onipresença, podendo estar presente em
dois lugares ao mesmo tempo. Quando o ex-Governador tomava
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posse na Junta Comercial criavam-se as empresas e as
"holdings" e para lá iam as riquezas. Ele tem fazendas
compradas pelo preço de um laranjal a preços irrisórios- Na
realidade, gostaríamos de protestar, é demais a cara-de-pau.
Diz aqui: "Qualquer advogado responsável perceberá que não
há fato jurídico na questão"- Um processo de três anos,
julgado por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça. E
muita cara-de-pau vir falar uma mentira dessas, é demais.
O Brasil está, hoje, passando por um momento dos mais
importantes na sua história; o Congrësso Nacional está
cumprindo com sua parte e de forma, realmente, brilhante.
Temos que varrer a corrupção deste Pais, temos que enfrentar
esse problema. Como diz o Presidente Itamar: "Doa a quem
doer". Temos que não só apurar as corrupções mas também
punir os corruptos. E impossível que esta Casa fique omissa
diante daquele que foi, talvez, um dos maiores corruptos
deste Estado. O pedido de "impeachment" está ai, esperamos
que tenha tramitação. O mandado de segurança do ex-
Presidente Collor será julgado na próxima segunda-feira. O
caso é idêntico, já entramos com o pedido de "impeachment"
quando ele era Governador. Se o ex-Presidente Collor perder
o mandado de segurança, num caso similar, não há como esta
Casa se furtar a julgar e enfrentar todo o "impeachment" do
ex-Governador, sob pena de omissão criminosa. Esperamos que
isso não aconteça. -

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2/12/93 pelo

Deputado Baldonedo Napoleão
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, é claro que todos nós estamos
preocupados com a situação do Pais e estamos aguardando com
grande expectativa os acontecimentos nacionais que marcam,
como o Deputado que me antecedeu acabou de falar, a história
do Brasil. Mas não podemos esquecer que a vida continua, que
o povo espera a ação do Governo e, principalmente, não
podemos ficar alheios á realidade do Pais.
Venho a esta tribuna, hoje, falar sobre um assunto muito
importante que diz respeito á questão do enfrentamento das
doenças mentais no nosso Pais.
O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena é uma
unidade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a
FHEMIG, e está comemorando os seus 90 anos de presença na
região dos campos da Mantiqueira. Nessa idade, o hospital
resgata toda uma história de lutas e conquistas na superação
dos negros tempos das amarras, que transpuseram os muros do
hospital e rotularam pejorativamente a cidade de Barbacena.
As instalações do Hospital Colônia de Barbacena foram
chamadas de "porões da loucura", numa série de reportagens
do jornalista Hiram Firmino, que, posteriormente, rebatizou
o termo como "jardim da loucura". Isso porque o Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena tornou-se
reconhecidamente um modelo de eficiência e humanismo e tr<az
agora uma nova marca para a cidade, no campo da Psiquiatria.
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Eu mesmo fiquei bem impressionado e surpreso, na recente
visita que fiz à FHEMIG. em Barbacena, com a imagem
diferente que não mais traduz aquele aspecto de "casa de
loucos", que tempos atrás causava mal-estar.
Tudo agora no Centro Hospitalar é bem cuidado, bem
administrado. As instalações são modernas, perfeitamente
limpas e bem mantidas. Sem dúvida, os doentes mentais são
muito bem tratados e bem alimentados. Há até orientação
religiosa permanente dentro da instituição, escola para os
pacientes, creche para os filhos dos funcionários, que ainda
participam de oficinas diversas.
Nada lembra absolutamente o cenário dramático do passado.
No ambiente assistencial e psicoterapêutico, o centro está
com vários projetos em andamento e outros em plena
atividade, como o Núcleo Terapêutico para Alcoólatras,
coordenado pelo nosso companheiro Vice-Presidente do PSDB de
Barbacena, Dr. Lênio de Castro Lara.
E bom saber que o estigma do passado tem hoje a
contraposição da nova realidade do centro, que é motivo de
orgulho e de homenagem a todos os q ue contribuíram para essa
transformação.
O doente mental é antes de tudo um cidadão.
Esse enfoque chegou a Barbacena na década de 80 com
profissionais especializados e, principalmente, médicos
psiquiatras inteirados de uma nova concepção. E foi essa
nova visão que permitiu o delineamento de linhas
terapêuticas mais avançadas, baseadas nos ideais de
humanização e capazes de transformar radicalmente a
estrutura de uma instituição então praticamente falida.
Sobre a história da tradição de Barbacena como local

adequado ás terapias das deficiências mentais, é importante
saber que a iniciativa e o empenho do Dr Joaquim Antônio
Outra, no inicio do século - exatamente no ano de 1903 -, ao
instalar a primeira casa de saúde de alienados de Minas
Gerais, o Hospital Colônia de Barbacena, sustentaram três
décadas de bons resultados.
Mas é desconfortável constatar que, a partir de um

determinado momento, o hospital psiquiátrico transformou-se
num pesadelo, fosse pelo elevado número de internações,
fosse pelo descaso das instituições públicas e,
conseqüentemente, pela falta de critérios nos tratamentos.
Também as constantes mudanças de direção da FHEMIG e de
suas unidades. em função dos grupos politicos que se
alternavam no Poder, denotavam uma ausência de compromisso
com a instituição pela absoluta falta de continuidade dos
trabalhos.
Chegou-se ao ponto de a instituição, totalmente

desaparelhada, abrigar 3.500 doentes crônicos: um verdadeiro
depósito de doentes mentais procedentes de todo o País.
Na realidade, a situação começou a tomar novos rumos
quando, em 1979, o Secretário de Estado da Saúde, Dr.
Levindo Coelho, abriu as portas do hospital para a imprensa,
e o Brasil tomou conhecimento das condições subumanas dos
internados e dos horrores ali praticados
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Em seguida, veio o III Congresso Mineiro de Psiquiatria,
que serviu de palco para as denüncias, com a presença e o
aval do famoso psiquiatra italiano, Franco Basaglia, que
deixou alguns seguidores do seu ideário. Muitos desses, que,
aliás, á época eram ainda residentes no Instituto Raul
Soares - hoje integram a equipe do Hospital Psiquiátrico de
Bar bacena.
Entre as principais propostas do III Congresso tornaram-se
medidas imediatas o tratamento ambulatorial e a
regionalização, isto é, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Barbacena passou a receber apenas pacientes daquela região.
Posteriormente surgiram a Unidade de Assistência ao Idoso,
as Oficinas Terapêuticas e o Hospital-Dia, todas essas
iniciativas têm sido amplamente aprovadas e aplaudidas pela
comunidade barbacenense e pelos profissionais da área.
Do ponto de vista administrativo, as mudanças do Centro
Hospitalar priorizam hoje o treinamento de pessoal, a
especialização profissional e a prática de um trabalho
terapêutico mas também assistencial.
Nesse aspecto, traduz-se o avanço do hospital pela
implantação do Núcleo de Ensino e Pesquisa, que, aliás,
conta, também, com a coordenação do companheiro Or. Lênio de
Castro Lara. A importância desse núcleo é fundamental na
tentativa de resgate da cidadania do doente mental pela sua
capacidade de indicar as melhores linhas terapêuticas, de
favorecer as mudanças, de traçar caminhos e de dar novo
formato á instituição.
Nessa busca de aprimoramento, o centro mantém o Curso de
Especialização em Psiquiatria Forense - inédito no Pais -,
que atende a profissionais de diversas áreas em nível de
pós-graduação. Também, há três anos, a própria residência
médica em Psiquiatria que existe no centro atrai médicos
formados não só em Barbacena como em várias cidades de Minas
e do Rio de Janeiro.
Enfim, o quadro atual do Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Barbacena demonstra que o problema social dos doentes
mentais não pode ser dissociado do âmbito biológico e
psicoterapêutico, pois ambos caminham juntos no resgate á
humani zação.
O dia-a-dia dos pacientes hoje internados no hospital é de
plena liberdade. O tratamento é especializado e denota uma
melhoria na qualidade de vida, sob os aspectos social,
biológico e psíquico.
A julgar pela competência, dedicação e espirito humanitário
dos profissionais envolvidos na transformação do Centro
Hospitalar Psiquiátrico e, particularmente, pela luta
continua do Dr. Jairo Furtado Toledo, estaremos em breve
diante de um Centro Hospitalar de excelência para o
tratamento dos doentes mentais das nossas regiões da
Mantiqueira e Vertentes.
O Dr. Jairo Furtado Toledo merece nossa homenagem especial
por ter assumido integralmente o desafio de dirigir o Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, desde 1986. Movido
pelo idealismo, por uma competência inquestionável e com
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dedicação extrema, o jovem médico premiou Barbacena e a
região com um serviço de qualidade raramente vista em nossas
instituições públicas.
A própria sociedade barbacenense veio a público, na última
semana de novembro, demonstrar ao Dr. Jairo e a sua equipe o
seu reconhecimento pelo valor de seu trabalho e de suas
conquistas. Também a Câmara Municipal de Barbacena realizou,
no mês passado, uma sessão solene para conceder-lhe o
Diploma de Honra ao Mérito.
Dessa forma, a Assembléia Legislativa de Minas não poderia

se abster dessa oportunidade de aplaudir (e é isso que peço
aos meus colegas parlamentares) o Dr. Jairo. o Dr. Lénio, os
médicos assistentes, os residentes e todos os funcionários
do centro, que já tiveram o trabalho de tirar Barbacena dos
"porões e agora a ressuscitaram como o grande centro de
esperança para aqueles doentes marginalizados que hoje são
reconhecidamente cidadãos sujeitos à atenção com dignidade.
Parabéns, Barbacena! Nossos votos são para que os próximos
aniversários do centro hospitalar sejam comemorados com a
satisfação plena de novas conquistas em favor da dignidade
dos desvalidos mentais. Muito obrigado.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2112/93 pela

Deputada Elisa Alves
A Deputada Elisa Alves - Exalo. Sr. Presidente, Deputado
José Ferraz, colegas Deputados, colegas Deputadas, público
que se encontra presente nas galerias acompanhando o
desenrolar do nosso trabalho legislativo.
Hoje, mesmo debilitada e estressada, assoma esta tribuna a
professora primária com um mandato de Deputado Estadual
Professora primária que, ao longo de sua vida, teve o
privilégio de renovar-se através das crianças que crescem,
amadurecem e aprendem as primeiras letras, mas, sobretudo,
preparam-se para a vida.
Hoje estou renovada pelas reflexões que fiz em tempo de
angústia. Compreendo o porquê de tudo isso. E tempo de
angústia!
Acusar, prejulgar e condenar é a normal reação de um Brasil

angustiado.
Tenho do meu lado a verdade de una singela professora
interiorana, que pautou sua vida em servir, esquecendo-se de
si mesma, mas lembrando-se sempre de dar o exemplo do bom
trabalho, da correção, do desprendimento e de amor aos
necessitados.
Por isso tenho o respeito dos que me conhecem, por isso

venci eleições.
Por isso sempre venci o PT no meu município, que, agora,

certamente, procurando uma revanche, quer a cassação do meu
mandato, a minha retirada do cenário político.
O PT afirma que "as provas colhidas no curso das
investigações autorizam a afirmação de que . . . . a Deputada
Estadual .....idealizou e executou, juntamente com outros
um projeto criminoso ....E listam números e nomes de
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entidades. Demonstram conhecer detalhadamente o inquérito,
que eu, acusada que sou, ainda não conheço.
Estranhamente, a esta Deputada acusada não foi sequer
facultado o acesso a números e nomes e a tudo mais que
alardeiam. Estranhamente os integrantes do PT, que
recentemente, protestavam contra as cassações por culpa
presumida, apuradas em inquéritos reservados, advogam,
agora, a cassação por culpa presumida com veemência
invulgar. Estranho. Muito estranho.
Requeri cópias do inquérito ao Ministério Público, e elas

me foram negadas, pedi para ser ouvida e não me deixaram
falar. Tolheram meus direitos.
Mas tenho que falar; falar para os meus pares desta egrégia

Assembléia aos quais devo respeito. Falar para o meu povo a
quem agora devo satisfações. Falar de onde devem falar
aqueles que representam o povo e seus anseios.
Acusam-me do crime de peculato, que é a apropriação de bem
público ou particular. Nunca me apropriei de bens de
ninguém. As declarações de renda que entreguei á Receita
Federal antes e durante o meu mandato de Deputada Estadual
comprovam que tenho recursos modestos e compatíveis com as
economias que fiz no decorrer da minha vida.
Acusam-me de formar quadrilha envolvendo funcionários do

meu gabinete porque estes são fiéis ás normas hierárquicas.
Acusam-me de falsidade ideológica, sem que eu nunca tenha
omitido ou tenha feito constar em documento público ou
particular declaração falsa. Acusam-me. Acusam-me. Acusam-
me. Chega! Desde que foi requerido por esta Casa ao
Ministério Público, e por mim, inclusive, a abertura de
inquérito, fiquei silenciosa, apesar de tantas acusações,
pois acreditava que a verdade por si só transporia as
mentiras e saciaria a gula mesquinha de meus adversários
políticos em Araxá. E assim eles próprios se autofritariam.
Hoje, agora, mais do que nunca não penso assim. Tenho
absoluta confiança em que esses meus adversários serão
fritos não por si mesmos, mas pela sociedade, que assim como
eu, abomina tribunais de exceção, a mentira, as condenações
por presunção.
Hoje, agora, digo a cada um dos meus pares que a verdade
virá á tona, nesta Casa, nos momentos em que me for dado
defender-me e, sobretudo, na vida do Judiciário.
Tenho aqui comigo parte de documentação que apresentarei.
Srs. Deputados, nas minhas reflexões neste tempo de
angústia, confesso a cada um dos senhores que senti todos os
sentimentos: o de dor, o de raiva, o de rancor e o de
revanche. Mas, sobre todos esses sentimentos menores
prevaleceu o sentimento de que em cada dia da minha vida fiz
e distribui o bem, o amor, a lealdade, a caridade.
Prevaleceu o sentimento nobre e absoluto da crença em mim,
nos homens, na verdade e, sobretudo, em Deus.
Prezados colegas, saberei compreender que ação em defesa
deste Poder seja severa no exame das provas. Quero isso,
sobretudo, porque nunca desejei, como não desejo, que pairem
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dúvidas quanto a este Poder e ao exercício do meu mandato e
o de cada um de V. Exas.

474à REUNIAO ORDINARIA
Discurso Proferido em 2/12/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, demais pessoas presentes nas galerias; devo
dizer, inicialmente, que não ocupo a tribuna neste momento
com nenhuma satisfação pessoal. E patente que temas e
assuntos dessa natureza são, necessariamente, delicados.
Tampouco nos move nenhum sentido de retaliação pessoal à
Deputada Elisa Alves. Estamos absolutamente convencidos de
que, nesse processo, estamos desempenhando e cumprindo
aquilo que é nossa responsabilidade, responsabilidade
política, responsabilidade ética.
A Deputada, curiosamente, mudou bastante o tom do seu
pronunciamento, se Comparado àquele feito aqui, na última
semana. Todos se lembram - e aqueles que não ouviram devem
ter lido - de que a Deputada fez insinuações bastante
categóricas. Aludiu, dessa tribuna, a responsabilidades que
não eram apenas dela, referiu-se a procedimentos, praxes e
normas que ela seguia, segundo suas palavras, como vários
parlamentares desta Casa também seguiam. E mais: também
insinuou que, naquele momento. "se tentava fritar pequena
sardinha, que haveria peixes maiores". E curioso que a
Deputada venha à tribuna nesse momento e resolva
redimensionar a sua metralhadora. Parece que é
exclusivamente um ataque que o PT fez sobre ela que causou
todos esses dissabores.
Queremos, embora nem sempre isso seja traduzido com a

correção necessária, mais uma vez, reiterar alguns aspectos.
O primeiro deles é o seguinte: quem acusa a Deputada não
somos nós, do PT. A caracterização de peculato, de formação
de bando ou quadrilha, a acusação de que houve falsidade
ideólogica quem faz é o Ministério Público, o mesmo
Ministério Público que a Deputada solicitou que fizesse as
investigações. O que fizemos foi, única e exclusivamente,
levantar as denúncias que chegaram às nossas mãos. E
curioso, também, que a Deputada tenha se manifestado. A
Deputada não explica de que maneira os recursos que saíram
dos cofres da Assembléia Legislativa não chegaram às
entidades. A Deputada não explica de que maneira os cheques
destinados às entidades conseguiram chegar à sua conta
bancária. Não explica, por exemplo, como é que um pequeno
distrito como Córrego Danta consegue receber, mensalmente,
como verba de subvenção, o equivalente a 20% daquilo q ue o
município recebe do Fundo de Participação de Municípios. A
Deputada tem que explicar isso.
O mais curioso de tudo isso é a situação paradoxal que
estamos vivendo aqui. Todos sabemos, pelas declarações e
através do programa que a própria Assembléia Legislativa
está levando ao ar, que a Deputada está suspensa. E como a
Deputada, estando suspensa, faz uso desta tribuna? Queríamos
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entender esse tipo de procedimento. Talvez isso contribua
para os próximos passos que deveremos dar.
A Deputada tentou fazer uma caracterização de que estamos
defendendo tribunais de exceção. Não é isso. Ao contrário,
num processo de cassação de mandato, é assegurado direito á
defesa. O que há de procedimento de exceção é a pretensa
resolução que até agora não foi formalizada, O Deputado
Gilmar Machado, na parte da manhã, até levantou questão de
ordem para saber qual era a base desse procedimento,
regimental ou legal, que cria a figura do afastamento. Não,
Deputada Elisa Alves; quem está fazendo processo sumário é
quem inventa o que não existe nas regras estabelecidas. O
que estamos solicitando é que a Deputada, diante das
evidências e das conclusões do Ministério Público, seja
submetida a um procedimento, na Assembléia Legislativa, com
base no Regimento Interno, por quebra de decoro parlamentar,
o que leva á cassação de mandato. Estamos dizendo isso com
todas as letras. Há um detalhe, porém, nesse procedimento. A
senhora vai usufruir o seu legitimo e sagrado direito de
defesa. O Regimento Interno lhe assegura isso. A senhora vai
ter dez dias para, diante da Comissão de Constituição e
Justiça, provar que não praticou peculato, não formou
quadrilha e não praticou crime de falsidade ideológica. O
seu direito de defesa está, absolutamente, assegurado. O que
não está assegurado no processo de afastamento é, ao mesmo
tempo , inexplicavelmente, a sua presença na tribuna. D que
não está assegurado é o ato sumário da Mesa, sem nenhum
embasamento regimental, demitindo todo o seu gabinete. E
sobre isso que a senhora deveria se pronunciar. E sobre isso
que eu espero que a Presidência se pronuncie. Quanto ao
corte de pagamento, considero um ato correto. Qualquer
trabalhador que falta ao serviço tem o seu salário cortado.
Concluindo, quero deixar claro, mais uma vez, que o PT não
faz acusação à Deputada Elisa Alves. Tampouco há briga de
cidades do interior. Não quero subestimar nem
superdimensionar nada, mas não é o PT de Araxá - um único
Vereador desta cidade - que irá derrubar a sua carreira. As
conclusões a que chegou o Ministério Público é que estão
colocando um ponto final em sua carreira. A senhora avalie
essas conclusões á medida que tiver acesso ás investigações
do Ministério Público.
Diante daquelas conclusões, estamos reivindicando, estamos
formalmente requerendo que a Assembléia desencadeie um
processo para discutir se a senhora quebrou ou não o decoro
parlamentar. Se quebrou, diante das provas obtidas, o seu
mandato vai ter que ser cassado. Esta é a nossa posição.
Sobre a posição da Mesa, a nossa Bancada está aguardando,
ainda, que ela formalize e justifique o embasamento legal
que permitiu fazer o que ela fez. Nossa preocupação não é
pessoal em relação à Deputada Elisa Alves, é com relação à
defesa de procedimentos, à defesa de regras, à defesa de
dispositivos que devem valer para todos. Estamos começando a
viver um processo muito perigoso aqui, na Assembléia
Legislativa. Tivemos dois exemplos recentes. Exemplo 1: a
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comissão que, teoricamente, seria responsável pelo
acompanhamento do processo de revisão constitucional não se
reúne e aparecem suas resoluções na mesa. Por diversas
vezes, reiteramos isso ao relator, Deputado Bonifácio
Mourão. A nossa Bancada indicou membros, e uma comissão
informal - porque, se fosse formal, os membros teriam sido
convocados - consegue apresentar conclusões em Plenário. Da
mesma maneira que uma comissão informal - pois teria como
tarefa acompanhar as investigações do Ministério Público -
sugere o afastamento da Deputada Elisa Alves, e isso já se
traduz em decisão da Mesa. O nosso receio é que, permitindo-
se procedimentos dessa natureza, amanhã todos nós correremos
o mesmo risco: diante de uma avaliação política numa
comissão informal, sob a Presidência da Mesa, determinados
Deputados podem ter os seus direitos suspensos e, até mesmo,
ser afastados, porque houve uma avaliação que assim
indicava. As regras devem valer para todos e, inclusive e
principalmente, para a Deputada Elisa Alves. Não pode
pairar, nesse processo, nenhuma insinuação, nenhuma dúvida
de que nós atropelamos, violentamos e rompemos com as
regras.
A Deputada tem amplo direito de defesa. Entretanto, isso
sã vai ser exercitado na sua prática, quando a Assembléia
cumprir aquilo que está definido: Comissão de Constituição e
Justiça, dez dias para se defender e, diante dos elementos
de que dispomos, a cassação do mandato da Deputada, e o
Plenário, soberanamente, por fim, vai se manifestar. Muito
obrigado.

474a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2/12193 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quando se iniciava este processo de instabilidade
a que estamos assistindo hoje, perplexos, tivemos a
oportunidade de passar por aqui e salientar que toda a
serenidade seria pouca para que conseguíssemos ultrapassar
os dias que teríamos pela frente.
Isso, hoje, mais robustece o meu espírito. Vejo o País
Inteiro tomado de uma instabilidade tamanha e um povo
insatisfeito com as injustiças que temos visto ao longo
destes anos, um povo carente, necessitado e que a cada dia
mais, reivindica e precisa de soluções. Entretanto, não
vemos, por parte dos Governos que temos tido, nenhum avanço
no sentido de uma possível solução.
Os jornais de hoje estão anunciando em manchetes que
estamos na iminência de um golpe. Como, evidentemente, nós
todos temos a obrigação de evitar o golpe com que estão nos
ameaçando, é bom que cada um de nós reflita sobre o papel
que temos a partir de agora.
Tenho acompanhado as atitudes da Mesa e gostaria de exaltar
a serenidade que não só o Presidente mas também os demais
membros daquele órgão e a própria Comissão de Sindicância
têm tido, buscando a preservação da instituição. De modo
algum queremos a precipitação, pois todos sabemos que a
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pressa é inimiga da perfeição. Os advogados vão se lembrar
de um mandamento colocado no decálogo por aquele magistral
uruguaio-francês que se chamou Eduardo Couture, segundo o
qual o tempo se vinga daquilo que não é feito com a sua
participação E claro que não podemos sair açodados pelas
ruas, acusando , este ou aquele de um procedimento que era
generalizado. E claro que o brasileiro tem a sua inclinação
para ajeitar as coisas, para "o jeitinho tão chegado á
corrupção", e não podemos esperar que, de um dia para o
outro, ele seja homenageado com a estátua da honestidade.
Também não podemos jogar pedras quando nós, muitas vezes,
fizemos com que esses alicerces estivessem tão mal
levantados como agora.
Onde estávamos quando não reprovamos os erros que os
politicos foram cometendo ao longo do tempo? Por isso mesmo,
é bom que a gente se lembre, que a gente reflita, que a
gente considere que, por muito menos, este Pais entrou na
escuridão da ditadura em 1964; que por muito menos,
estivemos sob o jugo do 41-5, quando o açodamento de um
Deputado atingiu os donos do poder com um achincalhe, que,
evidentemente, não era a proposta de quem quer que fosse.
Agora, estamos vendo que os parlamentos de todo o Pais, não
só este como o Federal, os estaduais e os municipais, não
têm atendido aos reais propósitos para os quais foram
instituidos.
Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para algo que
é próprio da tática comunista. Ainda ontem, eu estava
percebendo, no livro de Cozac, "Assalto ao Parlamento", que
os comunistas propuseram a tomada do poder através da
revolução ou através do assalto ao parlamento. E quando eles
tentaram o assalto ao parlamento, quando não conseguiram se
eleger, partiram para o achincalhe, para a desmoralização
do parlamento. E o que acabou acontecendo na
Tchecoslováquia, pátria do autor do livro, que fez essa
pregação? Uma Tchecoslováquia ensangüentada e dividida.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu, ontem, fui

voto vencido quando não concordei com a precipitação com que
se queria fazer a destituição de uma Deputada que tem todo o
direito de se defender. Ela tem o direito de mostrar na
Justiça que nós, talvez, estejamos errados. Falam de
peculato. As palavras vão mudando de sentido ao longo do
tempo, e o peculato, que começou como "pecus latus", o roubo
do gado, hoje é o roubo do dinheiro público. Mas o
peculato, no Direito Penal, desaparece no momento em que há
ressarcimento do dano. Esse crime deixa de existir no
momento em que o autor faz o pagamento. A Justiça não pune o
autor do peculato quando ele faz o pagamento. E preciso
atentar para o fato de que essas acusações que são feitas
hoje poderão muito bem ser explicadas no Poder Judiciário,
e, amanhã, a ilustre Deputada poderá até sair de lá com uma
carta de isenção de qualquer atentado, livre da acusação de
criminal idade.
Acusam-na de falta de decoro E o que é o decoro? O que é o
decoro parlamentar? Temos que analisar a cultura do
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brasileiro ou o significado dessas palavras, para que
possamos perceber que essa falta de decoro anda acontecendo
de um modo generalizado, a ponto de não conseguirmos
estabelecer como critério do decoro um comportamento que ás
vezes não podemos exigir.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a insistir: trata-se

de uma Casa de representação do povo mineiro. Os Governos
estão paralisados, deixando de atender as mais caras
reivindicações do nosso povo, a cada dia mais sofrido e
humilhado. O Governo Federal, paralisado, e o Governo
Estadual, estático, porque ambos os parlamentos só cuidam de
atentados por questões de corrupção.
Gostaria de acentuar que toda a filosofia, tudo o que
caracteriza o Direito Penal brasileiro e o dos países mais
adiantados do mundo não é a punição, não é o castigo. O
objetivo da pena é a correção, é a educação. No momento em
que nós nos esquecemos da educação e partimos para a
retaliação do castigo, da pena, poderemos, muitas vezes,
transformar este Pais numa praça de guerra, porque, a toda
ação corresponde uma reação.
Quando nós, em primeiro lugar, desejamos o aperfeiçoamento
das nossas instituições, temos que nos lembrar da
responsabilidade de todos neste momento grave da Nação e do
nosso Estado. A situação é grave, deixando alguns homens
perplexos e outros com vontade de voltar para o interior e
não mais participar da vida pública. Mas, talvez, esteja
justamente ai o interesse daqueles que querem a baderna, a
desordem, o descrédito. E se tudo isso acontecer, onde
ficarão os homens de bem deste País? E a voz desses homens
de bem que tem que se levantar, saindo ás ruas, fazendo com
que o povo e a imprensa reconheçam seu papel na
reestruturação deste Pais Faz-se necessário que os
Deputados e todos os homens que buscam a representação
popular sejam realmente representantes do povo, sanando as
dificuldades que a cada dia se avolumam, para que elas não
se transformem numa grande injustiça.

7a REUNIAO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 2/12/93 pelo

Deputado José Bonifácio
O Deputado José Bonifácio- - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ouvimos com a atenção devida o discurso da
Deputada Elisa Alves, como também o discurso do Deputado
Carlão e, mais ainda, o do nobre Deputado Tarcisio
Henr i q ues -
Srs. Deputados, parece-me estar havendo uma confusão nas
palavras aqui proferidas pelo nobre e ilustre Deputado
Car 1 ão -
A Presidência desta Casa, com uma prudência que deve ser

elogiada e com uma coragem que deve corresponder aos atos da
Presidência do Poder Legislativo de Minas, ao receber aqui
o processo enviado pelo Ministério Público contra a Deputada
e alguns de seus funcionários, imediatamente tomou as
devidas providências, demitindo todos os funcionários do
gabinete daquela Deputada, porque alguns estavam incluídos
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na relação dos acusados e a estrutura da Casa, ainda que
cada Deputado tenha a sua, não pode abrigar elementos
acusados pelo Ministério Público.
O momento, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para a Deputada
Elisa Alves e seus funcionários, é o de defesa, para
tentarem livrar-se da acusação de terem cometido um possivel
delito, conforme provas do Ministério Público.
A Deputada Elisa Alves não está afastada e, muito menos.
licenciada. Este é um problema que não consta no Regimento.
como disse muito bem o Deputado Carlão, e por aqui não foi
votado. Se ela tiver que ser suspensa ou afastada
provisoriamente, quem vai decidir é o Plenário da Casa. Não
podemos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, precipitar os
acontecimentos. Não podemos deixar que o momento dramático
por que passa o nosso Pais nos leve ao desespero, á angústia
e á destemperança. Faço aqui uma referência até engraçada,
de um homem que considero um Filósofo nesta Casa mais
antigo colega que temos, diz ele, vez por outra, jm sua
experiência de 24 anos de mandato: "Não é assim que se vai
às goiabas". E o Presidente regional do Partido dos
Trabalhadores, que ainda não tive o prazer de conhecer. Não
sei se se ligam a ele as diversas facções do Partido dos
Trabalhadores em Minas. Mas, Sr. Presidente do PT, não é
assim que se vai às goiabas" não é pedindo à Mesa desta
Casa a cassação do mandato de um de seus membros, apenas
porque aqui chegou um inquérito. Vamos aguardar. Sr.
Presidente e caros colegas, com muita ansiedade, o pedido do
Tribunal de Justiça para processá-la, e, ai sim, poderemos
dar a licença para o processo correr normalmente. Terá ela o
prazo que encurtamos aqui no Plenário, quando modificamos o
Regimento Interno, para que o processo tenha um final mais
rápido, Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não vamos
atropelar as coisas e muito menos seus efeitos. Vamos
encarar tudo com tranqúilidade, com energia e até mesmo com
severidade, porque não queremos que este Poder seja
maculado. Só nós sabemos com que sacrifício chegamos a esta
Casa, uns mais, outros menos imbuídos de um desejo profundo
de bem representar o povo. Sr. Presidente, a Mesa está
agindo corretamente. Não está havendo procrastinação de
nada. D efeito da nossa ação, da ação de V. Exa. , da ação da
Justiça não será nem por V. Exa. , nem pela Mesa, muito menos
por seus pares, atrasado e muito menos maculado.
Eram essas as palavras, Sr. Presidente, que eu gostaria de

deixar aqui registradas, nesta hora tão desagradável para
este Poder, para este Estado e para este Pais. Muito
obrigado.

- Sem revisão do orador,)
REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido euii 2/12193 pelo
Deputado Gilmar Machado

O Deputado Gilmar Machado- - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, estamos aqui para discutir o
parecer dado pela Comissão de Justiça ao Projeto de Lei ng
1.603/93, pois estamos em desacordo com ele.
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O objetivo desse projeto é exatamente inviabilizar que
algumas empresas privadas e mesmo alguns proprietários
rurais possam, quando da ocorrência de algum conflito (e nós
temos observado isso no conjunto do Estado, porque temos
acompanhado, em algumas regiões, vários conflitos entre
trabalhadores rurais e alguns proprietários de terras),
ajudar aos policiais militares. No nosso entendimento,
quando há, por parte do Poder Judiciário, a emissão de
reintegração de posse, cabe á Policia Militar executar a
retirada das pessoas, mas não é correto que haja ajuda por
parte dos fazendeiros ou mesmo de empresas que estejam
ligadas àquele conflito. A iniciativa privada não pode
patrocinar e financiar essa atividade, seja a atividade dos
policiais, seja a de outras pessoas, e outros meios que são
colocados à disposição da Policia Militar. Inclusive esta é
uma posição que também ocorre em Brasilia. Trata-se, a nosso
ver, de um projeto constitucional.
Nós já discutimos com algumas pessoas em Brasília e

verificamos que não há nenhuma inconstitucionalidade nesse
aspecto. Pode haver, sim, no mérito, pois algumas pessoas
podem concordar que a iniciativa privada participe do
fornecimento do auxílio. Agora, no nosso entendimento, no
que se refere á constitucionalidade, recebemos pareceres de
várias pessoas no sentido de que ele é constitucional.
Exatamente em virtude disso, gostaríamos de debater melhor o
mérito na continuação dos trabalhos. Para isso, estamos
solicitando que haja a modificação desse parecer. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

- Sem revisão do orador.)
474ê REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 2/12/93 pelo
Deputado Jaime Martins

O Deputado Jaime Martins* - Sr. Presidente, queríamos
encaminhar este projeto, que tivemos a oportunidade de
apreciar e ao qual damos integral apoio sugerindo emenda, na
Comissão de Agropecuária, da qual somos membros. Entendemos
que são necessários projetos como estes para dar incentivo e
controlar a produção de leite no Estado de Minas Gerais,
porque, atualmente, o produtor de leite está pagando para
trabalhar, em proveito das grandes empresas que beneficiam o
leite, das Embarés, das Nestlés da vida, das grandes
centrais de leite, como a Cooperativa Central de Belo
Horizonte e até mesmo de parte das nossas cooperativas.
Eu, por exemplo, sou fundador da Cooperativa Agropecuária

de Divinópolis, e a cada ano que passa as cooperativas estão
crescendo, é mais um supermercado, mais uma carreta; mas o
produtor, aquele que trabalha, que produz, está, a cada ano,
mais sacrificado.
Portanto, sugerimos uma emenda a este projeto. E necessária
a participação do produtor na hora de definir o preço do
leite. Não se justifica pagarmos CR$120,00 por um litro de
leite no consumo, enquanto o produtor está recebendo
CR$50,00, CR$40,00, CR$38,00. Nem sei por que existem três
preços para o produtor receber o seu leite. Portanto, o
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produtor recebe hoje, aproximadamente, apenas 40% do custo
ao consumidor. E necessário que haja uma política correta na
hora da composição do preço do leite, para que o produtor
seja melhor remunerado, pague menos e, com isso, se limite o
preço do intermediário. E o que seria mais vantajoso, nos
últimos anos, nessa matéria, ou seja, no beneficiamento do
produto do leite e seus derivados.
Portanto, Sr. Presidente, damos nosso inteiro apoio ao
projeto que está em pauta, do nobre Deputado Roberto
Carvalho. Sugerimos, inclusive, uma emenda, q ue foi acatada
pela comissão e nós esperamos que ela seja aprovada neste
Plenário e q ue o produtor seja ouvido na hora de fazer a sua
política de preço do leite.
São essas as minhas palavras, e peço aos colegas que votem
favoravelmente a este projeto

- Sem revisão do orador.).
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Belo Horizonte, quinta-feira, 16 de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA 4799 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos, telegramas e cartão -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 1.847 a
1.850/93 - Requerimentos flQ5 4.984 ao 4.993/93 -
Requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão (2), Maria
José Haueisen e Jaime Martins - Comunicação: Comunicação do
Deputado Geraldo da Costa Pereira - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Bené Guedes, Márcio Miranda e Jaime
Martins - 2à PARTE (ORDEM DO DIA): 1g Fase: Designação de
Comissões: Comissão Especial para Elaborar um Código de
Ética e Princípios Norteadores do Decoro Parlamentar -
Leitura de comunicação apresentada - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nQs 1.615 e 1.623/93; aprovação - Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei nQ 1.784/93; encerramento da discussão;
discursos dos Deputados Clêuber Carneiro, Antônio Genaro e
Raul Messias; aprovação - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Adelmo Carneiro Leão; encaminhamento à Comissão de
Saúde e Ação Social - Requerimento do Deputado Jaime
Martins; encaminhamento à Comissão de Justiça para os fins
do art. 59 do Regimento Interno - Requerimento da Deputada
Maria José Haueisen; aprovação - Requerimento do Deputado
Adelmo Carneiro Leão; rejeição; verificação de votação:
ratificação da rejeição - Eleição da Comissão Representativa
- 2g Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação
de proposições: Discussão, em 2Q turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 38/93: encerramento da discussão;
discursos dos Deputados Jaime Martins e Maria Elvira;
chamada de votação nominal; aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Benê Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - António Carlos Pereira -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Edward Abreu - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - 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 -
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José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasçoncellos - Sebastião
Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Ibraflim Jacob, 2g-Secretário 'ac1 hoc", lê a

seguinte correspondência: OFÍCIOS

Do Sr. Danilo de Castro, Presidente da CEF, em ate nção a
requerimento do Deputado Sebastião Costa, indicando quais
são os financiamentos passíveis de liquidação antecipada e
informando que a instituição tem apresentado sugestões à
Comissão Especial para estudar a política habitacional no
Pais, instalada na Câmara Federal, com vistas à reformulação
do Sistema Financeiro de Habitação.
Do Sr. João Batista Arantes da Silva, Prefeito Municipal de
Ituiutaba, comunicando que a ação solicitada aos Prefeitos,
por intermédio de oficio remetido pela Casa, já é prática
naquele município- (- A Comissão Especial contra a Fome e a
Miséria.)
Do Sr. Luiz Guaritã Neto, Prefeito Municipal de Uberaba,
enviando informações acerca de alguns conjuntos
habitacionais, das construtoras responsáveis pelas obras e
dos programas habitacionais a que estão vinculadas. (- A
Comissão Especial/Conjuntos Habitacionais.)
Do Sr. Luiz Carlos Sigilião Ribeiro, Presidente da Câmara

Municipal de Muriaé, encaminhando representação de autoria
da Vereadora Zélia Rodrigues Couri e solicitando que cópias
desse texto sejam distribuídas ás Lideranças desta Casa.
Do Sr. Roberto Ximenes de Souza, Presidente da Cãmara

Municipal de Campanha, solicitando seja incluída no Pequeno
Expediente de reunião deste Legislativo a Indicação nQ
140/93, de autoria do Vereador Henrique Napoleão de Andrade
Figueiredo. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Arnaldo Lemos Figueiredo, Chefe de Gabinete do

Secretário de Agricultura, esclarecendo, em atenção a oficio
desta Casa em que se solicita a promoção de campanha contra
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o desperdício de alimentos estocados nos armazéns da rede
pública estadual, que a EMATER não tem ação perante o
armazenamento da rede pública e enumerando projetos que vêm
sendo desenvolvidos relativamente ao pequeno produtor. (- A
Comissão Especial contra a Fome e a Miséria.)
Do Sr. Hermélio Soares Campos, Presidente da Associação dos
Bancários e Secretários Aposentados do Estado de Minas
Gerais - ABSAEMGE -, solicitando o apoio da Casa á emenda
propondo a criação do Tribunal Federal Regional em Minas
Gerais, a ser incluída nas disposições constitucionais
transitórias da Carta Magna em revisão. (- A Comissão de
Revisão Constitucional.)
Do Sr. Niraldo José Ponciano e outros (19). manifestando
preocupação com a possibilidade de aprovação, em 2 turno,
do Substitutivo no 1 á Proposta de Emenda á Constituição n
15/91, que reduz o percentual da receita orçamentária
destinada à FAPEMIG, e solicitando o empenho da Casa para
que seja preservada a atual dotação e para que a análise do
assunto seja adiada para a época da revisão constitucional.
(- Anexem-se á Proposta de Emenda à Constituição ng 15/91.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Raul Belém, Deputado Federal; Ricardo Pinheiro,
Diretor Regional da ECT em Minas Gerais; Homero Ferreira
Diniz, Superintendente Regional da CEF; Cézar Rodrigues
Campos, Secretário Municipal de Saúde; Fernando Paschoal
Guerra, Diretor-Presidente da AÇOMINAS; Paulo Severino de
Resende, Presidente da EMATER-MG; e Fernando Hector Ribeiro
Andalo, Coordenador-Chefe da Consultoria Técnica da
Presidência do Banco do Brasil, agradecendo convite e
cumprimentando a Casa pela iniciativa da homenagem ao Banco
do Brasil, por seus 185 anos de fundação e 75 anos de
instalação da Agência Centro nesta Capital.
Do Sr. Décio R. C. Vasconcelos, de Governador Valadares,
solicitando empenho para que se obste a tramitação de
substitutivo ao Projeto de Lei ng 1.509/93. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nQ 1.509/93.)

CARTÃO
Da Sra. Marly Moysés Silva Araújo. Diretora-Geral do
IEDRHu, cumprimentando e agradecendo convite para a reunião
especial em homenagem ao 185Q aniversário do Banco do
Brasil

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.841193

Declara de utilidade pública o Centro Espirita Pai João da
Mata, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espirita Pai João da Mata, com sede no Município de Belo
Horizonte-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1993.
Anderson Adauto
Justificação: O Centro Espirita Pai João da Mata é una
sociedade civil sem fins lucrativos destinada ao estudo do
espiritismo e á prestação de assistência espiritual às
pessoas necessitadas. Além disso, dá apoio a todo
empreendimento que possa vir em beneficio da humanidade.
A entidade possui personalidade jurídica, uma vez que seus

estatutos se encontram registrados no Cartório Jero Oliva de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no livro A, sob o
número 71.572, em data de 27/10/93.
Conforme atesta o Juiz de Direito da 3a Vara de Família,
Or. Renê Couland da Costa Cruz, a entidade encontra-se em
pleno funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idóneas, que não recebem remuneração
pelo exercício dos cargos que ocupam.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça para

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

PROJETO DE LEI NQ 1.848/93
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente

Fernando Osõrio, com sede no Município de Guaranésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente Fernando Osório, com sede no Município de
C-uaranés ia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1993.
Maria Olivia
Justificação: A associação mencionada acima, entidade sem
fins lucrativos, tem como objetivo congregar todos os
membros ativos e regulares da loja para promover serviços
próprios ou conjugar esforços com as autoridades públicas.
bem como gerir outras atividades a fim de que sejam
atendidas suas finalidades.
Por ser a entidade de cunho filantrópico e social,

justifica-se a declaração de sua utilidade pública.
Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação do
projeto em pauta.
- 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 1.849/93
Declara de utilidade pública a Fundação e Associação para a
Reintegração e Assistência Social a Viciados e Carentes -
FARASVEC -, com sede no Município de Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a fundação e

Associação para Reintegração e Assistência Social a Viciados
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e Carentes - FARASVEC -, com sede no Município de Lagoa da
Prata.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1993.
Maria Olivia
Justificação: A Fundação e Associação para Reintegração e

Assistência Social a Viciados e Carentes - FARASVEC - é
entidade beneficente sem fins lucrativos e sem vínculos
político-partidários, cujas finalidades principais são a
assistência social a carentes, a recuperação física e moral
de viciados, homossexuais e prostitutas, a assistência
médico-odontológica, o acesso dos assistidos a cursos
profissionalizantes, a orientação ás famílias de viciados
para a sua reintegração na sociedade.
Pelo caráter meritório da entidade e pelo grande alcance

social da obra, peço aos nobres colegas que apóiem o projeto
em questão.
- 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 1.650/93
Declara de utilidade pública a Associação Irmão Sol, 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
Irmão Sol, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1993.
Antõnio Pinheiro
Justificação: A Associação Irmão Sol é uma entidade civil

sem fins lucrativos, de caracteres beneficente, educativo,
cultural e de assistência social, que tem por finalidade dar
assistência aos meninos e às meninas de rua e a adolescentes
em geral na área da saúde, da educação religiosa, jurídica e
técnico-profissional, sem discriminação de sexo, cor, idade,
credo e nacionalidade.
Para consecução de seu objetivo, a associação, na pessoa do
Frei Mariano, incansável batalhador em prol dos
desassistidos, mantém escolas profissionalizantes em Venda
Nova, nos Bairros das Indústrias e Providência, além de uma
casa de acolhimento de casais de rua, localizada no Bairro
Sagrada Familia.
A manutenção de mais de 200 adolescentes tem sido, além de
penosa, muito trabalhosa, necessitando sempre de doações
populares e do concurso dos poderes públicos. Esse, na área
estadual, vincula-se à exigência da declaração de utilidade
pública, razão desta proposição que ora apresento á
consideração dos nobres pares, confiante em sua aprovação.
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Contribuindo desinteressadamente para o progresso da
coletividade, notadamente na parte cuja responsabilidade
cabe primeiramente ao Estado, a Associação Irmão Sol se faz
merecedora da declaração de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça para

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

REQUERIMENTOS
Ng 4.984/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que seja
instalada eletrificação rural no Município de São Francisco.
(- A Comissão de Política Energética.)
NQ 4.985/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que
sejam construidas redes de esgoto no Município de São
Francisco. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 4.986/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
seja encaminhado á Assembléia Legislativa projeto de lei
criando o Instituto Mineiro da Mulher e da Criança - IMMC.
(- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 4.987/93, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
pintor mineiro Euclides Bottaro pelos relevantes serviços
prestados a Minas na área cultural. (- A Comissão de
Educação.
Ng 4.988/93, do Deputado Baldonedo Napoleão, solicitando

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
a Prefeitura e a população de Barroso pelo transcurso do 40g
aniversário de emancipação do município. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)
Ng 4.989/93. do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja

formulado apelo ao Superintendente da SUDENDR, ao Secretário
Executivo de CEDEC e ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á execução de programas de combate á
seca no Norte de Minas. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
NQ 4.990/93, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando
seja formulado apelo ao Diretor-Geral da RURALMINAS com
vistas á remessa de informações sobre a existência de ações
discriminatórias do Estado, inclusive as anteriores à
criação do órgão, contendo os dados que enumera. (- A Mesa
da Assembléia.)
NO 4.991/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Prefeitura e a população de Moema pelo transcurso do 40g
aniversário de emancipação do Município. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)
NO 4.992/93. do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral da TELEMIG com vistas à
instalação de um posto de telefonia rural no povoado
denominado Saco da Vida, no Município de Funilândia.
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Ng 4.993/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DETEL-MG com vistas à
instalação de um posto de telefonia rural no povoado
denominado Saco da Vida, no Município de Funilândia. (-
Oistribuidos á Comissão de Administração Pública.)
Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja incluída
na ordem do dia a Proposta de Emenda à Constituição ng
24/92.
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando a convocação

do Secretário de Segurança Pública para prestar
esclarecimentos a esta Casa sobre as denúncias de
retaliações, que enumera, feitas por esta Pasta contra as
lideranças do Sindicato da Policia Civil.
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando a instalação
de comissão especial para verificar a situação dos
trabalhadores das empresas que relaciona, em virtude de
denúncias de contaminação por uso de agrotóxicos e de
precárias condições de segurança. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social, nos termos da Deliberação ng 761/92.)
Do Deputado Jaime Martins, solicitando que se mande apurar

a veracidade das acusações dirigidas a ele pelo Deputado
Antônio Carlos Pereira e posteriormente encaminhadas por
este e pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Gilmar Machado
ao Procurador-Geral de Justiça e que, provada a
improcedência das denúncias, se imponha aos acusadores a
penalidade regimental cabivel. (- A Comissão de Justiça,
para os fins do art. 59 do Regimento Interno.)

COMUNICAÇÃO
- E também encaminhada á Mesa comunicação do Deputado

Geraldo da Costa Pereira.
Oradores Inscritos

- Os Deputados BenÓ Guedes, Márcio Miranda e Jaime Martins
proferem discursos, que serão publicados em outra edição.

2à PARTE (ORDEM DO DIA)
lê Fase

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai , designar Comissão
Especial para Elaborar o Código de Etica e Princípios
Norteadores do Decoro Parlamentar. Pelo BRD: efetivos -
Deputados Bonifácio Mourão, Romeu Quelroz, Dilzon Melo,
Agostinho Patrus e Baldonedo Napoleão; suplentes - Deputados
Anderson Adauto, Sebastião Costa e Antônio Pinheiro. Pelo
PP: efetivo - Deputado Hely Tarquinio; suplente: Deputado
Wilson Pires. Pelo PT: efetivo - Deputado Antônio Carlos
Pereira; suplente - Deputado Gilmar Machado. Designo. A
Gerência de Comissões.

Leitura de Comunicação Apresentada
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O Sr. Presidente - Comunicação do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, dando ciência à Casa do falecimento da Sra. Maria
José Nascimento Teôfilo, no Município de Pitangui.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em redação final, cada um por
sua vez, os Projetos de Lei nQs 1.615 e 1.623/93, do
Governador do Estado. (- A sanção.)
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei flQ 1.784/93, que cria cargos de provimento efetivo no
quadro de pessoal da FHEMIG. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação.
- Os Deputados Clêuber Carneiro, Antônio Genaro e Raul

Messias proferem discursos para encaminhar a votação, os
quais serão publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
A sanção.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicita seja nomeada Comissão Especial para,
no prazo máximo de 60 dias, verificar a situação dos
trabalhadores das empresas Brasil Flower's S.A., Destilaria
de Álcool de Nanuque S.A., Indústria Malvina S.A., Cia.
Açucareira Riobranquense e Cia. Industrial e Agrícola Deste
de Minas, em virtude de denúncias de contaminação por uso de
agrotôxicos e de precárias condições de segurança. A
Presidência vai enviar o requerimento á Comissão de Saúde e
Ação Social
Requerimento do Deputado Jaime Martins em que solicita se
mande apurar a veracidade das acusações dirigidas ao
requerente pelo Deputado Antônio Carlos Pereira, da tribuna
desta Casa, e posteriormente, encaminhadas por ele e pelos
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Gilmar Machado ao
Procurador-Geral de Justiça, conforme publicado no jornal
"Diário da Tarde" do dia 11 de dezembro.
Solicita ainda que provada a improcedência das acusações,
imponha-se aos Deputados ofensores a penalidade regimental
cabível. A Presidência vai enviar o requerimento á Comissão
de Justiça para os fins do art. 59 do Regimento Interno.
Requerimento da Deputada Maria José Haueisen. solicitando a
inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda á
Constituição nQ 24/92. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando

que se convoque o Exmo. Sr. Secretário da Segurança Pública
para prestar esclarecimentos a esta Casa quanto ás denúncias
do Sindicato da Polícia Civil relativas à existência de
retaliações a suas lideranças, por parte dessa Secretaria.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado-
0 Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.



578

o Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação -
0 Sr. Presidente - Votaram a favor 4 Deputados; votaram

contra 36 Deputados. Está rejeitado o requerimento.
Eleição da Comissão Representativa

O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passar à eleição
dos componentes da Comissão Representativa da Assembléia
Legislativa para o próximo recesso, em cumprimento ao
disposto no 7g do art. 53 da Constituição do Estado e nos
arts. 15 a 17 do Regimento Interno. Os Deputados receberão
dos escrutinadores envelopes devidamente rubricados e, em
seguida, na cabine, marcarão os nomes dos Deputados que
comporão a Comissão Representativa da Assembléia. A
Presidência esclarece que os Deputados deverão assinalar com
um "X" tantos nomes quantas forem as vagas por partido,
conforme indicado na cédula, num total de 15 nomes A
Presidência vai passar à eleição, inicialmente convocando os
Deputados Edward Abreu e Antônio Genaro para atuarem como
escrutinadores. Com a palavra, o Sr. Secretário para
proceder à chamada dos Deputados. Na sua ausência, solicito
ao Deputado Sebastião Helvécio que faça a chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Rêrnolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio - Agostinho Patrus - Álvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Anderson Adauto - António Genaro - Arnaldo Canarinho
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão
- Cêlio de Oliveira - Dilzon Melo - Edward Abreu - Francisco
Ramalho - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Olivia - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião
Costa - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam

à abertura da urna e à verificação da coincidência do número
de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr Presidente - Votaram 45 Deputados; foram encontradas
na urna 45 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
o Sr. Presidente - A Presidência vai anunciar o resultado
da votação para a eleição da Comissão Representativa da
Assembléia para o próximo recesso. Efetivos: pelo BRD
Deputados Antônio Júlio, Anderson Adauto, José Laviola,
Arnaldo Canarinho, Jorge Hannas, Sebastião Costa, Dilzon
Melo, Alvaro Antônio, Ermano Batista, Ailton Vilela e
Ajalmar Silva; pelo PT - Deputados Roberto Carvalho e Gilmar
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Machado; pelo PP - Deputados Hely Tarquinio e Wilson Pires.
Suplentes; pelo BRO - Deputados Eduardo Brás, Francisco
Ramalho, Bonifácio Mourão, Roberto Amaral, Ambrósio Pinto,
José Leandro, Roberto Luiz Soares, Miguel Barbosa. Marcelo
Cecé, Geraldo Rezende e José Renato; pelo PT - Deputados
Antônio Fuzatto e Ivo José; pelo PP - Deputados Glycon Terra
Pinto e João Marques. A Presidência declara eleitos os
membros da Comissão Representativa da Assembléia para o
próximo recesso.

2? Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa á 2s3 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 ng 1.702/93, em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada hoje,
pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 38/93, do Governador do Estado, que
acrescenta o art. 299 á Constituição do Estado de Minas
Gerais. Em discussão, a emenda. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação.
- Os Deputados Jaime Martins e Maria Elvira, encaminhando a

votação, proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em

votação, a proposta. A Presidência convoca o Sr. Secretário
para proceder á chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Boné Guedes - Sebastião

Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Dilzon Melo - Edward Abreu - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Lavi p la - José Leandro -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Tarcisio
Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
- Respondem "não" á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Antônio Carlos Pereira - Maria José Haueisen - Raul

Messias.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 53 Deputados. Votaram
"não" 3 Deputados. Portanto, está aprovada a Proposta de
Emenda á Constituição flQ 38/93. A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Tendo em vista que os demais projetos
constantes na pauta não se encontram em condição de serem
apreciados por este Plenário e que não há oradores para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para a especial de logo mais, às 18 horas, com
a finalidade de homenagear a Empresa Gontijo; para a
extraordinária de amanhã, dia 15, ás 9h30min, nos termos do
edital de convocação; para a solene de encerramento da 3
Sessão Legislativa Ordinária da 12Q Legislatura, na mesma
data, ás 18 horas, e para a ordinária da mesma data, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas do dia nove de novembro de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se, na Sala das Comissões, os
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e Miguel Barbosa,
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos
os trabalhos e esclarece que a reunião tem a finalidade de
ouvir os Drs. Célio Valle e Francisco Mourão Vasconcel los.
respectivamente, Diretor e Coordenador de Parques e Reservas
Equivalentes, que representam o Dr. José •Carlos de
Carvalho, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas -
IEF -. e Dr. Jáder Pinto de Campos Figueiredo.
Superintendente do IBAMA em Minas Gerais, e de apreciar a
matéria constante na pauta. Emseguida, solicita ao Deputado
Miguel Barbosa que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Continuando, passa à leitura da correspondência
do Dr. Jáder Pinto de Campos Figueiredo, na qual ele
comunica à Comissão a impossibilidade de comparecer a esta
reunião, tendo em vista compromisso anteriormente assumido.
O Presidente acusa o recebimento da correspondência enviada
à Comissão pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Dr.
João Bosco Senra, informando aos parlamentares que, no dia
22/10/93, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte assinou
contrato com a empresa SADA para a retirada dos aguapés da
lagoa da Pampulha, sem ônus para o Estado. Dando
prosseguimento aos trabalhos, convida os oradores a tomarem
assento à mesa e, como autor do requerimento que motivou o
convite, faz uso da palavra para suas considerações sobre o
assunto. A Presidência concede a palavra aos convidados. O
Dr. Célio Valle faz exposição detalhada sobre a situação dos
parques estaduais e nacionais em Minas Gerais e sugere a
realização de um fórum técnico para se discutirem as
alternativas a fim de incrementar a criação de reservas
particulares no Estado. Na opinião do Dr. Célio Valle, o
Legislativo é o espaço ideal para reunir os órgãos
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governamentais envolvidos com a questão fundiária no Estado,
como a RURALMINÂS e o INCRA, e cobrar soluções para o que
ele classifica como um dos grandes entraves para se
estabelecer uma política de conservação ambiental em terras
devolutas. Segundo o Or. Francisco Mourão Vasconcellos, o
IEF está centrando sua atuação em três grandes frentes: um
trabalho conjunto com a RURALMINAS na implantação de novas
unidades de conservação em terras devolutas, atuando junto
às prefeituras municipais, e uma campanha de conscientização
dirigida aos proprietários rurais para que transformem parte
de seu patrimônio em unidade de conservação ambienta]. Após
as explanações e mediante a deliberação dos membros da
Comissão, o Presidente informa que a Sra. Aline Tristão
Bernardes, da Fundação Biodiversitas, poderá participar da
discussão. Antes de iniciar os debates, a Presidência passa
à fase de discussão e votação de proposições da Comissão, O
Deputado Ivo José apresenta requerimentos, nos quais
solicita sejam convidados os Srs. José Constantino
Gonçalves, Prefeito Municipal de Raul Soares, Américo de
Almeida César, Secretário Municipal de Saúde, José Flávio
Monteiro de Castro, Vereador, e as Sras. Deusdett Gomes,
Joseli Aparecida Pires e Marilene Aparecida Gomes.
representantes dos moradores da referida cidade, para, no
dia 30/11/93. comparecerem a esta Casa e prestarem
esclarecimentos a esta Comissão a respeito da manutenção de
um depósito de lixo a céu aberto, às margens do rio Matipó e
próximo à comunidade de Cachoeira Comprida, no Município de
Raul Soares; e Antônio Augusto dos Santos, Gerente-Geral da
Alcan Alumínios do Brasil, para, no dia 7/12/93, fazer
exposição, perante esta Comissão, sobre o projeto de
controle ambiental e sobre os métodos para conter a emissão
de gases poluentes e a poluição do rio Funil, afluente do
rio Doce, que a referida empresa vem desenvolvendo em Ouro
Preto. Requer, ainda, sejam convidados os Srs. Angelo
Oswaldo Araújo dos Santos, Prefeito Municipal de Ouro Preto,
José Eustãquio Elias, Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Julião, Renato Navarro Godinho, Reitor
da Universidade Federal de Ouro Preto, e José Francisco
Prado, Presidente da Associação de Meio Ambiente - AMA -,
para participarem desta reunião. Apresenta, ainda.
requerimento em que solicita seja encaminhado expediente ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, a fim de que esse
órgão se manifeste, com a maior brevidade possível, sobre a
denúncia contida na Representação Popular ng 3/93. do Sr.
Eduardo Vilas Boas Barrento Ribeiro, publicada no "Diário do
Legislativo" de 19/10/93. Colocados em votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados por unanimidade. Em
seguida, o Deputado Ronaldo Vasconcellos transfere a
Presidência dos trabalhos ao Deputado Ivo José, em
conformidade com o disposto no art. 44, parágrafo único, do
Regimento Interno. O Deputado Ivo José concede a palavra ao
Deputado Miguel Barbosa, relator do Projeto de Lei ri
1.448/93, no 2g turno, que profere seu parecer concluindo
pela aprovação da matéria. Colocada em discussão e votação,
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é aprovada a proposição. Em seguida, o Deputado Ronaldo
Vasconcel los retoma a Presidência e abre a fase dos debates.
E realizado amplo debate entre os expositores e os
parlamentares presentes, conforme consta nas notas
taquigrâficas. Encerrados os debates, o Presidente agradece
aos Drs. Cêlio Valle e Francisco Mourão Vasconcelios os
valiosos subsidios prestados à Comissão. 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, 23 de novembro de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Miguel

Barbosa.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO
PRAZO DE 60 DIAS, VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS CONJUNTOS
HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A
PARTIR DE 1990, PELOS PROGRAMAS 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
CONSTRUÇÕES
As onze horas e quinze minutos do dia nove de novembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputado Anderson Adauto, Gilmar Machado e
Márcio Miranda, 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, atendendo a requerimento oral do
Deputado Gilmar Machado, suspende a reunião até às 15 horas.
As lShlSmin, o Deputado Anderson Adauto reabre os trabalhos,
com a presença dos Deputados Gilmar Machado, Di}zon Melo e
Márcio Miranda. A Presidência comunica aos membros presentes
o recebimento de correspondência, cedida pela Comissão de
Defesa do Consumidor, enviada a esta Casa pela
Superintendência Regional/BH da CEF, informando sobre a
impossibilidade de remeter àquela Comissão documentos
concernentes a diversos conjuntos habitacionais situados no
Estado, sob pena de caracterizar-se quebra de sigilo
bancário, de acordo com o 38 da Lei ng 4.595, de 1964. Em
seguida, a Presidência esclarece que a finalidade da reunião
é dar continuidade aos trabalhos da Comissão e sugere aos
membros presentes que seja programada uma visita à
Superintendência Reglonal/BH da CEF para tratar de assuntos
referentes aos conjuntos habitacionais financiados pela CEF
em Minas Gerais. D Presidente passa a palavra ao Deputado
Gilmar Machado, que apresenta requerimento do Deputado Ivo
José solicitando que a Comissão realize visita ao Conjunto
Residencial Silvio Resende, em Coronel Fabriciano com o
objetivo de verificar "in loco" a situação daquele imóvel. D
Deputado Gilmar Machado apresenta, também. três
requerimentos, solicitando, no primeiro, o envio de
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correspondência ao Departamento Municipal de Águas e
Esgotos de Uberlândia - DEMAE - para que seja remetida cópia
da documentação referente aos conjuntos habitacionais
construidos a partir de 1990 naquela cidade; no segundo, que
seja convidado o Sr. Hélcio Lúcio Garcias, Coordenador
Estadual em Defesa dos Mutuários dos Conjuntos Habitacionais
Populares de Minas Gerais, para fazer explanações sobre
irregularidades apuradas na construção de vários conjuntos
habitacionais no Estado; e no terceiro, que seja realizada
visita ao Conjunto Habitacional Carajás, no Município de
Contagem, para se verificar "in loco" a situação do
mencionado conjunto. Colocados em votação, os requerimentos
são aprovados por unanimidade. A seguir, o Presidente
transfere a direção dos trabalhos ao Deputado Dilzon Meio
para que possa apresentar três requerimentos, solicitando,
no primeiro, que seja realizada visita aos conjuntos
habitacionais Uberaba 1 e II, para se verificar "in loco" a
situação dos mencionados conjuntos; no segundo, o envio de
oficio ao Prefeito Municipal de Uberaba pedindo cópia da
documentação referente aos conjuntos habitacionais Uberaba 1
e II; e no terceiro, a prorrogação do prazo da Comissão por
mais 30 dias. Colocados em votação, os requerimentos são
aprovados. A seguir, o Presidente suspende a reunião por 10
minutos para que seja estabelecido o cronograma de trabalho
da Comissão. Reabertos os trabalhos, a Presidência, com a
concordância dos membros, define as viagens á cidade de
Coronel Fabriciano no dia 11/11/93, e a Varginha, no dia
19/11/93, para se verificar "in loco" a situação de
conjuntos habitacionais naquelas cidades e se colherem
subsídios para os trabalhos da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Dilzon Melo, Presidente - Gilmar Machado - Márcio Miranda.
ATA DA 699 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três
de novembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados C6ssimo Freitas,
Francisco Ramalho e Gilmar Machado, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Cóssimo 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 parlamentares presentes. A Presidência informa que a
reunião destina-se a ouvir a Dra. Celina Pinto Albano.
Secretária da Cultura; o Prof. Anselmo Alves de Souza e o
Sr. Gilmar José Ribeiro, representante do Sr. José Helvécio
Fernandes de Rezende, Vereador á Câmara Municipal de
Indianópolis, os quais discorrerão sobre a situação dos
sítios arqueológicos localizados nas regiões do Triângulo e
do Alto Paranaiba; e, ainda, a apreciar as matérias
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constantes na pauta. O Presidente convida os expositores a
tomar assento à mesa e concede a palavra ao Deputado Gilmar
Machado, autor do requerimento que motivou o convite. D
parlamentar faz exposição sobre a dificuldade em salvar o
valioso acervo histórico e etnográfico, com destaque para a
Igreja de Sant'Ana do Rio das Velhas e os inúmeros sítios
arqueológicos do Município de Indianópolis. Os Srs. Anselmo
Alves de Souza e Gilmar José Ribeiro fazem uso da palavra
para prestar esclarecimentos sobre o acervo arqueológico da
mencionada região, sua importância e seu estado de
conservação. O Sr. Anselmo Alves de Souza passa às mãos do
Presidente da Comissão cópia do projeto de salvamento na
área da Usina Hidrelétrica de Miranda, desenvolvido pelos
técnicos da Universidade Federal de Uberlândia, objetivando
a preservação de vários sities arqueológicos ameaçados por
obra da CEMIG. Finalmente, a Dra. Celina Pinto Albano
procede á leitura de relatório do IEPHA-MG. Ratificando as
informações da existência de valioso património arqueológico
e histórico no Município de Indianópolis e em regiões
adjacentes, a Secretária ressalta as dificuldades
enfrentadas pelo IEPHA-MG para viabilizar a preservação
desses acervos. Após as exposições dos convidados, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado, que
solicita seja encaminhado oficio desta Comissão ao
Presidente da CEMIG, solicitando que essa empresa viabilize
a implantação dos estudos realizados pela Universidade
Federal de Uberlândia, visando a resguardar peças do sitio
arqueológico de Indianópolis. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Nesta oportunidade, a Presidência
agradece a presença dos convidados e suspende a reunião por
5 minutos. O Presidente reabre os trabalhos e informa aos
Deputados que foi encaminhada à Comissão comunicação da
Deputada Elisa Alves, referente a sua renúncia à função de
membro efetivo desta Comissão. Passa-se à 2a parte da
reunião, com a discussão e a votação de parecer sobre
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado Francisco Ramalho, relator do Substitutivo nQ 2 ao
Projeto de Lei flQ 1.179/92, no lQ turno, opina por sua
aprovação. Colocado em discussão e em votação, é aprovado o
parecer sobre o Substitutivo nQ 2. Ato continuo, o
Presidente passa á discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, a saber:
com pareceres favoráveis do relator, Deputado Gilmar
Machado, os Projetos de Lei ns 1.256. 1.550 e 1.635/93, no
2g turno; com pareceres favoráveis do relator, Deputado
Ambrósio Pinto, os Projetos de Lei ngs 1.269, 1.599 e
1.621/93, no 2g turno; 1.532 e 1.601/93, no lQ turno; com
pareceres favoráveis do relator, Deputado Francisco Ramalho,
os Projetos de Lei ns 1.321/93, no 2Q turno, na forma do
vencido em i p turno: 1.552 e 1.637/93; no 2Q turno;
1.296/93. no 1Q turno, na forma do Substitutivo no 1; 1.405,
1.481 e 1.602/93, no IQ turno; com parecer favorável da
relatora, Deputada Elisa Alves, o Projeto de Lei ng
1.476/93, no lQ turno. Submetidos a discussão e a votação,
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cada um por sua vez, são aprovados os projetos. O Deputado
Gilmar Machado, relator do Projeto de Lei ng 1680/93, no lg
turno, solicita seja o projeto convertido em diligência ao
autor, o que é deferido pelo Presidente da Comissão.
Objetivando a apreciação de projetos de sua autoria, o
Presidente, Deputado Côssimo Freitas, passa a Presidência
ao Deputado Francisco Ramalho. Este coloca em discussão e
em votação o Projeto de Lei nQ 1.542/93, no 2g turno, do
qual é relator e sobre o qual emite parecer favorável e o
Projeto de Lei flQ 1.541/93, no 2g turno, com parecer
favorável da relatora, Deputada Elisa Alves. São aprovados
os projetos. O Deputado Cõssimo Freitas reassume a
Presidência e passa a palavra ao Deputado Francisco Ramalho,
relator do Requerimento ng 4.853/93, que emite parecer pela
aprovação da matéria. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. O Presidente coloca em discussão e em votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 1.241,
1.388, 1.430, 1.431, 1.439, 1.450, 1.479, 1.486, 1.500 e
1.507/93, que 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 hoje, dia 23/11/93, às 17
horas, com o objetivo de se apreciar o parecer sobre o
Projeto de Lei no 1.634/93, no lg turno, que altera os arts.
14 e 22 da Lei ng 9.413, de 2/7/87, que institui a carreira
do magistério superior do curso de Pedagogia do Instituto de
Educação de Minas Gerais e dá outras providências. O
Presidente determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1993.
Côssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Gilmar

Machado.
ATA DA 64a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Bonifácio Mourão, Antônio Fuzatto, Sebastião Costa e Maria
Olivia (substituindo esta ao Deputado Dílzon Melo, por
indicação da Liderança do PTB), membros desta Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio
Mourão, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Antônio Fuzatto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Havendo correspondência a ser lida, o Presidente
solicita ao Deputado Antônio Fuzatto que faça a sua leitura.
Lêem-se, então, os seguintes oficios: da Câmara Municipal de
Uberaba, solicitando a criação do Juizado Especial para
Infrações de Menor Potencial; do Sr. Amaro Custódio da
Silva, solicitando providências junto à COPASA-MG, com
vistas ao atendimento diferenciado às familias carentes; dos
Servidores Públicos Estaduais da Secretaria de Estado da
Fazenda de Minas Gerais - Teôfilo Dtõni, solicitando a
colaboração e o apoio do Secretário da Fazenda, no tocante à
apresentação e à discussão do Plano de Carreira dos
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Servidores Públicos; da Confederação Nacional da Indústria -
CNI -, enviando o trabalho realizado pela CNI intitulado
"Políticas Estaduais de Apoio às Micro e Pequenas Empresas".
Passa-se à 2a fase da Ordem doDia com a discussão e a
votação de proposições sujeitas á apreciação do Plenário. Na
ausência do relator das emendas apresentadas em Plenário ao
Projeto de Lei ng 1.509/93, Deputado Dilzon Meio, a
Presidência suspende a reunião por 30 minutos. Reabertos os
trabalhos e estando presentes os Deputados Bonifácio Moura o,

 Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Antônio
Fuzatto, por indicação da Liderança do PT), Dilzon Melo e
Sebastião Costa, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Dilzon Melo, relator, no lg turno, das emendas apresentadas
em Plenário ao Projeto de Lei ng 1.509/93, do Deputado
Homero Duarte, que fixa os critérios populacionais para a
criação, fusão e desmembramento dos serviços notariais e de
registros. O relator apresenta parecer pela rejeição das
Emendas ngs 2, 3 e 4 ao Projeto e pela sua aprovação na
forma do Substitutivo no 2. Posto em discussão, o Deputado
Bonifácio Mourão apresenta emenda ao parecer e, em seguida,
o Deputado Adelmo Carneiro Leão solicita vista do processo,
a qual é deferida pela Presidência. Passa-se à 3a fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação das proposições
sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. Nesta fase, o
Presidente converte era diligência ao autor, Deputado Raul
Messias, o Projeto de Lei no 1,456/93, no lg turno, que
declara de utilidade pública o Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE-MG. Acham-se
sobre a mesa os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei ngs 857/92. que dá denominação de Antônio de Castro
Silva ao trecho da Rodovia MG-020 que liga os Municípios de
Belo Horizonte, Santa Luzia e Jabuticatubas; 1.228/93, que
declara de utilidade pública a Associação dos Servidores
Municipais de Bambui - ASMB -, com sede no Município de
Bambui; e 1.480/93, que declara de utilidade pública a
Associação Campo-Belense dos Aposentados - ACAP -, com sede
no Município de Campo Belo. Postos em discusão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres de redação
final. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença de todos, convoca os membros desta
Comissão para a extraordinária do dia 2 do corrente, às 10
horas, para apreciarem o Projeto de Lei no 1-509/93 e o
Projeto de Lei Complementar no 3/90, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Antônio Fuzatto - Alvaro

Antõnio - Homero Duarte - Sebastião Costa - Dilzon Melo -
Antônio Júlio.
ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE
As nove horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconceilos, Ailton Vilela e
Jorge Hannas (substituindo este â Deputada Maria Elvira, por
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indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Ronaldo Vasconcelios, declara abertos os trabalhos
e esclarece que a reunião se destina a apreciar o parecer
sobre a Emenda ng 1 ao Projeto de Lei ng 1614/93, de
autoria do Governador do Estado, que cria o Fundo Pró-
Floresta e dá outras providências. Em seguida, solicita ao
Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Prosseguindo, a Presidência passa à 213
fase da Ordem do Dia e concede a palavra ao Deputado Ailton
Vilela, que profere parecer mediante o qual conclui pela
rejeição da Emenda flQ 1 ao Projeto de Lei ng 1.614/93.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Miguel

Barbosa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

"MENSAGEM No 418/93'
Belo Horizonte. 14 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa
Excelência, à aprovação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, nos termos do artigo 62. inciso XXIII, alínea
"b", da Constituição do Estado, os nomes dos indicados do
Governo para composição do Conselho Estadual de Educação.
A escolha distingue cidadãos que adquiriram prestigio no
setor do magistério, estando todos eles amplamente
capacitados para o exercício das atribuições de
responsabilidade daquele Colegiado.
Certo de que essa douta Assembléia considerará a
preferência, face á reconhecida probidade e comprovada
experiência dos escolhidos, ofereço á sua elevada
consideração, para o período que se inicia em lg de janeiro
de 1994, os seguinte nomes: Professor Aluisio Pimenta,
Professor José Eustáquio Romão, Professor Augusto Ferreira
Neto, Professor José Marinho Leão Falcão Filho, Professora
Maria das Graças Bitencourt, Professora Maria Auxiliadora
Campos Araújo Machado e Professor Antônio Faria.
Deverão ser reconduzidos os seguintes Conselheiros:
Professor Ulysses de Oliveira Panisset, Professor Samuel
Rocha Barros, Professor Geraldo Sardinha, Professor Geraldo
Magela de Resende e Professora Maria Aparecida Sanches
Coelho.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência
as expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
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- À Comissão Especial.
- Publicado de acordo com o texto original.)

"MENSAGEM NQ 419/93t
Selo Horizonte. 15 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei que faz a destinação do percentual a
que se refere o inciso II do parágrafo único do artigo 40 da
Lei no 11.115. de 16 de setembro de 1993.
0 projeto de lei em destaque faz a destinação dos restantes
dez por cento (10%) percentual da variação nominal da
receita liquida do Estado, ocorrida no período de maio a
agosto do corrente ano, nos termos do disposto no inciso II
do parágrafo único do artigo 4g da Lei ng 11.115. de 16 de
junho de 1993, que dispõe sobre os princípios da politica de
reajustamento dos simbolos e níveis de vencimentos e dos
proventos do pessoa) civil e militar do Poder Executivo,
para as situações que menciona, em complemento ao Decreto ng
34.923. de 17 de setembro de 1993, baixado com base na
supramencionada Lei no 11H15, vigente a partir de lg de
setembro último.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua à matéria a
tramitação em regime de urgência, de que trata o artigo 69
da Constituição do Estado, apresento-lhe a expressão do meu
elevado apreço e consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.851193
Dispõe sobre a destinação do percentual de que trata o
inciso II do parágrafo único do artigo 4g da Lei ng 11.115,
de 16 de junho de 1993, e dá outras providências.
Art. lg - A destinação dos restantes dez por cento (10%)
percentual de que trata o inciso II do parágrafo único do
artigo 4g da Lei no 11.115. de 16 de junho de 1993, alterado
pelo artigo 8o desta Lei, relativos ao reajustamento de
vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo,
observará o que dispõe esta Lei.
Art. 2g - As categorias funcionais e os quadros de pessoal

destinatários dos recursos resultantes do percentual de que
trata o artigo anterior são os seguintes;

- servidores aposentados do Quadro de Magistério, em
virtude da incorporação prevista -no artigo 12 da Lei no
11.115, de 16 de junho de 1993;
II - quadro especifico de cargos e funções da Secretaria de

Estado da Saúde, a que refere o artigo lg da Lei ng 11.103,
de 28 de maio de 1993, e o Decreto no 35.054, de 8 de
novembro de 1993;
III - quadro especifico do pessoal da Defensoria Pública,

de que trata o Projeto de Lei no 1.744/93, encaminhado à
Assembléia Legislativa;
IV - cargos de provimento em comissão de que trata o artigo

4o da Lei ng 9.529, de 29 de dezembro de 1987, alterado pela
Lei ng 9.772, de 6 de junho de 1989 (Anexo III), conforme
tabela e vigência constantes no Anexo 1 desta Lei
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V - quadro do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico - IEPHA -, nos termos da Lei ng 11.258. de 28 de
outubro de 1993;
VI - pessoal docente da Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMONTES -. Fundação Helena Antipoff, Fundação
Mineira de Arte Aleijadinho - FUMA - e Fundação Escola
Guignard, nos termos dos artigos 3g e 4g desta Lei;
VII - cargos e funções da Orquestra Sinfônica e do Coral
Lirico da Fundação Clóvis Salgado, nos termos do artigo Sg
desta Lei;
VIII - quadro de pessoal do PLAMBEL - Planejamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, nos ternos do artigo
60 desta Lei
IX - cargos de provimento em comissão do Quadro da Policia

Civil, de que trata a Lei nQ 9.755. de 16 de janeiro de
1989, nos termos do artigo 9g desta Lei, bem como os cargos
de provimento efetivo, conforme tabela e vigência constantes
no Anexo IV desta Lei
X - soldo dos postos e graduações do pessoal da Policia
Militar do Estado, nos termos do artigo 10 e do Anexo V
desta Lei
XI - quadro de pessoal da Fundação Escola Guignard e

Fundação de Arte Aleijadinho - FUMA -;
XII - quadro de pessoal da Comissão de Desenvolvimento do

Vale do Jequitinhonha;
XIII - quadro de pessoal do Departamento de Recursos

Hidricos do Estado de Minas Gerais - DRH -;
XIV - quadro de pessoal da Universidade Estadual de Montes

Claros - UNIMONTES -;
XV - quadro de pessoal do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -;
XVI - quadro de pessoal do Departamento de Obras Públicas

- DEOP -;
XVII - quadro de pessoal da Fundação Estadual do Bem-Estar

do Menor - FEBEM -.
Parágrafo Unico - As tabelas e os níveis de vencimentos
referentes aos quadros de pessoal mencionados nos incisos XI
a XVII são os constantes nos Anexos VI a XXI,
respectivamente, observadas a vigência e a jornada de
trabalho neles indicados-

 

Art. 3 - Estendem-se aos ocupantes de cargos de professor
e regente de ensino do quadro de pessoal da Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, Fundação Helena
Antipoff, Fundação Mineira de Artes Aleijadinho - FUMA - e
Fundação Escola Guignard, atendidos os requisitos exigidos
nos respectivos dispositivos, a gratificação de incentivo á
docência e a percepção do biênio de exercício na regência de
turmas ou de aulas, de que tratam os artigos 2g e 4Q da Lei
nQ 8.517, de 6 de janeiro de 1982, alterados pelo artigo 13
da Lei ng 9.414, de 3 de julho de 1987, artigo 5o da Lei n
9.831, de 4 de julho de 1989, artigos 7g e 8Q da Lei ng
9.957. de 18 de outubro de 1989, e artigo 9g da Lei n
11.091, de 4 de maio de 1993, observado o que dispõe o
artigo 12 da Lei nQ 11.115, de 16 de junho de 1993.
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Parágrafo único - O disposto neste artigo tem vigência a
partir de:

- lg de maio de 1993, para o servidor da Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -;
II - lg de junho de 1993, para o servidor da Fundação

Helena Antipoff;
III - lg de setembro de 1993, para o servidor da Fundação

Mineira de Arte - FUMA - e Fundação Escola Guignard.
Art. 4o - Fica instituída gratificação de função,
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo
vencimento, para o ocupante de cargo de Supervisor
Pedagógico e de Orientador Educacional do Quadro de Pessoal
da Fundação Helena Antipoff, a partir de lg de março de
1993.
Art. So - Ficam criados no Quadro de Pessoal da Fundação
Clóvis Salgado, 6 (seis) cargos de Músico Á. 12 (doze)
cargos de Músico B, 7 (sete) cargos de Músico C e 12 (doze)
cargos de Corista 1, a que se referem os artigos 30 e 33 da
Lei no 11.179, de 11 de agosto de 1993.
Parágrafo único - O vencimento das classes de Corista 1 e
Corista II corresponde ao nível NS-II e NS-III,
respectivamente, na tabela de vencimentos da Fundação Clóvis
Salgado, de que trata o Anexo III da Lei ng 10.936, de 25 de
novembro de 1992.
Art. 6g - Os artigos 2g e 11 da Lei ng 10.324, de 20 de
dezembro de 1990, ficam acrescidos do inciso VI, com a
seguinte redação:
"Art. 2g -
VI - Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte
- PLAMBEL.

Art. 11 - ................................................
VI - Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte
- PLAMBEL.

lg - Os servidores da autarquia PLAMBEL serão integrados
no Quadro Unificado de Atividade de Ciência e Tecnologia, de
que trata o artigo 10 da Lei ng 10.324, de 20 de dezembro de
1990. na forma dos Anexos II e III desta Lei.

2g - A jornada de trabalho dos servidores da autarquia
PLAMBEL é de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 7g - O símbolo de referência para cálculo dos
vencimentos dos cargos que compõem a estrutura básica das
autarquias e fundações do Poder Executivo, de que trata o
artigo 3g da Lei ng 10623, de 16 de janeiro de 1992, passa
a corresponder ao S-02, a partir de lg de setembro de 1993.
ArU Sg - O inciso II do parágrafo único do artigo 4g da
Lei ng 11.115, de 16 de junho de 1993, passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 4g - . . .............................................
Parágrafo único - . . ...................................
II - o percentual restante, equivalente a até 10% (dez por

cento) do percentual da variação nominal ocorrida no
período, será destinado a recompor quadros e tabelas
decorrentes da implantação dos planos de carreira, de que
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trata a Lei ng 10.961, de 14 de dezembro de 1992, e a
assegurar os princípios constantes nos incisos 1 e II do
artigo lg desta Lei, bem como a atender ás demais despesas
relativas a pessoal.".
Art. 9g - Fica elevada para 115% (cento e quinze por cento)

a gratificação especial devida ao servidor ocupante de cargo
de provimento em comissão do Quadro da Policia Civil, de
símbolos de vencimento de PC-1 a PC-7, de que trata o artigo
10 da Lei ng 10.362, de 27 de setembro de 1990, a partir de
lg de setembro de 1993.
Art. 10 - 0 valor do soldo do posto de Coronel PM é fixado

em CR$43.951,86 (quarenta e três mil novecentos e cinqüenta
e um cruzeiros reais e oitenta e seis centavos), a partir de
lQ de setembro de 1993.
Parágrafo único - Os soldos dos demais postos e graduações
são fixados segundo o escalonamento vertical constante no
Anexo V desta Lei
Art. 11 - Nos valores fixados nas tabelas e níveis de

vencimentos com vigência a partir de lg de setembro de 1993.
constantes nos Anexos 1, rv a IX, XI e XII (Quadro 3) e XIII
a XXI, está incorporado o índice de reajustamento de que
trata o artigo lg do Decreto ng 34.923, de 17 de setembro de
1993, baixado de acordo com o disposto nos artigos 2o, 4g,
60 e 7Q da Lei ng 11.115, de 16 de junho de 1993.
Art. 12 - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta Lei e do Decreto ng 34.923, de 17 de setembro de 1993,
fica o Poder Executivo autorizada a abrir crédito
suplementar de CR$30.000.000.000,00 (trinta bilhões de
cruzeiros reais), observado o disposto no artigo 43 da Lei
Federal no 4.320, de 17 de março de 1974.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a lg de
setembro de 1993, ressalvadas as outras datas de vigência
indicadas em artigos ou Anexos desta Lei.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
(tt - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 16/12/93.)

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.066192

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Antônio Carlos Pereira e Antônio
Fuzatto, o projeto de lei em epigrafe dispõe sobre a
promoção da saúde e da reintegração social de pessoas
portadoras de sofrimento mental e dá outras providências.
Publicada em 25/9/92, foi a proposição distribuída a esta

Comissão para ser submetida a exame preliminar quanto aos
aspectos da juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da matéria, 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 promoção da saúde e
da reintegração social das pessoas portadoras de sofrimento
mental
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Para tanto, determina a matéria a implantação de ações e
serviços de saúde mental, em substituição aos hospitais
psiquiátricos, bem como a extinção progressiva destes
últimos. Regulamenta, ainda, as internações, especialmente
as involuntárias.
A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado
membro, prevista no inciso XII do art. 24 da Constituição
Federal
Por outro lado, escuda-se também o projeto no art. 197 de

nossa Carta Magna, segundo o qual impende ao poder público,
nos ternos da lei, a regulamentação, a fiscalização e o
controle das ações e serviços de saúde, considerados de
relevância pública.
Ressalte-se, por fim, que a matéria não é de iniciativa

privativa de nenhum dos Poderes do Estado, podendo qualquer
dos parlamentares desta Casa deflagrar o processo
legislativo.
Entretanto, o projeto merece alguns reparos, com o objetivo

de adequá-lo á técnica legislativa. Por isso, entendemos
conveniente a apresentação de um substitutivo ã matéria.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.066/92, na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.086/92
Dispõe sobre a promoção da saúde e da reintegração social
das pessoas portadoras de doença mental e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os poderes públicos estadual e municipais, de
acordo com os princípios constitucionais que regem os
direitos individuais, coletivos e sociais, garantirão e
implementarão a prevenção, o tratamento, a reabilitação e a
inserção social plena de pessoas portadoras de doença
mental, sem discriminação de qualquer tipo que impeça ou
dificulte o exercício desses direitos.
Art. 2g - Toda pessoa portadora de doença mental terá

direito a tratamento constante de procedimentos
terapêuticos, cujo objetivo seja a manutenção e a
recuperação de sua integridade física e mental, de sua
identidade e dignidade, de sua vida familial, comunitária e
no trabalho.
Parágrafo único - O tratamento a que se refere este artigo
basear-se-á em plano prescrito por profissionais
qualificados, com a participação do examinado ou de seus
familiares.
Art. 3 - Os poderes públicos estadual e municipais, em
seus níveis de atribuição, estabelecerão a planificação
necessária para a instalação e o funcionamento de recursos
alternativos aos hospitais psiquiátricos, que garantam a
manutenção e a inserção da pessoa portadora de doença mental
no processo de tratamento, em sua familia, em seu trabalho e
em comunidade, tais como:

- ambulatórios;
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H - emergências psiquiátricas nos prontos-socorros- gerais
e centros de referência;
1H - leitos ou unidades de internação psiquiátrica em

hospitais-gerais;
IV - serviços especializados em regime de hospital-dia e

hospital-noite;
V - centros de referência em saúde mental
VI - centros de conveniência;
VII - lares e pensões protegidas.
Parágrafo único - Para os fins desta lei, entender-se-ão

como centros de referência em saúde mental pequenas unidades
regionais de atendimento aos pacientes em crise, as quais
terão funcionamento permanente, caráter preventivo e a
finalidade de se evitar a internação do paciente.
Art. 40 - O uso de medicação nos tratamentos psiquiátricos
em estabelecimentos de saúde mental deverá responder às
necessidades fundamentais de saúde da pessoa portadora de
doença mental e será exclusivamente para fins terapêuticos,
devendo ser revisto periodicamente.
Art. s - Ficam proibidas outras terapêuticas psiquiátricas
biológicas, salvo se associadas ás seguintes condições:

- indicação absoluta, mediante a falta de outros
procedimentos de maior ou igual eficácia;
II - utilização após todas as tentativas, por meio de

outros procedimentos terapêuticos, em ambiente hospitalar
especializado;
III - risco de vida iminente decorrente da doença mental;
IV - consentimento do paciente, caso o quadro clinico o
permita, e de seus familiares, após o conhecimento do
prognóstico e dos possíveis efeitos colaterais decorrentes
da administração da terapêutica;
V - consulta aos membros da equipe de saúde mental do
estabelecimento, com manifestação por escrito e assinatura
dos seus membros;
VI - exame e consentimento de uma equipe de médicos
composta por 1 (um) profissional do estabelecimento, outro
indicado pela autoridade sanitária estadual e outro indicado
pela autoridade sanitária municipal.
Art. 6Q - Fica vedado o uso de celas-fortes, camisas-de-
força e de outros procedimentos violentos e desumanos em
qualquer estabelecimento de saúde, público ou privado.
Art. 7 - Ficam proibidas as psicocirurgias, assim como
qualquer procedimento que produza efeitos orgânicos
irreversíveis, a titulo de tratamento de enfermidade mental.
Art. 80 - Será permitida a construção de unidades
psiquiátricas em hospitais, de acordo com as demandas locais
ou regionais, precedida de projeto a ser avaliado e
autorizado pelas secretarias, administrações e conselhos
municipais de saúde, com parecer final da Secretaria de
Estado da Saúde e do Conselho Estadual de Saúde.
Parágrafo único - As unidades psiquiátricas referidas neste
artigo deverão contar com área e equipamentos de serviços
básicos comuns ao hospital-geral, com estrutura física e de
pessoal adequadas ao tratamento de portadores de doença
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mental e não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) da
capacidade instalada, até o limite de 30 (trinta) leitos,
por unidade operacional.
Art. 9 - A internação psiquiátrica será utilizada como
último recurso terapêutico, após o esgotamento de todas as
outras formas e possibilidades terapêuticas prévias, deverá
objetivar a mais breve recuperação e ser suficiente para
determinar a imediata ressocialização da pessoa portadora de
doença mental

1 Q- A internação psiquiátrica, nos termos deste artigo,
deverá ter encaminhamento exclusivo dos serviços de
emergências psiquiátricas dos prontos-socorros gerais e dos
centros de referência de saúde mental e ocorrer,
preferencialmente, em enfermarias de saúde mental de
hospitais-gerais.

- A internação de pessoa com diagnóstico principal de
sindrome de dependência alcoólica deverá dar-se em leito de
clinica médica em hospitais e prontos-socorros gerais.
ç 3Q - Fica vedada a internação de pessoa com diagnóstico
principal de síndrome de dependência alcoólica em leito de
hospital psiquiátrico.
Art. 10 - Para a internação psiquiátrica exigir-se-á laudo
de médico especializado pertencente ao quadro de
funcionários do estabelecimento.

l - O laudo mencionado neste artigo deverá conter os
seguintes elementos:

- descrição minuciosa das condições do paciente as quais
ensejem a sua internação;
II - consentimento expresso do paciente:
III - previsão de tempo mínimo e máximo de duração da

internação.
f 2Q - Para internação psiquiátrica em leito pertencente á

administração pública ou por ela contratado ou financiado,
exigir-se-á guia de encaminhamento emitida por médico dos
serviços públicos.
Art. 11 - A internação psiquiátrica de menores de idade bem
como aquela que se der sem o consentimento expresso do
paciente serão caracterizadas pelo médico, autor do laudo,
como internação involuntária.
Art. 12 - Os documentos referidos no art. 10 serão
remetidos pelo estabelecimento que realizar a internação ao
representante local da autoridade sanitária e do Ministério
Público dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar da internação.
Art. 13 - Em qualquer caso, a autoridade sanitária local e
o Ministério Público poderão requisitar complementos e
informações do autor do laudo e da direção do
estabelecimento, ouvir o paciente, seus familiares e a quem
mais julgarem conveniente, inclusive outros especialistas,
autorizados a examinar o internado para efeito de
apresentação de parecer escrito.

1Q - A autoridade sanitária local ou, supletivamente, a
regional, deverá criar junta técnica revisional de caráter
multidisciplinar, q ue procederá, sumariamente, à confirmação
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ou á suspensão da internação psiquiátrica involuntária, num
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após sua comunicação
obrigatória pelo estabelecimento de saúde mental.
E 2g - A junta técnica revislonal local, ou supletivamente

a regional, efetuará, a partir do lsg (décimo quinto) dia de
internação, a revisão técnica da internação psiquiátrica,
emitindo, em 24 (vinte e quatro) horas, um laudo técnico
revisional, confirmando ou suspendendo o regime de
tratamento adotado, remetendo cópia ao Ministério Público,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 14 - O poder público estadual instalará e manterá, no
âmbito do Estado de Minas Gerais, serviço especial de
conhecimento, documentação e controle das internações
psiquiátricas, para o que contará com a cooperação dos
Conselhos Estadual e Municipais de Saúde e das instâncias de
fiscalização, controle e execução dos serviços públicos de
saúde.
Art. 15 - Dentro do prazo de noventa 90 (noventa) dias a
contar da promulgação desta lei, os estabelecimentos de
saúde mental que mantêm pessoas internadas encaminharão á
Secretaria da Saúde a relação desses nomes, juntamente com
cópia de toda a documentação sobre cada paciente, informando
se se trata de internação voluntária ou não.
Art. 16 - A implantação do modelo alternativo de atenção á
saúde mental de que trata esta lei dar-se-á por meio da
reorientação progressiva dos investimentos financeiros,
orçamentários e programáticos utilizados na manutenção da
assistência psiquiátrica centrada nos leitos psiquiátricos e
em instituições fechadas.
Art. 17 - Ficam proibidas, no território do Estado de Minas

Gerais, a construção e ampliação de hospitais psiquiátricos
e similares, públicos ou privados, e a contratação e o
financiamento, pelo setor público, de novos leitos nesses
estabelecimentos.
Art. 18 - Ficam vedados a criação e o funcionamento de
espaços físicos ou serviços especializados que impliquem
segregação, destinados a pessoas com doença mental, em
estabelecimentos educacionais, públicos ou privados,
garantindo-se, sempre que possível, o acesso dessas pessoas
á educação, em classes comuns, com a retaguarda assistencial
e de apoio integrada pelos serviços de saúde e de educação.
Art. 19 - Fica proibido e desautorizado o funcionamento, no
Estado, de hospital psiquiátrico ou similar, decorridos 5
(cinco) anos da data de promulgação desta lei.
Art. 20 - Os Conselhos Estadual e Municipais de Saúde, bem

como as instâncias de fiscalização, controle e execução dos
serviços públicos de saúde, deverão atuar solidariamente
pela reinserção social das pessoas portadoras de doença
mental internadas ou desinternadas dos estabelecimentos
psiquiátricos, tomando as providências cabíveis nas
hipóteses de abandono, isolamento ou marginalização.
Art. 21 - O poder público estadual garantirá assistência
integral aos pacientes que perderam o vinculo com o grupo
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familial e encontram-se em desamparo social, integrando-os á
sociedade por meio de políticas sociais intersetoriais.

lo - As políticas sociais intersetoriais a serem adotadas
deverão propiciar a desinstitucionalização de todos os
pacientes no prazo de 3 (três) anos após a publicação desta
lei, por meio, especialmente, de:

- criação de lares abrigados ou similares, com até 20
(vinte) moradores, fora dos limites físicos do hospital
psiquiátrico;
ir - reinserção na família de origem por meio de

restabelecimento dos vínculos familiais;
til - guarda ou adoção por famílias que demonstrem
interesse e tenham possibilidades econômicas e afetivas de
se tornarem família substituta,

- As políticas sociais intersetoriais adotadas deverão
criar condições para a autonomia social e econômica dos
pacientes referidos no "caput° deste artigo, por meio,
especialmente, de:

- regularização da situação previdenciária, assessorando
os pacientes na administração de seus bens;
Ir - garantia de um salário mínimo mensal ãquele que,
comprovadamente, não possua meios de prover à própria
manutenção;
1H - facilitação na reinserção produtiva, seja no processo

produtivo formal seja em processo produtivo cooperativo,
sendo proibida qualquer forma de discriminação ou
desvalorização do trabalho;
IV - inserção no processo educacional do sistema de ensino.
Art. 22 - Compete ás instâncias de fiscalização, controle e

execução dos serviços públicos de saúde proceder à auditoria
no mínimo semestral dos estabelecimentos de saúde mental
tomando as providências cabíveis nos casos de
irregularidades apuradas.
Art. 23 - Os Conselhos Estadual e Municipais de Saúde
constituirão Comissões de Reforma Psiquiátrica, no âmbito
das Secretarias e Administrações de Saúde Estadual e
Municipais, com vistas ao acompanhamento das medidas de
implantação do modelo de atenção á saúde mental previsto
nesta lei, bem como do processo de desativação gradual dos
atuais hospitais psiquiátricos existentes no Estado.
Parágrafo único - As Comissões de Reforma Psiquiátrica a
que se refere o "caput" deste artigo serão compostas por
representantes dos trabalhadores de saúde mental,
autoridades sanitárias e de saúde, usuários dos serviços,
seus familiares, representantes da Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB - Seção Minas Gerais - e da comunidade
científica.
Art. 24 - Os serviços públicos de saúde deverão identificar
e controlar as condições ambientais e organizacionais
relacionadas com a ocorrência de doença mental individual ou
coletiva nos locais de trabalho, mediante especialmente
ações referentes á vigilãncia sanitária e epidemiolõgica.
Art. 25 - Os poderes públicos estadual e municipais, dentro
de sua esfera, disporão de 1 (um) ano contado a partir da
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publicação desta lei para passar a executar o planejamento e
o cronograma de implantação dos novos recursos técnicos de
atendimento apresentados pelas Comissões de Reforma
Psiquiátrica e aprovados pelos Conselhos de Saúde
respectivos.
Art. 26 - O poder público destinará verba orçamentária para
campanhas de divulgação periódica, pelos meios de
comunicação, de esclarecimento dos pressupostos da reforma
psiquiátrica dispostos nesta lei.
Art. 27 - Todo estabelecimento de saúde deverá afixar esta
lei em lugar destacado e visível aos usuários dos serviços.
Art. 28 - O descumprimento desta lei pelos estabelecimentos
e profissionais de saúde do Estado de Minas Gerais
ocasionará a aplicação pelos poderes públicos estadual e
municipal das seguintes sanções, isolada ou cumulativamente,
de acordo com a gravidade da infração:

- cassação de licenças e de alvarás de funcionamento;
II - suspensão de pagamento dos serviços realizados em

desconformidade com o previsto nesta lei;
III - aplicação de multas, que poderão variar de 1 (uma) a
100 (cem) vezes o valor do salário-mínimo.
Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no

prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen. relatora -

Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Ermano Batista.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.252/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em
tela tem por objetivo dar a denominação de Dr. José de
Almeida Paiva ao Palácio da Justiça do Município de
Natércia.
Publicada em 11/3/93, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para exame preliminar, quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c O art. 104, 1, b, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Palácio da Justiça no Município de Natércia ainda não
possuí denominação oficial, e. de acordo com informação do
Secretário de Estado da Administração, nessa municipalidade
não existe nenhum próprio público com a denominação de Dr.
José de Almeida Paiva.
Verifica-se, ainda, que o projeto de lei sob exame se acha

conforme os preceitos da Lei Estadual np 5.378, de 3/12/69,
alterada pela Lei Estadual ng 7.621, de 13/12/79, segundo a
qual a denominação de próprios públicos deve recair sobre
nome de pessoas falecidas, que se tenham destacado por
relevantes serviços prestados à comunidade.
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Por outro lado, a matéria se insere entre aquelas
enunciadas pelo art. 61 da Carta mineira, sobre as quais
compete á Assembléia se manifestar.
Diante do exposto, constata-se não haver óbice de natureza
constitucional ou legal ao prosseguimento do trâmite da
matéria.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei no 1.252/93.
Sala das Comissões. 14 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Ermano Batista - Maria José Haueisen - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.369/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Martins, o projeto de lei
epigrafado objetiva a criação de linha de transporte
rodoviário coletivo intermunicipal com sede em Estrela do
Indaiá, com o itinerário Estrela do Indaiá-Belo Horizonte.
Cumpridas as formalidades regimentais e tendo o projeto

recebido parecer favorável das Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão para ser apreciada sob a ótica
da fiscalização financeira e orçamentária.

Fundamentação
Consoante informações prestadas pelo Secretário de
Transportes e Obras Públicas, Dano Rutier Duarte, a
proposta de se criar a linha de transporte coletivo
intermunicipal Estrela do Indaiá-Belo Horizonte já foi
encaminhada à Diretoria de Transportes do DER-MG para estudo
de sua viabilidade.
Por outro lado, como as Leis nos 7.367, de 1978. e 9.527,
de 1987, conferem ao DER-MG competência para explorar os
serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de
passageiros, em razão de uma série de questionamentos quanto
à conveniência e à oportunidade do estabelecimento de
linhas, este relator propõe substitutivo ao projeto, apenas
estendendo ao Município de Estrela do Indaiá o itinerário já
existente, que liga Selo Horizonte a Dores do Indaiá.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei no 1.369/93. no lg turno, na forma do
Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.369193
Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para extensão
de itinerário de linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a viabilizar,
através de regime de permissão outorgado pelo Departamento
de Estradas de Rodagem - DER-MG -, a extensão do itinerário
da linha intermunicipal de transporte rodoviário coletivo
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entre Dores do Indaiá e Belo Horizonte até Estrela do
tndalá.
Art. 2Q - O Poder Executivo tomará as medidas cabíveis à

execução desta lei, no prazo de 30 (trinta) dias contados de
sua publicação.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão. relator
- Dilzon Melo - Jaime Martins.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.593193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Bené Guedes, visa a
acrescentar inciso ao art. 4g da Lei ng 7.302, de 21/6/78,
que dispõe sobre a poluição sonora no Estado de Minas
Gerais.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 26/8/93, o
projeto foi encaminhado a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei ng 1,593/93 objetiva acrescentar ao art.
4g da Lei Estadual ng 7.302, de 21/7/78, que estabelece as
normas referentes ao controle da poluição, o inciso "X", com
o argumento de que o referido dispositivo será de grande
valia para os municípios que não contam com recursos de
comunicação que possibilitem a difusão de informações de
necessidade imediata á população, como as referentes aos
óbitos.
Com efeito, o projeto em epígrafe tem embasamento

constitucional. A Constituição Federal, em seu art . 24, VI,
assegura aos Estados a competência para legislar,
concorrentemente com a União e o Distrito Federal, sobre o
controle da poluição. Na mesma esfera, a Carta mineira
dispõe, no art. 61, XVII, sobre a competência material do
Estado no combate á poluição.
E de ressaltar, ainda, que a proteção contra a poluição
sonora, regulada, no Estado de Minas Gerais, pela referida
lei, nenhum detrimento sofrerá com a alteração proposta, a
qual antes contribuirá para o seu aprimoramento, adequando-a
a práticas já sedimentadas na cultura popular das pequenas
urbes.

Conclusão
Avista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.593/93, conforme apresentado.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Antonio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Francisco Ramalho - Maria José Haueisen - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.633/93
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Célio de Oliveira,
objetiva tornar obrigatórios o exame parasitológico de fezes
e de urina, para alunos da ia à 4a série do lç grau da rede
estadual de ensino.
Publicada em 4/9/93, foi a matéria encaminhada, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbices à sua normal tramitação, tendo apresentado
a Emenda ng 1.
Em atendimento ao que prescreve o Regimento Interno, cabe-
nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o lg turno.

Fundamentação
Não há, da parte deste Relator, nenhum reparo à idéia
norteadora da proposição em causa. Antes, consideramos
extremamente meritório e oportuno o que se propõe, em
virtude dos dispositivos constitucionais já abordados pela
Comissão que nos precedeu na análise da matéria.
Seria oportuno relembrar o velho ditado latino: "Mens sana
in corpore sano", em apoio à proposição. Saúde e educação
devem caminhar lado a lado, se queremos uma juventude bem-
formada, física e intelectualmente.
Enfatiza-se, ainda, que a prevenção de doenças é
fundamental, e essa prevenção tais exames garantiriam. Se,
infelizmente, as condições sanitárias de nossas cidades,
particularmente as das regiões periféricas dos grandes
centros, são inadequadas, acreditamos que compete ao Estado
um papel decisivo na luta para erradicar doenças tais como a
verminose e as infecções.
No entanto, optamos por apresentar um substitutivo por
razões de técnica legislativa, e por acreditarmos que, nessa
forma, a proposição se tornará mais consistente, atingindo
plenamente os objetivos pretendidos pelo autor.

Conclusão
A vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 1.633/93, no lQ turno, na forma do Substitutivo ng 1
a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Hp 1 AO PROJETO DE LEI Np 1.633193
Torna obrigatória a realização gratuita, pelo Estado, dos

exames parasitológico de fezes e urina rotina, para todos os
alunos da ia à 4a séries do lQ grau da rede estadual de
ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Estado promoverá, anualmente, a realização

gratuita de exame parasitológico de fezes e de urina rotina
de todos os alunos da la à 4a série do lg grau da rede
estadual de ensino.
Art. 2g - Os resultados dos exames previstos nesta lei
serão sistematizados pelo órgão competente e utilizados como
base para o planejamento das ações de saúde e saneamento,
sem prejuízo das ações assistenciais especificas.
Art. 3g - Cabe ao Poder Executivo, por intermédio das
Secretarias de Estado da Educação e da Saúde, estabelecer os
procedimentos necessários ao fiel cumprimento desta lei, no
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prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 14 de dezembro de 1993.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Ambrósio Pinto - Ivo José.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.655/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Anderson Adauto,
tem como objetivo tornar obrigatório o registro, na conta
mensal de consumo, do percentual de aumento tarifário
praticado pelas empresas prestadoras de serviço público.
Publicada em 18/9/93, foi a proposição distribuida a esta

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

Fundamentação
A Constituição do Estado, na seção que estabelece as regras
relativas à prestação de serviço público, expressa;
"Art. 40 - Incumbe ao Estado, ás entidades da administração

indireta e ao particular delegado assegurar, na prestação de
serviço público, a efetividade:

II - dos direitos do usuário".
Por outro lado, o art. Sg da Lei ng 8.078. de 1990 (Código
de Proteção e Defesa do Consumidor), inclui no rol dos
direitos básicos do consumidor o direito à informação e á
transparência em suas relações com os prestadores de
serviços, sejam eles públicos ou privados.
Assim, a obrigatoriedade de que conste nas contas mensais
de consumo o percentual de aumento conferido ás tarifas
relativas à prestação de serviço público ajusta-se
plenamente ao comando constitucional do art. 40
retromencionado e ás regras contidas no Código de Proteção
e Defesa do Consumidor.
As contas mensais de água e energia elétrica, atualmente,
informam apenas o número da portaria ministerial que
autorizou o aumento tarifário, o que é insuficiente, uma vez
que, de fato, o consumidor não tem acesso facilitado a tal
instrumento normativo.
No que se refere à competência do parlamentar para
inaugurar o processo legislativo, esta decorre do disposto
no art. 24, V, da Constituição da República, uma vez que o
projeto de lei sob comento visa a disciplinar um dos
aspectos da relação de consumo-

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.655/93.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
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Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Maria José htaueisen - Francisco Ramalho - Emano Batista.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.818/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o projeto de lei

em epígrafe dá nova redação ao § 2g do art. 11 e ao art. 30
da Lei ng 11.020, de 8/1/93.
Publicada em lg/12/93, foi a proposição distribuída às

Comissões supracitadas para receber pareceres.
Em virtude de requerimentos do Deputado Romeu Queiroz,
aprovados em Plenário, a proposição tramita em regime de
urgência e deve ser apreciada em reunião conjunta.
Designado para emitir parecer quanto á juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, passamos a
fundamentá-lo, nos termos do art. 103, V, 'a" do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela altera alguns dispositivos da Lei
no 11.020. de 8/1/93, que dispõe sobre as terras públicas e
devolutas estaduais e dá outras providências.
A matéria se insere no âmbito da competência do Estado

membro, pois versa sobre o uso de um bem público seu.
Ressalte-se, ainda, que não é o assunto circunscrito ao
âmbito de iniciativa de nenhum dos Poderes do Estado,
podendo, desse modo, qualquer um dos membros desta Casa
encetar o processo legislativo.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.818/93.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Bernardo Rubinger, relator
- Arnaldo Canarinho - Roberto Amaral

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o Projeto de Lei
flQ 1.818/93 dá nova redação ao 2g do art. 11 e ao art. 30
da Lei no 11.020, de 8/1/93.
Após publicação em 3/12/93, a proposição foi distribuída,
nos termos regimentais, às Comissões de Constituição e
Justiça, de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Em Plenário, foram requeridas a
tramitação da matéria em regime de urgência e sua apreciação
em reunião conjunta dessas Comissões. Preliminarmente, a
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto.
Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito da

proposição.
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Fundamentação
A Lei flQ 11.020, de 8/1/93, que o presente projeto pretende
modificar, dispõe sobre as terras públicas e devolutas
estaduais e dá outras providências. Os dispositivos a serem
alterados são o f 2Q do art. 11 e todo o art. 30.
Com relação á primeira modificação, consideramos que se
trata de medida das mais justas e oportunas. A atual redação
desse parágrafo restringe a alienação de terra pública, a
qualquer título, a uma Cínica vez a um mesmo beneficiário,
seja para colonização (assentamento de produtores) ou para
regularização fundiária. Ora, a Constituição do Estado
estabeleceu apenas limite para tamanho da área, fixando-o em
250 ha. Não ultrapassando esse limite, parece-nos justo que
a mesma pessoa ou seus familiares possam receber porções de
terras públicas, ainda que mais de uma vez.
Quanto às alterações propostas ao art. 30 da mencionada
lei, entendemos que visam a tornar mais ágeis os
procedimentos da RURALMINAS relativos aos processos de
legitimação de terras devolutas em andamento. Observa-se que
as modificações apresentadas, além de não contrariarem os
objetivos da Carta mineira quanto à destinação das terras
públicas estaduais, contribuem para a exeqüibilidade da
legislação que trata o assunto.
Entretanto, estamos propondo, por meio da Emenda ng 1, uma
nova redação para o lQ do art. 30 da Lei nQ 11.020 para
tornar mais claro seu entendimento, sem, contudo, alterar-
lhe o conteúdo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.818/93, no lQ turno, com a Emenda ng 1, a seguir
redigida.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao 1Q do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - ..........................................

- A alienação ou a concessão de q ue trata este artigo
somente será autorizada quando, pela documentação que
instruir o processo, a terra puder ser considerada
presumivelmente devoluta, observados os limites
estabelecidos nesta lei.".
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Arnaldo Canarinho - Jaime Martins - Ajalmar Silva.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o projeto de lei
em epígrafe dá nova redação ao 2Q do art. 11 e ao art. 30
da Lei nQ 11.020, de 8/1/93.
Em reunião conjunta com esta Comissão e a de Agropecuária e

Política Rural, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela admissibilidade do projeto de lei sob os
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Em seguida, a Comissão de Agropecuária e Política Rural

-opinou, quanto ao mérito, pela aprovação do projeto de lei,
com a Emenda nQ 1.
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Agora, cabe a esta Comissão analisá-lo nos limites da sua
competência.

Fundamentação
A proposição em questão, aperfeiçoada com a referida
emenda, não encontra óbice, do ponto de vida financeiro-
orçamentário, à sua aprovação.
O projeto versa sobre normas para a alienação ou a
concessão de terra pública para fins de assentamento de
produtor rural, com prévia autorização da Assembléia
Legislativa, não consignando despesas na Lei do Orçamento
Anual
A medida está de acordo com a legislação vigente, merecendo

prosperar nesta Casa.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, no lg turno, do Projeto
de Lei ng 1.818/93, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Agropecuária e Politica Rural.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Bernardo Rubinger - Jorge Hannas - Baldonedo Napoleão.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.149/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em pauta
autoriza a permuta de imóvel do Estado com o Município de
1 pat i nga.
No lQ turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo ng 1, apresentado por esta Comissão. Cabe-nos,
agora, emitir parecer para o 2g turno.
Nos termos do art. 196. lg. do Regimento Interno,
apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
apreço não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário. Visa a autorizar o Estado a permutar imóvel
com o Município de Ipatinga, não consignando tal contrato
despesa no orçamento.
A medida está de acordo com a legislação vigente, merecendo
prosperar nesta Casa.

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

Lei ng 1.149/93 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Jaime Martins - Oilzon Melo.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.149192

Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o
Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais constituido
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pelos lotes de terreno ng 12 (doze), 13 (treze), 14
(quatorze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) da quadra L. com
área total de 1.275,00m2 (mil duzentos e setenta e cinco
metros quadrados), situados na Rua Teófilo Otôni, no Centro
de Ipatinga, registrados, respectivamente, com os ngs R-3-
M-13.983, R-3-M-13.984, R-3-M-13.985, R-3-M-13.986 e R-3-M-
987 no livro nQ 2 do Registro Geral do Cartório de Registro
de Imóveis de Ipatinga, em 22 de dezembro de 1989, com o
imóvel constituído por uma área de terreno medindo
3.392,54m2 (três mil trezentos e noventa e dois virgula
cinqüenta e quatro metros quadrados), integrante da quadra
ng 68 (sessenta e oito), situado no Centro da cidade de
Ipatinga, registrado com o ng M-23510 no livro nQ 2 do
Registro Geral.
Parágrafo único - A permuta se fará sem torna para nenhum

dos sujeitos contraentes.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Nq 1.324/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o projeto de lei
em epigrafe limita os valores de multa incidente sobre
débitos relativos a impostos e taxas estaduais.
Aprovada a proposição em lg turno, em sua forma original,
retorna ela agora a esta Comissão para receber parecer para
o 2g turno.

Fundamentação
O projeto em tela não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação. As multas
excessivamente elevadas inviabilizam a sua quitação. A
redução do percentual incidente sobre os tributos estimulará
a adimplência do contribuinte relativa aos débitos fiscais.
Como conseqüência, teremos o aumento da arrecadação, sendo
tal mecanismo benéfico às finanças públicas.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.324/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Dilzon Melo - Jaime Martins.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.613/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.613/93 cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -
e dá outras providências.
Aprovado o projeto no lQ turno, com as Emendas ns 1, 2 e
3, retorna a matéria a esta Comissão, a fim de receber
parecer para o 2Q turno.
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Anexa apresentamos a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
O financiamento do desenvolvimento urbano por meio de Fundo
tem sido muito Importante para o estado. Mesmo se atendendo
a grande número de municípios, tem-se registrado um baixo
índice de inadimplência.
Procedendo-se ao exame dos financiamentos concedidos pelo
Estado no período de 1976 a 1992, verifica-se um volume de
US$22.500.000,00, que propiciaram investimentos de cerca de
US$61.000.000,00. Foram 287 municípios beneficiados, e o
valor médio das operações foi de US$51.500,00. O índice de
inadimplência foi de 4,42% sobre o saldo das aplicações.
Não bastassem esses indicadores, salientamos a nossa crença
de que, tanto a readequação do fundo aos termos da lei
complementar ng 27, de 18/1/93, à qual se propõe o projeto,
como as sugestões provenientes de emendas apresentadas
durante a sua tramitação vêm aperfeiçoar o FUNDEURB,
possibilitando-lhe condições de funcionamento ainda melhores
do que aquelas existentes no período anterior á sua
vigência.

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

Lei ng 1.613/93 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Roberto Amaral - Jaime Martins - João Marques - Bernardo
Rubi nger.

Redação do Vencido no 1Q Turno'
PROJETO DE LEI NQ 1.613/93

- A redação do vencido no lg turno do Projeto de Lei ng
1.613/93 é idêntica à redação final do mesmo projeto de lei
publicada nesta edição.)

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.617/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.617/93 cria o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - e dá outras
providências.
Aprovado o projeto no 1Q turno, com as Emendas ngs 2, 3 e
4, deve esta Comissão elaborar o parecer sobre a matéria
para o 2Q turno.
Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
O fundo de que trata o projeto em exame visa a possibilitar

a implantação do Programa de Saneamento Ambiental das Bacias
dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM.
Nessas bacias está localizado manancial de extrema
importância para o abastecimento de água da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Por essa razão, acreditamos
que a implantação do programa evita que o Estado seja



607

forçado a efetuar gastos pesados em futuro não muito
distante.
Parece-nos, pois, apropriada a instituição de um fundo para
financiamento do programa. Os fundos, por necessidade de
subsistência, têm-se caracterizado por maior rigidez na
concessão de financiamentos do que aquela normalmente
observada em outras formas de financiamento adotadas pelo
poder público.

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

Lei ng 1.617/93, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Bernardo Rubinger - Baldonedo Napoleão - João Marques.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.617/93

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Cria o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - e dá outras
providências.
Art. l Q - Fica criado o Fundo de Saneamento Ambiental das

Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, destinado à
implantação do Programa de Saneamento Ambiental das Bacias
dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, de que trata o art. 3g , inciso 1, da Lei ng
10.890, de 22 de outubro de 1992.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Saneamento Ambiental
das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM:

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

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

- dotações consignadas no orçamento do Estado e em
créditos adicionais;
II - recursos provenientes de operações de crédito
internas e externas de que o Estado seja mutuário;
III - resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
IV - recursos de qualquer origem.
Parágrafo único - A integralização inicial do Fundo será

feita com recursos originários do Contrato de Empréstimo ng
3554-BR, firmado entre o Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento e o Estado de Minas Gerais em lQ de
fevereiro de 1993.
Art. 5g - Os retornos relativos a principal e encargos, de

financiamentos concedidos pelo Fundo de Saneamento Ambiental
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das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - serão
incorporados ao Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEIJRB.
Art. Go - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, de natureza e
individuação contábeis, operará mediante a aplicação de
recursos sob a forma de financiamentos reembolsáveis, sem
prejuizo do disposto no parágrafo único do art. Sg.
Parágrafo único - O prazo para fins de concessão de
financiamento será de 5 (cinco) anos contados da data da
vigência desta lei.
Art. 7g - Os financiamentos concedidos com recursos do
Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões
Arrudas e Onça - PROSAM - obedecerão às seguintes condições
gerais:

- contrapartida do beneficiário de acordo com o
estabelecido no Contrato ng 3554-BR, firmado entre o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e o Estado
de Minas Gerais;
II - prazo de carência de até 5 (cinco) anos, não podendo

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

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

Executivo;
V - taxa de juros definida pelo Conselho Diretor do Fundo,
contemplando os percentuais estabelecidos no contrato de
financiamento mencionado no parágrafo único do art. 4,
acrescidos da remuneração do agente financeiro;
VI - comissão do agente financeiro incluida na taxa de
juros de, no máximo, 2% (dois por cento) ao ano, a titulo de
remuneração por serviços prestados, incidente sobre o saldo
devedor reajustado;
VII - garantias a serem definidas pelo agente financeiro.
Art. So - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - terá como gestor e
agente financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A.
Parágrafo único - O Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais
para contratação de operações de financiamento com recursos
do Fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos,
devendo, para tanto, recorrer ás medidas administrativas e
judiciais necessárias.
Art. 9g - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbirá a

supervisão financeira do gestor e agente financeiro do Fundo
de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e
Onça - PROSAM -, especialmente no que se refere á:

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

transitórias de caixa do Fundo.
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Parágrafo único - Competirá também á Secretaria de Estado
da Fazenda a analise da prestação de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente financeiro do Fundo.
Art. 10 - As funções do Grupo Coordenador do Fundo de

Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
- PROSAM - serão exercidas por um Conselho Diretor composto
dos seguintes membros:

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

S.A;
V - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;
VI - Prefeitura Municipal de Contagem.

lg - O Conselho Diretor será presidido pelo Secretário de
Estado titular da Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral, que funcionará como Secretaria Executiva
do Conselho, com atribuições definidas em decreto.

- Compete aos membros do Conselho Diretor, além das
atribuições definidas no art. 4Q, inciso III, da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme
diretrizes estabelecidas nos plános de ação do Governo;
II - acompanhar sua execução.
Art. 11 - Os demonstrativos financeiros, bem como os
critérios de prestação de contas do Fundo de Saneamento
Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -
obedecerão ao disposto na Lei Federal no 4.320. de 17 de
março de 1964, e nas normas gerais e especificas do Tribunal
de Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e o gestor do Fundo

obrigam-se a apresentar relatórios específicos, na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 12 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo

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

Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
- PROSAM - correrão pela dotação orçamentária ng
1916.10091832.347-4313.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de ig de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior-
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.623/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.623/93 cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socloeconõmico do Estado de Minas Gerais - FUNOESE - e dá
outras providências.
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Aprovado no lg turno, na forma original. deve o projeto
receber parecer para o 2Q turno.

Fundamentação
O FUNDESE visa a dar suporte financeiro a programas de
fomento e desenvolvimento destinados ás médias, pequenas e
microempresas, que constituem um segmento de fundamental
importância para a economia estadual.
Prevista na Constituição Estadual, a formação de um fundo

de financiamento para as médias, pequenas e microempresas é
fundamental para que o Pais retome os rumos do
desenvolvimento.
Além disso, tal medida acarreta a diminuição da

desigualdade regional e da concentração de renda que hoje se
verificam no Estado e no Pais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.623/93 em sua forma original.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins, relator -
João Marques - Bernardo Rubinger - Baldonedo Napoleão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.256193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.256/93, do Deputado Antônio Fuzatto,

que declara de utilidade pública a Orquestra Ribeiro Bastos,
com sede no Município de São João de]-Rei, 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 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação fina], que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.256/93
Declara de utilidade pública a Orquestra Ribeiro Bastos,

com sede no Município de São João de]-Rei.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Orquestra
Ribeiro Bastos, com sede no Município de São João del-Rei.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993-
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.269193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.269/93, do Deputado Sebastião Costa,
que declara de utilidade pública o Centro de Formação e
Ascensão Social - CEFAS -, com sede no Município de Muriaé,
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.
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Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.269193
Declara de utilidade pública o Centro de Formação e

Ascensão Social - CEFAS -' com sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro de

Formação e Ascensão Social - CEFAS -, com sede no Município
de Muriaé.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Plg 1.321/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.321/93, do Deputado Ailton Vilela,
que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola
de Samba Acadêmicos do Morro, com sede no Município de Três
Corações, 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, 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 No 1.321/93
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de
Samba Académicos do Morro, com sede no Município de Três
Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio
Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Morro, com sede no
Município de Três Corações.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.414193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.414/93, do Deputado Tarcisio
Henriques, que declara de utilidade pública a Loja Simbólica
Labor e Civismo, com sede no Município 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, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI No 1.414/93
Declara de utilidade pública a Loja Simbólica Labor e

Civismo, com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Simbólica Labor e Civismo, com sede no Município de
Cataguases
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Côssimo Freitas, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.506/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.506/93, do Deputado Reinaldo Lima,
que declara de utilidade pública a Associação de Capoeira
Cais da Bahia, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.506/93
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Cais

da Bahia, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Capoeira Cais da Bahia, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.516/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.516/93, do Deputado Glycon Terra
Pinto, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Lar Infantil Dorcas - LID -, 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, f To, 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 1.516/93
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Lar
Infantil Dorcas - LID -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Lar Infantil Dorcas - LID -, com sede no
Município de Belo Horizonte-
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Cóssimo Freitas. relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.528/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.528/93, do Deputado Anderson Adauto,
que declara de utilidade pública a Fundação Nossa Senhora do
Patrocínio do Santissimo Sacramento, 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 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 No 1.528193
Declara de utilidade pública a Fundação Nossa Senhora do
Patrocino do Santissinio Sacramento, com sede no Município
de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Nossa Senhora do Patrocínio do Santíssimo Sacramento, com
sede no Município de Sacramento.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. a - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.541/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.541/93, do Deputado Cõssino Freitas,
que declara de utilidade pública a Associação Cultural,
Artística e Folclórica de Carmo do Rio Claro - ACAF -, com
sede no Município de Carmo do Rio Claro, 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, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.541/93
Declara de utilidade pública a Associação Cultural,

Artística e Folclórica de Carmo do Rio Claro - ACAF -, com
sede no Município de Carmo do Rio Claro.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Cultural, Artística e Folclórica de Carmo do Rio Claro -
ACAF - com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.542/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.542/93, do Deputado Cõssimo Freitas,
que declara de utilidade pública a Irmandade do Santíssimo
Sacramento da Paróquia de Guapé, com sede no Município de
Guapé, 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 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 1.542/93
Declara de utilidade pública a Irmandade do Santíssimo

Sacramento da Paróquia de Guapé, com sede no Município de
Guapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade

do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Guapé, com sede no
Município de Guapé.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira. relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.550/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.550/93, do Deputado Célio de
Oliveira, que declara de utilidade pública a Associação
Recreativa. Cultural e Esportiva Alterosense - ARCEA -, com
sede no Município de Alterosa, 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 Nó 1.550/93
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa,
Cultural e Esportiva Alterosense - ARCEA -, com sede no
Município de Alterosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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ArU l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Recreativa, Cultural e Esportiva Alterosense - ARCEA -, com
sede no Município de Alterosa.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Geraldo Rezende

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.552/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.552/93, do Deputado Célio de

Oliveira, que declara de utilidade pública o Grupo Espírita
Allan Kardec. 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, 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 1.552/93
Declara de utilidade pública o Grupo Espirita Allan Kardec,

com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Espirita Allan Kardec, com sede no Município de Lavras
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993
Roberto Amara], Presidente - João Marques, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.587193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.587/93, do Deputado Cõssimo Freitas,
que declara de utilidade pública a Associação Maçônica Deus,
Justiça e Fraternidade, com sede no Município de Passos, 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 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 1.587/93
Declara de utilidade pública a Associação Maçônica Deus,

Justiça e Fraternidade, com sede no Município de Passas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Maçônica Deus. Justiça e Fraternidade, com sede no Município
de Passos.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.599/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.599/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcelios, que declara de utilidade pública o Diretório
Acadêmico João Ubaldo da Silva - DAJUS -, com sede no
Municipio de Carangola, 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 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 1.599/93
Declara de utilidade pública o Diretório Acadêmico João
IJbaldo da Silva - DAJUS -, com sede no Municipio de
Carangol a.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Diretório
Acadêmico João Ubaldo da Silva - DAJUS -, com sede no
Municipio de Carangola.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.613/93
Comissão de Redação

D Projeto de Lei no 1.613/93, do Governador do Estado, que
cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - e dá
outras providências, foi aprovado no 2g turno, na forma do
vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lo, 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 NQ 1.613/93
Cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FUNDEURB -, destinado a dar suporte financeiro a
investimentos urbanos municipais no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - O fundo previsto neste artigo incorporará

a subconta FUNDEURB, do Fundo de Desenvolvimento Econõmico e
Social - FUNDES -. aberta na forma da Lei nQ 8.402. de 6 de
julho de 1983.
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Art. 2 - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento
Urbano - FUNDEURB:

- municípios do Estado, autarquias e fundações mantidas
pelo poder público municipal;
II - entidades públicas municipais ou empresas controladas
pelo poder público municipal que desenvolvam projetos
urbanos de interesse econômico e social para o Estado e seus
municípios.
Parágrafo único - A concessão de financiamento será

condicionada ao cumprimento, pelo beneficiário, das
exigências legais relativas ao endividamento do setor
público.
Art. 3 - O FUNOEURS será constituído dos seguintes

recursos:
- dotações consignadas no Orçamento do Estado e em

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

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

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

disponibilidades temporárias;
V - outros recursos.
Parágrafo único - O fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e para amortização de
dividas de operações de crédito contraídas pelo Estado e
destinadas ao fundo, na forma e nas condições a serem
regulamentadas pelo Poder Executivo.
Art. 4g - O FUNOEURB, de natureza e individuação contábeis,
será rotativo, e seus recursos serão aplicados sob a forma
de financiamentos reembolsáveis, até como contrapartida de
outras fontes, sem prejuízo do disposto no parágrafo único
do art. 3Q desta lei.

lg - O prazo para fins de concessão de financiamento será
de 10 (dez) anos contados da data de vigência desta lei,
podendo o Poder Executivo propor a sua prorrogação, baseado
na avaliação de desempenho do fundo.
§ 2Q - Os recursos do fundo serão utilizados no

financiamento de planos e projetos de desenvolvimento urbano
e das respectivas obras, bem como na aquisição de
equipamentos gerais, desde que comprovada a sua necessidade
para o atendimento à população local.

3g - O Grupo Coordenador, de que trata o art. 8g desta
lei, definirá o imite de financiamento por município,
incluidas as fundações, autarquias, entidades públicas e
empresas controladas pelo poder público municipal, sem
prejuizo do disposto no parágrafo único do art. 2g desta
lei.
Art. SQ - Os financiamentos concedidos com recursos do
FUNDEURB obedecerão às seguintes condições gerais:

- o valor do financiamento não poderá ultrapassar 90%
(noventa por cento) do investimento a ser realizado;
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II - ao beneficiário caberá prover o restante dos recursos
necessários à implantação do projeto;
III - o prazo de carência será de até 12 (doze) meses, não

podendo exceder de 2 (dois) meses a data prevista para o
término da execução do projeto financiado;
IV - o prazo máximo de amortização será de 120 (cento e

vinte) meses, iniciando-se no mês subseqüente ao do término
do prazo de carência, a ser definido por ocasião da análise
do projeto;
V - o reajuste monetário será feito na forma definida pelo
Poder Executivo;
VI - os juros serão de até 12% a.a. (doze por cento ao
ano), calculados sobre o saldo devedor reajustado, e serão
pagos mensalmente no período de carência e juntamente com o
principal no período de amortização;
VII - a remuneração do agente financeiro, incluída na taxa
de juros, será de 3% a.a. (três por cento ao ano) incidentes
sobre o saldo devedor reajustado;
VIII - a amortização do principal será mensal, a partir do
término do período de carência;
IX - as garantias serão definidas pelo agentefinanceiro.
f 1Q - Na concessão do financiamento será observado o
limite de financiamento por município, definido pelo Grupo
Coordenador.

- Em caso de novos pedidos de financiamento, a soma
dos saldos devedores das operações anteriores, acrescida da
nova solicitação, não poderá ultrapassar o limite definido.
Art. 6g - O FUNDEURB terá como gestor a Secretaria de
Estado de Assuntos Municipais e como agente financeiro o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Parágrafo único - O Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. atuará como mandatário do Estado para a
contratação de operação de financiamento com recursos do
fundo e para a cobrança dos créditos concedidos, devendo,
para tanto, recorrer às medidas administrativas e judiciais
necessárias. -
Art. 7g - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbe a
supervisão financeira do gestor e do agente financeiro do
FUNDEURB, especialmente no que se refere à:

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

transitórias de caixa do fundo.
Parágrafo único - Compete, ainda, à Secretaria de Estado da
Fazenda a análise da prestação de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente financeiro do fundo.
Art. 80 - Integram o Grupo Coordenador representantes dos
seguintes órgãos e entidades:

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

Geral
ili - Secretaria de Estado de Assuntos Municipais;
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais SÃ.
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V - Associação Mineira dos Municípios;
vr - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas

Gerais.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4g, inciso III. da Lei
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o
plano de aplicação dos recursos conforme diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do Governo e acompanhar a
sua execução-
Art. 9g - Os recursos oriundos do fundo serão liberados
parceladamente, observado o cumprimento das etapas previstas
em cronograma fisico-financeiro, aprovado pelo Grupo
Coordenador.
§ lg - O Grupo Coordenador fiscalizará a execução do
cronograma e a aplicação dos recursos, observadas as
condições estabelecidas no contrato de financiamento.

- O descumprimento do cronograma físico-financeiro
implicará a suspensão da liberação de recursos, até que se
regularize a situação, sem prejuízo de outras medidas que se
fizerem necessárias.
Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do FUNDEURB

obedecerão ao disposto na Lei Federal ng 4.320, de 17 de
março de 1964, e às normas gerais e especificas do Tribunal
de Contas do Estado.
Parágrafo único - Ficam o agente financeiro e o gestor

obrigados a apresentar relatórios específicos, na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 11 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do

FUNDEIJRB
Art. 12 - No exercício de 1993, as despesas do FUNDEURB
correrão pela dotação orçamentária ng 1915.10091832.347-
4313.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, produzindo efeitos a partir de ig de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Cóssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.617/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.617/93. do Governador do Estado, que
cria o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - e dá outras
providências, 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, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.611/93
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Cria o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criado o Fundo de Saneamento Ambiental das
Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, destinado à
implantação do Programa de Saneamento Ambiental das Bacias
dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, de que trata o arU 3, inciso 1, da Lei n
10.890. de 22 de outubro de 1992.
Art. 2 - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Saneamento Ambiental
das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM:

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

MG.
Art. 3 - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos

Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - poderá celebrar contrato
ou firmar convênio para a realização das ações previstas no
componente ambiental do programa referido no art. l.
Art. 1p - São recursos do Fundo das Bacias dos Ribeirões
Arrudas e Onça - PROSAM:

- as dotações consignadas no orçamento do Estado ou em
créditos adicionais;
II - os provenientes de operações de crédito interno ou

externo de que o Estado seja mutuário;
III - os resultantes de aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
IV - outros recursos.
Parágrafo único - A integralização inicial do Fundo será

feita com recursos originários do Contrato de Empréstimo n
3554-BR, firmado entre o Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento e o Estado de Minas Gerais em lQ de
fevereiro de 1993
Art. 5g - Os retornos, relativos a principal e a encargos,

de financiamentos concedidos pelo Fundo criado por esta lei
serão incorporados ao Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FUNOEURB.
Art. 6 - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, de natureza e
individuação contábeis, operará mediante a aplicação de
recursos sob a forma de financiamentos reembolsáveis, sem
prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4Q.
Parágrafo único - O prazo para as concessões de
financiamento será de 5 (cinco) anos contados da data da
vigência desta lei.
Art. 7 - O financiamento com recursos do Fundo de

Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
- PROSAM - será concedido com a observância das seguintes
condições gerais:

- contrapartida do beneficiário de acordo com o
estabelecido no Contrato nQ 3554-BR, firmado entre o Banco
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Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e o Estado
de Minas Gerais;
II - prazo de carência de até 6 (cinco) anos, não podendo

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

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

Executivo;
V - taxa de juros definida pelo Conselho Diretor do Fundo,
com a observância dos percentuais estabelecidos no contrato
de financiamento mencionado no parágrafo único do art. 4g,
acrescidos da remuneração do agente financeiro;
VI - comissão do agente financeiro incluída na taxa de

juros de, no máximo, 2% (dois por cento) ao ano, a titulo de
remuneração por serviços prestados, incidente sobre o saldo
devedor reajustado;
VII - garantias definidas pelo agente financeiro.
Art. 8Q - O Fundo de Saneamento Ambienta] das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - tem como gestor e agente
financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Parágrafo único - O Banco de Desenvolvimento de Minas

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

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

transitórias de caixa do Fundo.
Parágrafo único - Cabe também à Secretaria de Estado da
Fazenda a análise da prestação de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente financeiro do Fundo-
Art. 10 - As funções do Grupo Coordenador do Fundo de

Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
- PROSAM - serão exercidas por um Conselho Diretor composto
dos seguintes membros:

- o Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação
Geral
II - o Secretário de Estado da Fazenda;
III - o Secretário de Estado de Transportes e Obras

Públicas;
IV - o Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais 5.A;
V - o Prefeito Municipal de Belo Horizonte;
VI - o Prefeito Municipal de Contagem.

lg - O Conselho Diretor será presidido pelo Secretário de
Estado titular da Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral, que funcionará como Secretaria Executiva
do Conselho, com atribuições definidas em decreto.
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2 - Os membros do Conselho Diretor poderão designar,
para o caso de ausência ou impedimento, substitutos
eventuais.

- Compete ao Conselho Diretor, além das atribuições
definidas no art. 4, III, da Lei Complementar flQ 27, de 18
de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme
diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo;
II - acompanhar sua execução.
Art. ii - Os demonstrativos financeiros, bem como a
prestação de contas do Fundo de Saneamento Ambiental das
Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - obedecerão ao
disposto na Lei Federal flQ 4.320, de 17 de março de 1964, e
nas normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do
Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e o gestor do Fundo

obrigam-se a apresentar relatórios específicos, na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 12 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo
de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e
Onça - PROSAM.
Art. 13 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo de
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
- PROSAM - correrão pela dotação orçamentária ng
1915.10091832.347-4313.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lg de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Côssimo Freitas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.621193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.621/93, do Deputado Mauri Torres, que
declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa
Senhora da Conceição, com sede no Municipio de Senador
Firmino, 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, § 1g, 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 1.621193
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Nossa
Senhora da Conceição, com sede no Município de Senador
Ei rmlno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Corporação
Musical Nossa Senhora da Conceição, com sede no Municipio de
Senador Firmino.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.623/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.623/93, do Governador do Estado, que
cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do
Estado de Minas Gerais - FUNDESE - e dá outras providências,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se lhe dar a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.623/93
Cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconõmico do

Estado de Minas Gerais - FUNDESE - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica criado o Fundo de Fomento e Desenvolvimento

Socioeconôniico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, com o
objetivo de dar suporte financeiro a programas de fomento e
desenvolvimento de médias, pequenas e microempresas e de
cooperativas localizadas no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - O fundo de que trata este artigo
incorporará a subconta Fundo de Desenvolvimento Económico e
Social/Programa de Apoio á Microempresa - FUNDES/FUMICRO -,
aberta na forma da Lei nQ 8.402, de 6 de julho de 1983.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconõmico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE:

- pequenas e microempresas, conforme definidas na Lei n
10.922, de 29 de dezembro de 1992:
II - nédias empresas e cooperativas, conforme definidas em

regulamento.
Art. 3g - São recursos do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconõmico do Estado de Minas Gerais -
E U MOES E
1 - os de dotações consignadas no Orçamento do Estado e os

de créditos adicionais;
II - os provenientes de operações de crédito interno e

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

financiamentos concedidos com recursos do fundo;
IV - os resultantes das aplicações financeiras de

disponibilidades temporárias;
V - outros recursos.
Parágrafo único - O fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dívidas
contraídas pelo Estado em operações de crédito destinadas ao
fundo, na forma e nas condições definidas em regulamento
pelo Poder Executivo.
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Art. 4g - O Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconõmico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, de
natureza e individuação contábeis, com duração
indeterminada, será rotativo, e seus recursos, ressalvado o
disposto no parágrafo único do artigo anterior, serão
utilizados • de forma reembolsável, em

- financiamentos para investimentos fixos, na
impl antação, expansão da capacidade de produção,
modernização e relocalização de instalações da empresa ou
cooperativa, bem como em outras formas de imobilização
técnica;
II empréstimos para capital de giro e assistência técnica

e gerencial que visem ao fortalecimento financeiro das
empresas e cooperativas;
rir - complementação de financiamentos ou empréstimos, a

titulo de contrapartida estabelecida em programa de
assistência financeira que beneficie empresas e
cooperativas;
IV - redução de encargos financeiros em empréstimos ou

financiamentos concedidos a empresa ou cooperativa por Banco
oficial do Estado, com recursos próprios ou de terceiros.
Art. 5g - Os financiamentos com recursos do Fundo de
Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas
Gerais - FUNDESE - serão concedidos com a observância das
seguintes condições gerais:

- a aprovação do financiamento dependerá da comprovação
da regularidade do beneficiário nos âmbitos fiscal,
previdenciário e ambiental, de parecer favorável sobre sua
situação cadastral e jurídica e da demonstração da
viabilidade técnica e económica do projeto;
II - nos financiamentos para investimento fixo, o valor da

operação não poderá ultrapassar 80% (oitenta por cento) do
investimento fixo previsto no projeto, cabendo ao
beneficiário providenciar o restante;
iII - os empréstimos para capital de giro terão prazo

máximo de 24 (vinte e quatro) meses, incluída a carência,
que será de até 6 (seis) meses;
IV - os financiamentos para investimentos fixos e os

financiamentos mistos terão prazo máximo de 6 (cinco) anos,
incluído o prazo de carência, q ue será de até 2 (dois) anos
e não poderá exceder o limite de 6 (seis) meses contados da
data do inicio da operação comercial da empresa beneficiada;
V - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo
Poder Executivo;
VI - os juros serão de, no máximo, 12% a.a. (doze por cento

ao ano);
VII - a comissão do agente financeiro será de, no máximo,

3% a-a- (três por cento ao ano), a título de 'del-credere',
incidentes sobre o saldo devedor reajustado;
viir - a amortização do principal será mensal, a partir do
término da carência;
IX - as garantias serão as usualmente adotadas pelo agente

financeiro;
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X - havendo inadimplência por parte do beneficiário em
relação às obrigações assumidas no contrato, incidirão sobre
o valor já liberado atualização monetária plena, multa e
juros moratõrios, podendo ocorrer ainda o cancelamento ou a
suspensão do saldo a liberar e o vencimento antecipado do
contrato e das parcelas venciveis, além das penalidades
administrativas cabiveis.
Parágrafo único - Os financiamentos sujeitam-se, ainda, às
condições especificas dos programas nos quais estejam
enquadrados.
Art. 6g - O Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FIJNDESE - terá
como gestor o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
- BDMG - e, como agente financeiro, o Banco do Estado de
Minas Gerais S.A. - BEMGE

lg - O Banco do Estado de Minas Gerais 5.4.- BEMGE -,
quando determinado pelo grupo coordenador, celebrará
convênio com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
- BDMG - para operacionalização dos financiamentos
vinculados a programas integrados setoriais sustentados pelo
fundo.

2g - Incumbe ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A. - BDMG -, no caso do convênio de que trata o parágrafo
anterior, contratar os financiamentos pertinentes e a
comissão prevista no inciso Vil do art. 5g desta lei, bem
como promover a cobrança dos créditos concedidos, inclusive
na esfera judicial
# 3Q - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG - apresentará ao Banco do Estado de Minas Gerais S.A. -
BEMGE -, na forma em que forem solicitados, relatórios sobre
as operações conveniadas.
Art 7g - Cabe á Secretaria de Estado da Fazenda a
supervisão financeira do gestor e do agente financeiro do
Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconõmico do Estado
de Minas Gerais - FUNDESE -, especialmente no que se refere
a:

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

transitórias de caixa do fundo.
Parágrafo único - Compete também á Secretaria de Estado da
Fazenda a análise da prestação de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente financeiro do fundo.
Art Sg - Compõem o Grupo Coordenador representantes dos

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

II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral
III - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG;
IV - Banco do Estado de Minas Gerais S.Ã. - BEMGE;
V - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais
- INDI;
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VI - Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas de Minas
Gerais - SEBRAE-MG.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4g, III, da Lei Complementar
ng 27, de 18 de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme
diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo;
II - acompanhar sua execução;
III - decidir sobre os programas a serem implementados com

recursos do fundo, bem como suas condições específicas,
observadas as condições gerais estabelecidas nesta lei.
Art. 9g - A comprovação da prática de sonegação fiscal pelo
beneficiário de financiamento com recursos do fundo, durante
a vigência do contrato, acarretará o cancelamento deste ou a
suspensão do saldo a liberar, bem como o vencimento
antecipado das parcelas futuras, com atualização monetária
plena, multa e juros contratuais e moratôrios, além das
penalidades administrativas cabíveis.
Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do Fundo de Fomento

e Desenvolvimento Socioeconõmico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE - obedecerão ao disposto na Lei Federal ng 4.320. de
17 de março de 1964, e nas normas gerais e especificas do
Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e o gestor do fundo
apresentarão relatórios específicos, na forma solicitada
pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 11 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo
de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de
Minas Gerais - FUNDESE.
Art. 12 - No exercício de 1994, as despesas do fundo
correrão pela dotação orçamentária ng 1915.11623462.337-
43 13.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lg de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.635/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.635/93, do Deputado Amilcar
Padovani, que declara de utilidade pública a Associação da
Caridade de São Vicente de Paulo, Núcleo 2, com sede no
Município de Juiz de Fora, 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 dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.635193
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Declara de utilidade pública a Associação da Caridade de
São Vicente de Paulo, Núcleo 2, com sede no Município de
Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
da Caridade de São Vicente de Paulo, Núcleo 2, com sede no
Município de Juiz de Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993-
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.636/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.636/93, do Deputado Bernardo
Rubinger, que declara de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Cerrado, com sede no Município
de Lagamar, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de q ue, 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 Ng 1.636193
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Cerrado, com sede no Município de
Lagamar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Cerrado , com sede no
Município de Lagamar.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publ icação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Cóssimo Freitas, relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.637193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.637/93, do Deputado Célio de

Oliveira, que declara de utilidade pública o Centro Espirita
S. Luiz Gonzaga, com sede no Município de Luminárias, 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 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 Hp 1.637/93
Declara de utilidade pública o Centro Espírita 5. Luiz

Gonzaga, com sede no Município de Luminárias.



628

A Assembléia Legislativa do Estado de Mimas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espirita S. Luiz Gonzaga, com sede no Município de
Luminárias.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 13 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Cóssimo Freitas, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.768/93
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei nQ 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, 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, Ç lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.768/93
Contém a sistemática de classes e a tabela de vencimentos
dos servidores do Quadro de Pessoal da Fundação Helena
Ant ipoff
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A sistemática de classes e a tabela de

vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal da Fundação
Helena Antipoff são as constantes no 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 pelo art. 5g 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 art. 17 da Lei
no 11.091, de 4 de maio de 1993.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.781/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.781/93, do Governador do Estado, que
cria o Centro de Integração do Adolescente na estrutura da
Secretaria da Justiça e dá outras providências, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada 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 1.781193
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Cria o Centro de Integração do Adolescente na estrutura da
Secretaria de Estado da Justiça e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Justiça, 1 (um) Centro de Integração do
Adolescente, com sede no Município de Sete Lagoas,
subordinado à Superintendência de Atendimento e Reeducação
do Menor Infrator.
Art. 2g - 0 Centro de Integração do Adolescente, de Sete
Lagoas, tem por finalidade atender ao adolescente autor de
ato infracional em regime de internação, por determinação
judicial.
Art. 3 - O Centro de Integração do Adolescente, de Sete
Lagoas, tem a seguinte estrutura:

- Diretoria de Administração e Finanças:
a) Divisão de Administração;
b) Divisão de Finanças;
II - Diretoria de Segurança;
III - Diretoria de Reeducação e Reabilitação:
a) Divisão de Tratamento e Assistência;
b) Divisão de Profissionalização e Educação.
Parágrafo Único - A competência e a descrição das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 4g Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão do Quadro Permanente a que se referem os Anexos
1 e II do Decreto nQ 16.409, de 10 de julho de 1974, os
cargos constantes no Anexo 1 desta lei, destinados ao Quadro
Setorial de Lotação nQ VI da Secretaria de Estado da
Justiça, de que trata o Decreto ng 16.686, de 27 de outubro
de 1974.
Art. 5 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
Efetivo do Quadro Permanente a Que se refere o Anexo 1 do
Decreto nQ 16.409, de 10 de julho de 1974, os cargos
constantes no Anexo II desta lei, destinados ao Quadro
Setorial de Lotação nQ VI da Secretaria de Estado da
Justiça, de que trata o Decreto ng 17.287. de 23 de julho de
1975.
Art. 6 - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CR$5.264.298,00 (cinco milhões duzentos e
sessenta e quatro mil duzentos e noventa e oito cruzeiros
reais), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n
4.320, de 17 de março de 1984.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.783193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.783/93, do Governador do Estado, que
fixa os vencimentos dos servidores da autarquia Transportes
Metropolitanos - TRANSMETRO - e dá outras providências, foi
aprovado no 2Q turno na forma do vencido no lQ turno.
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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 dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.783/93
Fixa os vencimentos dos servidores da autarquia Transportes
Metropolitanos - TRANSMETRO - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - As tabelas de vencimento dos cargos de carreira

do Quadro de Pessoal da autarquia Transportes Metropolitanos
- TRANSMETRO -' previstos no Anexo 1, são as constantes nos
Anexos II a V desta lei, observadas as datas de vigência
neles indicadas.
Parágrafo único - Os cargos de provimento em comissão de
chefia, de assessoramento e de execução destinados à
estrutura intermediária da autarquia e seus respectivos
vencimentos são os constantes no Anexo II desta lei,
observadas as datas de vigência nele indicadas.
Art. 2g - A jornada de trabalho do servidor do Quadro de
Pessoal da TRANSMETRO é de 30 (trinta) horas semanais.
Parágrafo único - O servidor do Quadro de que trata este
artigo poderá optar pela jornada de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, assegurado o vencimento
correspondente a essa jornada.
Art. 3g - Nos valores previstos nas tabelas de vencimento
constantes nos Anexos II a V desta lei, para a carga horária
semanal de 30 (trinta) e para a de 40 (quarenta) horas,
estão incorporados a Gratificação de Apoio ao Executivo,
instituída pelo art. 5g da Lei ng 10.364, de 27 de dezembro
de 1990, e os índices de reajustamento previstos para
janeiro, fevereiro e março de 1993, nos termos do art. 17 da
Lei ng 11.091, de 4 de maio de 1993.
Parágrafo único - Aplica-se ás tabelas de vencimento a que
se refere este artigo o disposto nos SQ e 6g do art. lg e
no parágrafo único do art. 4g da Lei ng 11.114, de 16 de
julho de 1993.
Art. 4g - O ocupante de cargo de provimento em comissão
poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função
pública que ocupar, acrescida de 20% (vinte por cento)
Incidentes sobre o vencimento do cargo em comissão.
Art. 5g - O Anexo XXVII da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro
de 1992, fica alterado na forma do Anexo VI desta lei.
Art. 6o - Ficam criados no Anexo XV da Lei no 10.623, de 16
de janeiro de 1992, 4 (quatro) cargos de Diretor, com o
fator de ajustamento 0,3546, destinados aos Centros
Integrados de Atendimento ao Menor - ClAMEs -, unidades que
ficam acrescidas á Diretoria de Educação e Assistência, da
estrutura orgânica da Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor - FEBEM -, prevista no Decreto ng 23.392, de 2 de
fevereiro de 1984.
Parágrafo único - Os Centros Integrados de Atendimento ao
Menor - ClAMEs - a que se refere este artigo são os
seguintes:
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- ClAME - Bairro Flamengo, situado no Município de Belo
Horizonte;
II - ClAME - Bairro Pindorama, situado no Municipio de

Belo Horizonte;
III - ClAME - Conjunto Santa Maria, situado no Município de

Belo Horizonte;
IV - ClAME - Município de Araçuai, situado no Município de

Araçuai -
Art. 7g - A sistemática de carreira, segmentos, classes e
quadros da administração direta, das autarquias e das
fundações públicas obedecerá ao disposto na Lei ng 10.961,
de 14 de dezembro de 1992, na forma regulamentar.
Art. 8g - O art. 2g da Lei ng 7.367, de 2 de outubro de
1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2g - Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem

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 regulamentadas pelo Poder Executivo-".
Art. 9g - Para atender ás despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CR$27.415.765,00 (vinte e sete milhões
quatrocentos e quinze mil setecentos e sessenta e cinco
cruzeiros reais), observado o disposto no art. 43 da Lei
Federal ng 4320, de 17 de março de 1964.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.



632

Belo Horizonte, sexta-feira, 17 de dezembro de 1993

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NO 1.832193

Mesa da Assembléia
Relatório

0 Projeto de Resolução ng 1,832/93, da Mesa da Assembléia,
autoriza a cessão do Plenário do Palácio da Inconfidência
para a realização, pela Empresa Municipal de Turismo de Belo
Horizonte - BELOTUR -, de evento comemorativo do centenário
da Lei ng 3, de 17/12/1893, que definiu como Capital do
Estado a cidade de Belo Horizonte.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 10/12/93, vem o
projeto á 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 á Mesa orientar os serviços

administrativos da Assembléia, "ex-vi" do disposto no art.
80, inciso V, do Regimento Interno.
Incumbe-lhe, portanto, apresentar proposição que vise

autorizar a cessão de dependência da casa para a realização
de evento promovido por órgão ou entidade, bem como emitir
parecer sobre a matéria.
o projeto em tela autoriza a cessão do Plenário do Palácio

da Inconfidência para a realização, pela Empresa Municipal
de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR -, de evento
comemorativo do centenário da Lei ng 3. de 17/12/1893, que
definiu como Capital do Estado a cidade de Belo Horizonte.
Consistindo em adaptação teatral da sessão do então
Congresso Mineiro em que foi aprovada a referida lei, com
base em atos e documentos da época, o evento a ser realizado
no Plenário da Assembléia reveste-se de valor histórico, por
assinalar o centenário da instituição da Capital do Estado e
contribuir para a preservação da memória do Legislativo
mineiro-
0 espetáculo, programado para o dia 17/12/93, a partir das
20h30min, assinalará o inicio das comemorações do centenário
de Belo Horizonte e terá como cenário o próprio Plenário,
comprometendo-se a BELOTUR a não efetuar montagem que possa
descaracterizar o ambiente.
Não está prevista a realização de outro evento no Plenário

da Casa na data e no horário propostos.
Conclusão

A proposição não encontra óbice, pelo que opinamos por- sua
aprovação, no lg turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de dezembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Elmo

Braz - Amilcar Padovani - Bené Guedes - Sebastião Helvécio.
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PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.615/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.615/93 cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico -
FDMM - e dá outras providências.
Aprovado no 1Q turno com a Emenda nQ 1, retorna o projeto a

esta Comissão a fim de receber parecer para o 2Q turno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Os setores mineral e metalúrgico têm enorme relevância para
a economia estadual. Esse fato se evidencia pela
participação desses setores no PIB e pelo próprio perfil
industrial adquirido pelo Estado.
Não obstante, tais setores enfrentam hoje graves problemas,
entre os quais destacaríamos o baixo desenvolvimento
tecnológico, a crescente concorrência e as dificuldades na
obtenção de financiamentos em condições adequadas.
Vale dizer, ainda, que as atividades desenvolvidas pelos

setores mencionados provocam fortes efeitos de
descentralização econômica, tendendo a beneficiar
enormemente as regiões mais pobres do Estado.

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

Lei flQ 1.615/93 na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Bernardo Rubinger, relator
- Baldonedo Napoleão - Jaime Martins - Raul Messias -
Roberto Amaral

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI Np 1.615193

Cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM -
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento
Minerometalúrgico - FDMM -, com o objetivo de promover o
desenvolvimento da atividade minerometalúrgica no Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único - O fundo previsto neste artigo incorporará

a subconta Fundo de Desenvolvimento Económico e Social -
Programa de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FUNDES-FDMM
-, aberta na forma da Lei nQ 8.402, de 6 de julho de 1983.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento
Minerometalúrgico - FDMM:

- empresas do setor minerometalúrgico, inclusive empresa
de consultoria e de pesquisa de tecnologia mineral:
II - pessoas físicas detentoras de alvará de pesquisa

mineral.
Art. 3 - O Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico -
FDMM - será constituído dos seguintes recursos:
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dotações consignadas no orçamento do Estado ou
decorrentes de créditos adicionais;
II - recursos provenientes de operações de crédito interno

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

financiamentos concedidos pelo fundo;
IV - resultados das aplicações financeiras de

disponibilidades temporárias;
V - recursos de qualquer origem.
Parágrafo único - O fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dividas
de operações de crédito contraídas pelo Estado e destinadas
ao fundo, na forma e nas condições a serem regulamentadas
pelo Poder Executivo.
Art. 4g - O Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico -
FDMM -, de natureza e individuação contábeis, será rotativo,
e seus recursos serão aplicados sob a forma de
financiamentos reembolsáveis, sem prejuízo do disposto no
parágrafo único do art. 3g.
Parágrafo único - O prazo para fins de concessão de
financiamento será de 10 (dez) anos contados da data de
vigência desta lei, podendo o Poder Executivo propor sua
prorrogação, baseado em avaliação de desempenho do fundo.
Art. 5 - Os recursos do Fundo de Desenvolvimento

Minerometalúrgico - FDMM - serão utilizados no financiamento
de projetos de estudos e pesquisa, desenvolvimento de minas
e de tecnologias de processos produtivos nas atividades
mineral e metalúrgica, inversões fixas e 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, econõmicos,
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 ás
seguintes condições:

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

necessários 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;
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rv - os financiamentos para estudos e pesquisa, 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) anos de
amortização;
VI - reajuste monetário integral na forma a ser definida
pelo Poder Executivo;
VII - juros de até 12% a.a. (doze por cento ao ano),
calculados sobre o saldo devedor reajustado, pagos
mensalmente no período de carência e juntamente com o
principal no período de amortização;
viri - a remuneração do agente financeiro, incluída na taxa
de juros, será de 3% (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;
XI - as garantias serão definidas pelo agente financeiro em
cada financiamento, podendo o agente financeiro optar pela
constituição de garantias reais que perfaçam o índice mínimo
de 130% (cento e trinta por cento) do valor do
financiamento.

- 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 vencíveis, com atualização
monetária, multa e juros contratuais e moratórios, além das
penalidades administrativas cabíveis.
Art. Sg - O Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico -

FDMM - terá como gestora a Secretaria de Estado de Recursos
Minerais, Hidricos e Energéticos e como agente financeiro o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.
Art. 7g - Á Secretaria de Estado da Fazenda incumbirá a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
fundo, especialmente no que se refere à:
1 - elaboração do cronograma financeiro da receita e da

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

transitórias de caixa do fundo.
Parágrafo único - Competirá, também, à Secretaria de Estado
da Fazenda a análise da prestação de contas e de
demonstrativos financeiros do agente financeiro do fundo.
Art. Sg - Integram o Grupo Coordenador representantes dos
seguintes órgãos e entidade:
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- Secretaria de Estado da Fazenda;
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
III - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;
IV - Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e

Energéticos;
V - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4Q, inciso III. da Lei
Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1903, aprovar o
plano de aplicação dos recursos, conforme diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do Governo, acompanhar a
sua execução e decidir sobre programas a serem implementados
com recursos do Fundo.
Art. 9g - Os demonstrativos financeiros do Fundo de
Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM - obedecerão ao
disposto na Lei Federal ng 4.320. de 17 de março de 1964, e
nas normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do
Estado.
Parágrafo único - D agente financeiro e a gestora obrigam-

se a apresentar relatórios específicos, na forma solicitada
pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo

de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM.
Art. 11 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo de
Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM - correrão pela
dotação orçamentária no 1915.11623462.338-4313.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1Q de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.784193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
visa a criar cargos de provimento efetivo na FHEMIG e dá
outras providências.
No 1Q turno, foi o projeto aprovado, com a Emenda ng 1.
Agora, cabe a esta Comissão examinar a matéria no 2Q turno
e elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já nos manifestamos, a proposição em análise não

encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, á
sua aprovação. As des pesas decorrentes da execução da futura
lei serão cobertas por crédito especial, cuja abertura é
autorizada pela própria proposição, observado o disposto no
art. 43 da Lei Federal ng 4.320, de 17/3/64. O projeto em
tela está de acordo com a legislação sobre finanças públicas
e merece prosperar nesta Casa.
Além disso, amatéria reveste-se de grande alcance social,
pois propiciará a grande parte da população, notadamente a
mais carente, melhores condições de saúde. Ademais, saúde é
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necessidade básica da população, e zelar por ela, função
essencial do Estado.

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

Lei nQ 1.784/93 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amara], relator -
Jaime Martins - Bernardo Rubinger - João Marques - Baldonedo
Napoleão.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.784/93

Cria cargos de provimento efetivo no quadro da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMTG - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Ficam criados 2.700 (dois mil e setecentos)
cargos para atender ás unidades assistenciais da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, conforme
especificação no anexo desta lei.
Parágrafo único - Para efeito do disposto nesta lei, os
cargos ora criados obedecerão á padronização dos cargos já
existentes na FHEMIG, segundo sua natureza e especificação.
Art. 2g - Para evitar solução de continuidade na execução
dos serviços de competência da FHEMIG, fica autorizada a
prorrogação dos contratos administrativos com ela firmados
até o provimento dos cargos referidos no artigo anterior,
pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a partir de lg de
outubro de 1993, respeitado o quantitativo e os termos dos
contratos em vigor.
Parágrafo único - A prorrogação de que trata este artigo
aplica-se aos contratos da mesma natureza mantidos com a
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
- HEMOMINAS - sob as mesmas condições, quanto aos cargos de
que trata o art. 60 da Lei ng 11171, de 29 de julho de
1993.
Art 3g - Para ocorrer às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CR$178.750.000,90 (cento e setenta e oito
milhões setecentos e cinquenta mil cruzeiros reais),
observando o disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 4320, de
17 de março de 1964.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
- O anexo mencionado é o mesmo publicado, nesta edição,

junto com o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng
1.784/93-)

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.832/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ng
1.832/93 autoriza a cessão do Plenário do Palácio da
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Inconfidência para realização, pela Empresa Municipal de
Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR -, de evento
comemorativo do centenário da Lei ng 3, de 17/12/1893, que
definiu como Capital do Estado a cidade de Selo Horizonte.
Aprovado no lg turno, vem o projeto à Mesa a fim de receber
parecer para o 2Q turno, nos termos do art. 196 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela objetiva autorizar a cessão do
Plenário da Assembléia para a realização, pela Empresa
Municipal de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR -, no dia
17/12/93, a partir das 20h30min, de evento comemorativo do
centenário da Lei ng 3, de 17/12/1893, que definiu como
Capital do Estado a cidade de Belo Horizonte.
Trata-se de evento de indiscutivel significado histórico,
não só por assinalar o centenário da escolha da cidade de
Belo Horizonte como Capital do Estado, mas também por
evocar, em peça teatral baseada em atos e documentos da
época, a sessão do Congresso Mineiro em que se deu a
aprovação da lei citada.
Por outro lado, não há óbice á apresentação do espetáculo
no Plenário da Casa, na data e no horário previstos.

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

Projeto de Resolução ng 1.832/93.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de dezembro de
1993.
José Ferraz, Presidente - Bené Guedes, relator - Sebastião

Helvécio - Amilcar Padovani - Elmo Braz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO No 38/93
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição ng 38/93, do
Governador do Estado, que acrescenta á Constituição do
Estado o art. 299, foi aprovada no 2g turno, com as Emendas
ns 1 e 2.
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, ig, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 38/93
Acrescenta á Constituição do Estado de Minas Gerais o art.

299.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Fica acrescentado à Constituição do Estado de

Minas Gerais o art. 299, com a seguinte redação:
'Art. 299 - A variação nominal da folha global de pessoal

de cada um dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas e da
Procuradoria-Geral de Justiça não poderá ser superior, em
cada quadrimestre, à variação nominal da receita estadual
ocorrida no periodo.
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1 - Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-
se a data de lQde janeiro como termo inicial do primeiro
quadrimestre. -

2g - A variação nominal da folha global de pessoal e a
composição da receita estadual a que se refere este artigo
serão apuradas segundo critérios definidos em lei-".
Art. 2g - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data

de sua publicação, retroagindo seus efeitos a lo de setembro
de 1993.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bernardo Rubinger, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.294/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.294/93, do Deputado José Leandro, que
institui a Semana da Cultura no Estado, foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lo 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, § ip, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.294/93
Institui a Semana da Cultura no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituida a Semana da Cultura, a ser
comemorada, anualmente, na semana que contenha o dia 16 de
julho-
Art.  2g - Para comemorar, em todo o Estado, a Semana da
Cultura, incumbe ao Poder Executivo:

- promover cursos, palestras ou debates que visem a
estimular a criação cultural e o desenvolvimento da cultura
mineira;
II - divulgar a cultura mineira em todas as suas

manifestações;
ItT - promover intercâmbio cultural com outras regiões do

País;
IV - incentivar a formação do hábito do consumo de bens

culturais, notadamente nas escolas da rede pública estadual.
Art. 3g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993-
Roberto Amaral, Presidente - Bernardo Rubinger, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.446/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.446/93, do Deputado João Batista, que
dispõe sobre a publicação, no órgão de imprensa oficial do
Estado, dos nomes dos devedores de multas por poluição e
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degradação ambienta], 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 1.446193
Dispõe sobre a publicação, no árgão de imprensa oficial do
Estado, dos nomes dos devedores de multas por poluição e
degradação ambiental
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Poder Executivo publicará, anualmente, no dia 5
de junho, os nomes das empresas e dos estabelecimentos
comerciais e industriais que, nos 12 (doze) meses anteriores
a essa data, tenham sido multados por poluir ou degradar o
meio ambiente.
Parágrafo único - Para efeito do que dispõe este artigo,
considerar-se-á a multa mantida por decisão administrativa
definitiva.
Art. 2g - A publicação a que se refere o artigo anterior
conterá os valores das multas atualizados e as respectivas
datas de vencimento e deverá ser feita, em lista especifica
e com destaque, no órgão de imprensa oficial do Estado, sem
prejuízo de sua divulgação em outros órgãos de imprensa.
Parágrafo único - Não havendo edição do diário oficial no

dia 5 de junho, a publicação se fará na edição imediatamente
anterior à referida data.
Art. SQ - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação-
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bernardo Rubinger, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.520/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.520/93, da Deputada Maria Elvira, que
declara de utilidade pública a Federação Mineira de
Mulheres, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, q ue está sendo de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nq 1.520193
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de

Mulheres, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. I Q - Fica declarada de utilidade pública a Federação
Mineira de Mulheres, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Bernardo Rubinger.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.543193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.543/93, do Deputado Roberto Luiz
Soares, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores e Amigos da Grama, com sede no Município de
Tocantins, 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, e 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 1.543/93
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e

Amigos da Grama, com sede no Município de Tocantins.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - rica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores e Amigos da Grama, com sede no Município de
Tocantins.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI

No 1.544193
Comissão de Redação

o Projeto de Lei nQ 1.644/93, do Deputado Jorge Hannas,
que declara de utilidade pública a Associação Feminina do
Bairro Casa Branca, com sede no Município de Belo Horizonte,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado,

PROJETO DE LEI NQ 1.544/93
Declara de utilidade pública a Associação Feminina do

Bairro Casa Branca, 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
Associação Feminina do Bairro Casa Branca, com sede no
Município de Belo Horizonte.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993..
Roberto Amaral Presidente - Péricles Ferreira, relator -

João Marques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

14g 1.614/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.614/93. do Governador do Estado, que
cria o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 1.614193
Cria o Fundo Pró-Floresta e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica criado o Fundo Pró-Floresta, destinado a
favorecer o desenvolvimento da atividade florestal no
Estado, por meio de financiamentos que visem promover a
produção de matéria-prima vegetal para uso industrial e
doméstico e a preservação do meio ambiente.

1Q - O fundo previsto neste artigo incorporará a subconta
Pró-Floresta do Fundo de Desenvolvimento Económico e Social
- FUNDES -, aberta na forma da Lei no 8.402, de 6 de julho
de 1983.

- Os recursos do fundo serão destinados á implantação
do Programa Pró-Floresta.
Art. 2o - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo Pró-Floresta:

- as empresas industriais consumidoras de matéria-prima
de origem florestal
II - as empresas florestais vinculadas a empresas
industriais consumidoras de matéria-prima florestal;
rir - as empresas industriais ou florestais que desenvolvam

programas de fomento florestal destinados á produção de
matéria-prima para uso industrial.
Art. 3Q - São recursos do Fundo Pró-Floresta:
- os de dotações consignadas no orçamento do Estado e os

de créditos adicionais;
II - os provenientes de operações de crédito interno e

externo de que o Estado seja mutuário;
rir - os decorrentes do Contrato de Empréstimo no 2.895-aR,

firmado entre o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRO - e o Estado de Minas Gerais;
iv - os retornos, relativos a principal e encargos, de

financiamentos concedidos pelo fundo;
V - os resultantes das aplicações financeiras das
disponibilidades temporárias;
VI - outros recursos.
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Parágrafo único - O fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dividas
contraídas pelo Estado em operações de crédito destinadas ao
fundo, na forma e nas condições regulamentadas pelo Poder
Executivo.
Art. 4g - O Fundo Pró-Floresta, de natureza e individuação

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

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

limites estabelecidos nos programas sustentados pelo fundo,
nem exceder a 80% (oitenta por cento) do valor dos
investimentos globais programados para cada projeto, os
quais, excluído o custo da terra, abrangerão os custos do
primeiro ano de implantação, os de manutenção das atividades
previstas para os 3 (três) anos subseqüentes e a comissão de
fiscalização dos projetos;
II - caberá ao beneficiário prover os recursos

correspondentes á parte não financiada dos investimentos de
que trata o inciso anterior;
III - os financiamentos para implantação de florestas terão

prazo total de até 14 (quatorze) anos, incluído o de
carência, que será de até 7 (sete) anos;
IV - os financiamentos para projetos de carvoejamento terão

prazo de até 4 (quatro) anos, incluído o de carência, que
será de até 1 (um) ano;
V - o reajuste monetário será integral, na forma definida

pelo Poder Executivo;
VI - os juros serão previamente definidos pelo Grupo
Coordenador, para vigência no semestre subseqüente,
incidirão sobre o saldo devedor reajustado e serão cobrados
semestralmente durante o período de carência e juntamente
com a parcela do principal, no período de amortização;
VII - a remuneração do agente financeiro, incluida na taxa
de juros, será de. no máximo, 3% a.a. (três por cento ao
ano), a titulo de de]-credere, e incidirá sobre o saldo
devedor reajustado;
VIII - a amortização do principal será mensal, a partir do
término da carência;
IX - as garantias serão as definidas pelo agente

financeiro, em cada financiamento.
Art 6g - O Fundo Pró-Floresta terá como gestora a
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e
como agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S4.
Parágrafo único - A fiscalização dos projetos financiados

com recursos do fundo será realizada pelo Instituto Estadual
de Florestas - IEF.
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Art. 7o - Cabe á Secretaria de Estado da Fazenda a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
Fundo Pró-Floresta, especialmente no que se refere á:
£ - elaboração do cronograma financeiro da receita e da

despesa:
II - elaboração da proposta orçamentária do fundo:
III - definição sobre a aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa do fundo.
Parágrafo único - Compete também á Secretaria de Estado da
Fazenda a análise das prestações de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente financeiro do fundo.
Art. 8g - Integram o Grupo Coordenador representantes dos
seguintes órgãos e entidades:

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

Geral
III - Instituto Estadual de Florestas - JEF -;
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4g, III, da Lei Complementar
ng 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o plano de
aplicação dos recursos, conforme as diretrizes estabelecidas
nos planos de ação do Governo, acompanhar a sua execução e
decidir sobre novos programas a serem implementados com
recursos do fundo-
Art. 9g - Os demonstrativos financeiros do Fundo Pró-
Floresta obedecerão ao disposto na Lei Federal ng 4.320, de
17 de março de 1964, e nas normas gerais e especificas do
Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora obrigam-
se a apresentar relatórios específicos na forma solicitada
pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo
Pró-Floresta.
Art. 11 - No exercicio de 1993, as despesas do Fundo Pró-
Floresta correrão pela dotação orçamentária ng
1915.04171042.086-4313-42.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lg de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Bernardo Rubinger. relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.615193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.615/93, do Governador do Estado, Que
cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM - e
dá outras providências, 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, lg, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar ao pojeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.615/93
Cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM -

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento
Minerometalúrgico - FDMM -, com o objetivo de promover o
desenvolvimento da atividade minerometalúrgica no Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único - O fundo previsto neste artigo incor-
porará a subconta Fundo de Desenvolvimento Econômico e
Social - Programa de Desenvolvimento Minerometalúrgico -
FUNDES-FOMM -, aberta na forma da Lei no 8.402, de 6 de
julho de 1983.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento
Minerometalúrgico - FDMM:

- empresas do setor minerometalúrgico, inclusive empresa
de consultoria e de pesquisa na área da tecnologia mineral;
II - pessoas físicas detentoras de alvará de pesquisa

mineral
Art. 3g - São recursos do Fundo de Desenvolvimento

Mineronetalúrgico - FDMM:
- as dotações consignadas no orçamento do Estado ou

decorrentes de créditos adicionais;
II - os provenientes de operações de crédito interno e

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

financiamentos concedidos pelo Fundo;
Iv - os resultados das aplicações financeiras de

disponibilidades temporárias;
V - outros recursos.
Parágrafo único - O fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dívidas
contraídas pelo Estado em operações de crédito destinadas
ao Fundo, na forma e nas condições a serem regulamentadas
pelo Poder Executivo.
Art. 4g - O Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico -
FDMM -, de natureza e individuação contábeis, será rotativo,
e seus recursos, ressalvado o disposto no parágrafo único do
artigo anterior, serão aplicados sob a forma de
financiamento reembolsável.
Parágrafo único - O prazo para a concessão de financiamento
será de 10 (dez) anos contados da data da vigência desta
lei, facultado ao Poder Executivo propor sua prorrogação,
baseado em avaliação de desempenho do Fundo.
Art. 5g - Os recursos do Fundo de Desenvolvimento
Minerometalúrgico - FDMM - serão utilizados em
financiamentos de projeto de estudo e pesquisa,
desenvolvimento de minas e de tecnologias de processos
produtivos nas atividades mineral e metalúrgica, em
financiamentos de inversão fixa e de capital de giro.

- São requisitos para a concessão de financiamentos:
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- 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.

- Os financiamentos serão concedidos com a observância
das seguintes condições:

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

correspondentes á parte não financiada dos investimentos a
que se refere o inciso anterior;
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 projetos de estudo e pesquisa,

desenvolvimento de minas e de tecnologias de processos
produtivos terão prazo total de até 5 (cinco) anos, incluído
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 financia-
mentos mistos, os quais abrangem inversões fixas e capital
de giro, terão prazo total de até 8 (oito) anos, sendo até 3
(três) anos de carência e até 5 (cinco) anos de amortização;
VI - o reajuste monetário integral dar-se-á na forma

definida pelo Poder Executivo;
VII - os juros serão 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 "del-credere', incidentes sobre o saldo devedor
reajustado;
IX - nos financiamentos para capital de giro incidirá,

ainda, comissão de abertura de crédito, definida pelo Grupo
Coordenador, descontada no ato da liberação dos recursos;
X - a amortização do principal será mensal, a partir do
término da carência;
XI - as garantias serão definidas pelo agente financeiro em

cada financiamento, podendo este optar pela constituição de
garantias reais que perfaçam o índice mínimo de 130% (cento
e trinta por cento) do valor do financiamento.
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3g - 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 moratõrios, além das
penalidades administrativas cabíveis.
Art. 6g - O Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico -
FDMM - terá, como gestora, a Secretaria de Estado de
Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos e, como agente
financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
- BDMG.
Art. l - Incumbe á Secretaria de Estado da Fazenda a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
fundo, especialmente no que se refere :

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

transitórias de caixa do Fundo
Parágrafo único - Compete, também, à Secretaria de Estado
da Fazenda a análise da prestação de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente financeiro do Fundo.
Art. SQ - Compõem o Grupo Coordenador representantes dos
seguintes órgãos e entidade:

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

Geral
III - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;
IV - Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e

Energéticos;
V - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 5A. - BDMG.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das

atribuições definidas no art. 4Q, III. da Lei Complementar
ng 27, de 18 de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme
diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo;
II - acompanhar a sua execução;
III - decidir sobre os programas a serem implementados com

recursos do Fundo.
Art. 9g - Os demonstrativos financeiros do Fundo de
Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM - obedecerão ao
disposto na Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964, e
nas normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do
Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora obrigam-

se a apresentar relatórios específicos, na forma solicitada
pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo

de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM.
Art 11 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo de
Desenvolvimento Minerornetalúrgico - FDMM - correrão pela
dotação orçamentária np 1915.11623462.338-4313.
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Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lQ de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira. relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.616/93
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei ng 1.616/93. do Governador do Estado, que
cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba e dá
outras providências, 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 lhe dar a seguinte redação
final que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.616/93
Cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento Regional
do Jaiba, com os objetivos de promover a melhoria das
condições socioeconõmicas da região de abrangência do
projeto do Distrito Agroindustrial do Jaiba, expandir suas
fronteiras agrícolas e elevar seus índices de produtividade
por meio do desenvolvimento da irrigação.
Parágrafo único - Para a consecução dos objetivos propostos
neste artïgo, será dada prioridade ao apoio e estimulo ás
iniciativas dos pequenos e médios irrigantes, suas
cooperativas e outras formas associativas.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários das operações de
financiamento com recursos do Fundo de Desenvolvimento
Regional do Jaiba:

- produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas;
II - cooperativas e associações de produtores rurais;
III - empresas agroindustriais.
Art. 3g - São recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional

do Jaíba:
- as dotações consignadas no orçamento do Estado e os

créditos adicionais;
II - os provenientes de operações de crédito interno e

externo de que o Estado seja mutuário, especialmente parte
dos recursos oriundos do contrato de empréstimo ng BZ-P6, de
5 de setembro de 1991, celebrado entre The Overseas Economic
Cooperation Fund e o Estado de Minas Gerais;
III - o resultado de aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
IV - os retornos relativos a principal e a encargos dos

financiamentos concedidos com recurso do fundo;
V - outros recursos.



649

Parágrafo único - O fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dividas
contraídas pelo Estado em operações de crédito e destinadas
ao fundo, na forma e nas condições a serem regulamentadas
pelo Poder Executivo.
Art. 4 - O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaiba, de
natureza e individuação contábeis, será rotativo, e seus
recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos
reembolsáveis, sem prejuízo do disposto no parágrafo único
do art. 3Q.
Parágrafo único - O prazo para a concessão de
financiamentos será de 10 (dez) anos contados a partir da
data da vigência desta lei, podendo o Poder Executivo propor
a sua prorrogação, com base em avaliação de desempenho do
fundo,
Art. So - Os recursos do fundo serão destinados ao
financiamento de empreendimento no âmbito do Projeto Morro
Solto - Jaiba II -, contemplando investimentos fixos e
semifixos e custeio agrícola, conforme caracterizados no
Manual de Crédito Rural - MCR -, e capital de giro para as
cooperativas participantes do programa, com a observância
das seguintes condições:
1 - o valor do financiamento não poderá ultrapassar 90%
(noventa por cento) dos investimentos fixos e semifixos, 70%
(setenta por cento) do custeio do primeiro e do segundo anos
e 30% (trinta por cento) do capital circulante para as
cooperativas;
II - os financiamentos para investimentos fixos e semifixos

terão prazo máximo de 12 (doze) anos, incluída a carência,
que será de até 6 (seis) anos;
III - os financiamentos para custeio agrícola e para

capital de giro destinados ás cooperativas terão prazo
máximo de 12 (doze) anos;
IV - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo

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

transitórias do fundo.
Art. Sg - Integram o Grupo Coordenador:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV - 1 (um) representante da Fundação Rural Mineira -

Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINÂS -;
V - 1 (um) representante do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A. - BDMG -;
VI - 1 (um) representante do Conselho de Administração do

Distrito Agroindustrial do Jaiba - DAIJ.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4g, III. da Lei Complementar
no 27. de 18 de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação de recursos conforme as
diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo e
acompanhar a sua execução;
II - decidir sobre os programas a serem implementados com

recursos do fundo.
Art. 9Q - Os demonstrativos financeiros do Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaiba obedecerão ao disposto na
Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964, e nas normas
especificas do Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora obrigam-
se a apresentar relatórios especificos na forma solicitada
pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo
de Desenvolvimento Regional do Jaiba.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor a partir de lg de janeiro

de 1994.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Bernardo Rubinger, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.784/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei rig 1.784/93, do Governador do Estado, que
cria cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG
- e dá outras providências, 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 dadaá matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, ç 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~ 1.784/93
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Cria cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG
- e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -. 2.700 (dois
mil e setecentos) cargos de provimento efetivo, conforme
especificado no anexo desta lei, para atender ás unidades
assistenciais da Fundação.
Parágrafo único - Para efeito do disposto nesta lei, os
cargos criados obedecerão á padronização dos cargos já
existentes na FHEMIG, segundo sua natureza e especificação.
Art. 2g - Fica autorizada a prorrogação dos contratos

administrativos firmados pela FHEMIG até o provimento dos
cargos referidos no artigo anterior, pelo prazo máximo de 6
(seis) meses a contar de lQ de outubro de 1993, respeitados
os quantitativos e os termos em vigor, com o objetivo de
garantir a continuidade dos serviços prestados pela
Fundação.
Parágrafo único - A prorrogação de que trata este artigo

aplica-se, nas mesmas condições, aos contratos
administrativos firmados com a Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMDMINAS -
relativos aos cargos de que trata o art. 6Q da Lei n
11171, de 29 de julho de 1993.
Art. 3 - Para ocorrer às despesas decorrentes da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CR$178.750.000,00 (cento e setenta e oito
milhões setecentos e cinqüenta mil cruzeiros reais),
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal ng 4.320. de
17 de março de 1964.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira. relator -

José Braga.
- O anexo mencionado já foi publicado na edição do

"Diário de Legislativo" de 17/12/93.)
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 1.824193
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução flQ 1.824/93, da Mesa da Assembléia,
que autoriza a celebração de convênio entre o Poder
Executivo e a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, 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 RESOLUÇÃO No 1.824193
Autoriza a celebração de convênio entre o Poder Executivo e

a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Fica autorizada a celebração de convênios entre o
Poder Executivo, através das Secretarias de Estado do
Trabalho e Ação Social, de Esportes, Lazer e Turismo, da
Cultura e de Assuntos Municipais, e o Poder Legislativo do
Estado de Minas Gerais, objetivando a concessão de
subvenções sociais, de que trata a Lei ng 6.776, de 9 de
junho de 1976, incluídas em valor consignado no orçamento da
Assembléia Legislativa.
Parágrafo único - Os convênios previstos no 'caput" deste
artigo permanecerão em vigor até que nova legislação
discipline a política de assistência social, prevista nos
arts. 203 e 204 da Constituição da República e 193 e 194 da
Constituição do Estado.
Art. 2g - Os convênios de que trata o artigo anterior serão
celebrados individualmente com as Secretarias, visando á
distribuição de recursos às entidades a que se refere o art.
lg da Resolução no 5.129, de 28 de dezembro de 1992, cujos
objetivos e atividades sejam pertinentes á área de atuação
de cada Secretaria.
Art. 3g - Os critérios para cadastramento e prestação de

contas das entidades, que deverão ter sede em Minas Gerais,
serão definidos pela Secretaria conveniada.
Art. 4g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Bernardo Rubinger.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 1.832/93
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução ng 1.832/93, da Mesa da Assembléia,
que autoriza a cessão do Plenário do Palácio da
Inconfidência para a realização, pela Empresa Municipal de
Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR -, de evento
comemorativo do centenário da Lei ng 3, de 17/12/1893, que
definiu como Capital do Estado a cidade 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 RESOLUÇÃO NO 1.832193
Autoriza a cessão do Plenário do Palácio da Inconfidência
para a realização de evento comemorativo do centenário da
Lei no 3, de 17 de dezembro de 1893, que definiu como
Capital do Estado a cidade de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 Q - Fica autorizada a cessão do Plenário do Palácio

da Inconfidência para a realização, pela Empresa Municipal
de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR -. de evento
comemorativo do centenário da Lei nQ 3, de 17 de dezembro de
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1893. que definiu como Capital do Estado a cidade de Belo
Horizonte.
Parágrafo único - O evento comemorativo será realizado no
dia 17 de dezembro de 1993, a partir das 20h30min, e
consistirá em adaptação teatral da sessão do então Congresso
Mineiro em que foi aprovada a lei citada neste artigo.
Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação-
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Bernardo Rubinger.
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Belo Horizonte, sábado, 18 de dezembro de 1993

ATA

ATA DA 480 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 11 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens nos 418 e 419/93
(respectivamente, indicando nomes para a composição do
Conselho Estadual de Educação e encaminhando o Projeto de
Lei nQ 1.851/93) - Telegrama - Leitura do Relatório das
Atividades da Assembléia - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei ns 1.852 a 1.862/93 - Requerimentos ns
4.994 a 4.996/93 - Requerimentos das Comissões Permanentes
da Assembléia e do Deputado Roberto Amaral - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Fiscalização Financeira, de
Educação e de Meio Ambiente Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Antônio Carlos Pereira, Roberto Amaral
Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Baldonedo Napoleão e
Anderson Adauto - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz (inversão da pauta);
aprovação - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento das Comissões Permanentes da
Assembléia; aprovação; votação da proposta referente à
dinâmica das audiências públicas regionais; aprovação -
Requerimento do Deputado Roberto Amara]: aprovação -
Discussão e votação de pareceres: Pareceres de Redação Final
da Proposta de Emenda â Constituição nQ 38/93 e dos Projetos
de Lei ns 840, 964, 1.029, 1.034, 1.149 e 1.179/92. 1.294,
1.338, 1.446, 1.614, 1.616, 1.618, 1.702, 1.744 e 1.782/93;
aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução
nQ 1.832/93; encerramento da discussão; discurso do Deputado
Roberto Carvalho; aprovação - Interrupção e transformação da
reunião ordinária em secreta - Suspensão da reunião - Ata da
reunião secreta Suspensão da reunião - Reabertura da
reunião ordinária pública - 2a Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Votação de proposições: Votação, em lQ turno,
do Projeto de Lei nQ 1.818/93; requerimento do Deputado Raul
Messias (adiamento da votação); rejeição; verificação de
votação; inexistência de "quorum" para votação; questão de
ordem; chamada para recomposição do número regimental
inexistência de "quorum" para votação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelrno Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antõnio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
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Oliveira - Cléuber Carneiro - Cóssinio Freitas - Dilzon Meio
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Errnano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Mílton
Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias
- Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques
- 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 nosso trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Elmo Braz, lg-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
- As Mensagens ngs 418 e 419/93 foram publicadas na edição

do "Diário do Legislativo" do dia 15/12/93.
TELEGRAMA

Do Sr. Marco Antônio Menezes Coelho da Silva, Diretor da
Paraibuna Agência de Turismo Mansur Ltda., congratulando-se
com esta Casa pela homenagem aos 50 anos da Empresa Gontijo
de Transportes Ltda.

Leitura do Relatório das Atividades da Assembléia
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS NA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 12a

LEGISLATURA
1 - Apresentação
Já no relatório final das atividades do ano de 1992,
anunciava-se que as balizas de atuação da Assembléia
Legislativa se constituíam do reaparelhamento material e
humano do Poder, objetivando o intercâmbio
interinstitucional, do incremento das relações com segmentos
da sociedade, da promoção e integração do servidor público
do Legislativo e da implementação das medidas de
modernização administrativa.
Trata-se, como se vê, de objetivos gerais de largo alcance

e natureza permanente, que não se esgotam em curto prazo, em
uma só sessão legislativa, razão por que, durante o ano de
1993, a atuação da Casa esteve, igualmente, pautada pelas
mencionadas diretrizes, que, em grande medida, encontraram
efetivação nas atividades desenvolvidas ao longo do ano que
finda, como se demonstrará neste relatório.



656

Entre as medidas e providências consol idadoras dos
objetivos mencionados, que, em última análise, traduzem, em
termos concretos, os fins institucionais do Poder, destacam-
se aquelas ações mediante as quais a Assembléia torna
efetiva a opção de abrir-se à sociedade, de assegurar a
ampla participação popular nos trabalhos do parlamento, em
especial, na elaboração legislativa.
Há que se enfatizar, também, a substancial reforma operada
pela Resolução nQ 5.134, de 10/9/93, no que respeita á
organização administrativa da Secretaria da Assembléia,
inspirada pelo propósito de aprimoramento e consubstanciada
na redução de níveis e instâncias burocráticas, na atuação
participativa, dinâmica e internamente harmonizada, na
profissionalização e no primado do mérito como critério de
crescimento na carreira, aí incluída a ocupação de postos de
chefia. As alterações, paulatinamente implantadas,
evidenciam um novo perfil administrativo da Casa, com
repercussões altamente positivas no ambiente interno e
externo da instituição.
2 - O trabalho legislativo
o envolvimento dos diversos segmentos sociais com o Poder
Legislativo foi uma das tônicas da dinâmica das atividades
da Assembléia durante o ano de 1993.
Plenário e comissões, em trabalho sintonizado e profícuo,
bem se desincumbiram das funções cometidas ao Poder
Legislativo, sobretudo da legislativa, da fiscalizadora e da
pol itico-parlamentar.
E de ressaltar a realização, com ampla participação dos

diversos setores da Casa, das audiências públicas regionais,
destinadas a aferir as demandas sociais balizadoras da
definição das prioridades institucionais.
Foram promovidos seminários e debates sobre temas
relevantes, destacando-se a série de reuniões temáticas
voltadas para a discussão da revisão constitucional.
2.1 - Plenário
O Plenário da Assembléia, no exercício de sua competência,

deliberou sobre matérias de grande importância para o Estado
e debateu, com a participação dos mais diversos segmentos da
sociedade, temas de alto alcance social e político.
Exemplo disso foram os eventos do Ciclo Nacional de Debates

sobre os temas "violência e Instalação do Fórum em Defesa da
Vida", "Nova Lei de Imprensa" e "Revisão Constitucional"; os
Seminários Legislativos Moradia - Alicerce da Cidadania e
Aguas de Minas; os debates sobre a privatização da PETROBRAS
e sobre o tema "Assistência Social e Verbas Públicas", bem
como a reunião em que foi entregue ao Secretário do
Planejamento e Coordenação Geral, Dr. Paulo Paiva, o
"Relatório Final das Audiências Públicas".
Oportunas homenagens foram prestadas á Policia Militar, á
TELEMIG, ao Colégio Batista Mineiro, á TV Alterosa, ao
jornal "Estado de Minas", à FIEMG e ao Banco do Brasil, além
da comemoração do Dia Internacional da Mulher, do Dia
Nacional da Luta Antimanicomial e do 2g aniversário de
vigência do Código do Consumidor, entre outras.
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Foram apreciados 38 vetos governamentais. 3 propostas de
emendas à Constituição e mais de uma centena de projetos
importantes, entre Os quais, o do orçamento, o das
diretrizes orçamentárias, o que acresce limite fixado para o
Poder Executivo realizar operações de crédito, os q ue criam
fundos, como o Pró-Floresta, o de Financiamento para Agua e
Esgotos, o de Incentivo à Industrialização e o de
Desenvolvimento Minerometalúrgico, o de Desenvolvimento
Regional do Jaiba, o de Desenvolvimento Urbano, o de
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça
e o Fundo para a Infância e a Adolescência. Também se
destacaram os que dispõem sobre a política agrícola e
pecuária para o Estado, sobre a instituição de reservas
particulares de relevante interesse ecológico e cultural,
sobre a instituição do Programa Estadual de Crédito
Educativo, o que institui a obrigatoriedade da divulgação de
campanha educativa e cultural e o projeto de resolução da
Mesa da Assembléia que dispõe sobre a estrutura da
Secretaria da Assembléia Legislativa.
O Plenário aprovou, ainda, várias outras matérias, entre
requerimentos, relatórios, mensagens e pareceres, inclusive
a indicação do nome do ex-Deputado Sylo Costa para o cargo
de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.
Cumpre salientar, também, a aprovação de 24 propostas de
revisão constitucional, que foram encaminhadas ao Congresso
Nacional, nos termos da Deliberação da Mesa no 1.000, de
1993, para os fins do disposto no f 4Q do art. 4g da
Resolução ng 1, de 1993, RCF, do Congresso Nacional.
2.2 - Comissões
o ponto alto dos trabalhos das comissões neste ano foi a
realização de audiências públicas regionais nas oito
macrorregiões do Estado, com a finalidade de colher
sugestões visando a subsidiar a elaboração legislativa,
principalmente no que tange à feitura da proposta
orçamentária.
A busca da participação efetiva da sociedade na discussão
do orçamento insere-se na concepção do planejamento
participativo, que tem como uma das metas obter a co-
responsabilidade entre Executivo, Legislativo e sociedade na
aplicação dos recursos públicos.
o resultado das audiências públicas foi bastante
significativo, tendo sido recebidas 2.157 sugestões
relativas a matérias orçamentárias, as quais foram objeto de
destinação de recursos na proposta orçamentária para 1994.
Verificou-se, também, um grande número de sugestões que
deverão ser objeto de ação legislativa em outras áreas.
Ainda neste ano, as comissões técnicas se detiveram na
análise de projetos de lei, entre os quais se destacam as
seguintes matérias: organização e divisão judiciárias do
Estado; política estadual de desenvolvimento agrícola;
programa mineiro de incentivo á produção de leite e seus
derivados; reorganização de diversos órgãos do Estado;
instituição de reservas particulares de interesse ecológico
e cultural; repasse de recursos aos municípios que cuidam da
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conservação de seus mananciais e adequação de diversos
fundos a exigências legais.
As Comissões participaram, também, da realização dos

Seminários Legislativos Aguas de Minas e Moradia - Alicerce
da Cidadania, oportunidade em que a sociedade, por
intermédio de seus segmentos organizados e interessados
naqueles temas, apresentou diversas propostas para o
equacionamento de problemas a eles relativos. Muitos outros
assuntos mereceram a atenção das Comissões permanentes, que
receberam 481 convidados e realizaram 19 visitas a
diferentes locais, para verificarem "in loco" o tratamento
dado a diversas questões.
3 - Mesa da Assembléia
No transcurso da 3a Sessão Legislativa Ordinária da 12
Legislatura, a Mesa da Assembléia realizou 53 reuniões,
sendo 15 ordinárias e 38 extraordinárias, nas quais
estabeleceu as diretrizes norteadoras das atividades da
Casa, visando ao desenvolvimento institucional, por meio do
reaparelhamento do Poder Legislativo, da integração do
Legislativo com a sociedade, da profissionalização e
valorização do servidor e da modernização administrativa.
Dentre os projetos de resolução apresentados no período,

destacam-se o que dispõe sobre a estrutura da Secretaria da
Assembléia Legislativa, o que dispõe sobre a política
remuneratôria do pessoal da mesma Secretaria e o que
autoriza a celebração de convênio entre o Poder Executivo e
a Assembléia, objetivando a concessão de subvenções sociais.
Quanto às deliberações tomadas, devem ser ressaltadas a que
contém o Regimento Interno da Escola do Legislativo e a que
constitui grupo parlamentar para acompanhamento dos
trabalhos de revisão constitucional.
No exercício de sua competência privativa, a Mesa emitiu
pareceres sobre projetos de resolução e requerimentos;
aprovou a celebração e a prorrogação de contratos diversos;
aprovou balancetes, demonstrativos e relatórios financeiros,
elaborados pela Secretaria de Administração Financeira;
homologou resultados de licitações; autorizou a realização
de leilão de bens inserviveis para a Casa.
Em consonância com as metas definidas, a Mesa desenvolveu
importantes atividades, dentre as quais se destacam: a
homologação de resultados de concursos públicos para a
classe de Técnico de Apoio, nas especialidades de
Taquigrafo, Redator-Revisor e Bibliotecário, visando ao
reaparelhamento dos recursos humanos do Poder; a homologação
de resultados dos processos de progressão, promoção e
gratificação bienal dos servidores, incentivando a
permanente busca de crescimento; a determinação de
providências para o inicio das atividades da Escola do
Legislativo, em continuidade ao processo de aperfeiçoamento
profissional dos servidores, e para a realização de fóruns
técnicos, dos Seminários Legislativos Moradia - Alicerce da
Cidadania, Aguas de Minas e do 1 Encontro Nacional de
Procuradores-Gerais e Consultores-Chefes de órgãos Jurídicos
das Assembléias Legislativas dos Estados, além do debate
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"Assistência Social e Verbas Públicas"; a aprovação do
projeto de expansão do sistema Assembléia "on lime"; a
determinação de providências para a realização das
audiências públicas regionais das comissões técnicas; o
relançamento dos anais da Assembléia.
O Comitê Deliberativo de Comunicação Social prestou
assessoria à Mesa e desenvolveu, no decorrer do ano,
diversas atividades, dentre as quais devem ser salientadas:
• planejamento e a coordenação dos seminários legislativos;
• planejamento de debates técnicos sobre a revisão
constitucional; o acompanhamento das audiências públicas e a
proposta de novas estratégias para sua condução em 1994;
estudos com o objetivo de traçar perfil para o teatro da
Assembléia, com a criação de modelo de evento intitulado
"Vamos aos Fatos", cuja metodologia se caracteriza pela
teorização das práticas sociais exitosas no processo de
organização social.
4 - Programa de integração Legislativo/sociedade
No ano de 1993, a Assembléia Legislativa empreendeu novas
realizações visando à continuidade desse programa, e sua
Secretaria participou • de todas elas, destacando-se as
seguintes atividades: assessoramento na preparação das
audiências temáticas relativas á revisão constitucional;
execução do projeto de realização das audiências públicas em
8 (oito) macrorregiões de planejamento do Estado; elaboração
do projeto de assessoramento na elaboração do debate sobre
"Assistência Social e Verbas Públicas"; assessoramento e
suporte operacional á realização dos ciclos nacionais de
debates, dos seminários legislativos e do Fórum Mineiro em
Defesa da Vida; divulgação dos critérios de instalação do
Assembléia on line" e ampliação de seu atendimento;
assessoramento na elaboração de propostas de revisão da
Constituição da República; iniciativa visando ao intercâmbio
e á cooperação técnica com outras Assembléias Legislativas;
incremento do projeto de divulgação do papel do Poder
Legislativo, dirigido ao público escolar; publicação do
livro "As denominações urbanas de Minas Gerais', em parceria
com o Instituto de Geociências Aplicadas - IDA - e de 4
(quatro) números da Revista do Legislativo; elaboração e
implantação do projeto de sinalização da Assembléia;
elaboração e divulgação do Programa sobre o Plebiscito -
Presidencialismo X Parlamentarismo; elaboração de cartilha
sobre o plebiscito; elaboração e execução do programa
"Pensando em Minas", do Núcleo de Programas Especiais da
Escola do Legislativo; elaboração, em parceria com segmentos
da sociedade vinculados, respectivamente, à cultura e ao
saneamento, dos anteprojetos de lei da Política Cultural do
Estado, da Política Estadual de Saneamento Básico e do Fundo
Estadual de Saneamento Básico; assessoramento à Comissão
Interestadual de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia do Rio São Francisco - CIPE- São Francisco em
reuniões realizadas com órgãos técnicos, comunidade e
parlamentares em diversos municípios e Estados;
assessoramento e acompanhamento de diversas comissões
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especiais; participação na realização da 1 Mostra Estadual
de Ciência e Tecnologia, promovida pela Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia; elaboração dos vídeos "Praça Carlos
Chagas", "Legislativo e Sociedade - Elos da Democracia" e
"Teatro da Assembléia"; elaboração e execução do Projeto
"Educar E"; viabilização da apresentação da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais, da realização de diversas
exposições de artes plásticas e do lançamento de diversos
livros.
5 - Programa de reaparelhamento do Poder
D cumprimento das diretrizes do Programa de Reaparelhamento
do Poder pode ser definido, em linhas gerais, pelas
seguintes ações: acompanhamento da execução do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, por intemédio do
grupo de planejamento, que possibilitou a integração
participativa de todas as unidades de apoio, com a proposta
de avaliação dos coeficientes de "performance" de cada
setor; assessoramento técnico especializado, possibilitando
embasamento preciso e eficaz ás proposições das comissões
técnicas e às minutas de projetos e de emendas propostos;
organização e publicação do "Manual de Redação e Revisão";
modernização física, com a construção do Anexo 2, destinado
à instalação de setores administrativos, bem como por meio
do remanejamento e da ampliação de espaços destinados a
órgãos técnicos.
Cumpre enfatizar a atuação, no ano de 1993, do suporte de
informàtica. tanto nas unidades administrativas quanto na
área institucional, com a sedimentação de infra-estrutura
capaz de sustentar o ingresso da Casa no seleto grupo de
instituições que resguardam o principio de desenvolvimento
de bases integradas de dados, a implantação de inovadores
bancos de dados e a utilização da informação como recurso
institucional.
6 - Programa de profissionalização
A gestão do patrimônio humano da instituição, partindo de

um planejamento de atividades pautado pela necessidade de se
garantir disponibilidade de recursos humanos adequados ao
indispensável suporte da ação parlamentar, concretizou-se no
incremento e no acompanhamento dos projetos básicos em
andamento, em face da imprescindível visão de futuro, que
exige continuidade de ação, bem como na prática de
iniciativas inovadoras, entre as quais se destacam os
estudos para a implantação do Banco de Potencial de
Gerenciamento e do Programa de Desenvolvimento Individual
O investimento no crescimento profissional, por meio de
treinamentos individuais, gerenciais e de equipe, foi
diretamente proporcional aos resultados obtidos.
A implementação da Escola do Legislativo proporcionou maior
participação de expressivo número de servidores das áreas
parlamentar e administrativa. Destaca-se a instalação do
curso regular de Atualização do Servidor da Secretaria e,
ainda, a promoção, dentro do Núcleo de Programas Especiais,
de mesas-redondas e palestras sobre temas pertinentes às
atividades institucionais da Casa.
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Ressalta-se, também, a reciclagem de treinamento, em
decorrência da atualização dos equipamentos de informática,
dos servidores de todos os gabinetes parlamentares
envolvidos na operação de computadores.
Com o objetivo de suprir o corpo funcional de profissionais
aptos a atender às demandas existentes, realizaram-se
concursos públicos para as especialidades técnicas de
Bibliotecário, Redator-Revisor e Taquígrafo.
A melhoria das condições de trabalho, em virtude da

conscientização e da formação de cultura prevencionista, em
relação aos acidentes e doenças ocupacionais, motivou a
elaboração de estudos para a criação do Programa de Higiene
e Segurança do Trabalho.
7 - Programa de Modernização Administrativa
A reestruturação instituída pela Resolução ng 5.134, de
1993, marcou o processo de reorganização administrativa da
Assembléia, com o propósito de imprimir maior dinamismo e
garantir a otimização dos trabalhos.
O reforço das ações da área de informática, diante do
volume, da diversidade e da complexidade das informações de
que esta Casa necessita para o exercício de sua missão
institucional, constituiu uma das iniciativas de caráter
mais relevante no âmbito da modernização administrativa.
Em médio e em longo prazos, as atividádes desenvolvidas
este ano se refletirão na otimização dos sistemas de
informação da Assembléia, cumprindo ressaltar, nesse
aspecto, as seguintes iniciativas: criação de infra-
estrutura para circulação da informação, destacando-se o
Projeto da Rede Interna de Comunicação de Dados, o Projeto
de Conexão a Redes Externas de Comunicação de Dados e a
implantação do Sistema de Circulação de Textos; atualização
tecnológica, envolvendo a troca de microcomputadores e
impressoras dos gabinetes parlamentares e a implantação do
sistema gerenciador de banco de dados Oracle; qualidade e
produtividade, merecendo destaque a criação para envio por
meio de disquete da matéria a ser publicada no 'Minas
Gerais", além da sensível melhoria na qualidade da
impressão, representando economia mensal média de
US$50.000,00 (cinqüenta mil dólares) para esta Casa.
Cumpre ressaltar a iniciativa da promoção da coleta
seletiva de papel, propiciando reciclagem de material.
Merecem, ainda, destaque a pesquisa de opinião realizada
junto á sociedade mineira e a pesquisa sobre qualidade de
serviços efetuada entre os membros do Poder, ambas
conduzidas por consultoria externa.
Palácio da Inconfidência, 15 de dezembro de 1993.
Elmo Braz, lQ-Secretário.

- Os quadros relativos às audiências públicas, á síntese
das atividades desenvolvidas pelas Comissões - 1993, às
matérias legislativas apreciadas em 1993 e à síntese das
atividades de treinamento realizadas em 1993 foram
publicados na edição do "Diário do Legislativo" de
18/12/93.)
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.852/93

Dispõe sobre incentivo fiscal para apoio à realização de
projetos de geração de postos de trabalho no âmbito do
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituído, no âmbito do Estado, incentivo
fiscal em beneficio do apoio à realização de projetos de
geração de postos de trabalho, a ser concedido a pessoas
jurídicas contribuintes do Estado de Minas Gerais.
f lo - O incentivo fiscal referido no "caput" deste artigo

corresponderá à emissão de Certificados de Enquadramento
para projetos de geração de postos de trabalho apresentados
por produtores ao Estado de Minas Gerais, capacitando-os a
receber recursos dos contribuintes inscritos na divida ativa
do Estado, abatíveis, até o limite de 40% (quarenta por
cento), dos pagamentos referentes ao Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicações - ICMS.

2g - A lei orçamentária fixará, anualmente, os montantes
mínimo e mãximo, calculados com base na receita do referido
tributo, a serem adotados para a concessão do incentivo
fiscal de que trata esta lei.

3o - O montante referido no parágrafo anterior não deverá
ser inferior a 20% (vinte por cento), para que sejam
atingidos os objetivos pretendidos por esta lei.

- Os recursos incentivados, gerados por esta lei,
destinar-se-ão somente ao pagamento de mão-de-obra e
respectivos encargos sociais. Os demais recursos necessários
à implantação do projeto serão buscados, pelos produtores,
junto á iniciativa privada ou em parceria com o poder
público (federal, estadual e municipal).

- São consideradas produtores as pessoas jurídicas,
tais como:

- comitês de ação de cidadania;
II - sindicatos;
III - associações de moradores;
IV - ONGs - organizações não governamentais;
V - igrejas;
VI - outras entidades sem fins lucrativos.
# Go - Os produtores não constituídos como pessoa jurídica
poderão associar-se a outro que atenda a essa exigência,
para fins de recebimento dos recursos incentivados.
Art. 2g - São abrangidas por esta lei as seguintes áreas:

- abastecimento;
II - saneamento básico;
III - saúde;
IV - habitação popular;
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V - educação;
VI - coleta seletiva de lixo;
VII - limpeza e conservação de praças e logradouros;
VIII - obras e serviços de contenção de encostas;
IX - pavimentação e drenagem;
X - outras atividades com inquestionável utilização
intensiva de não-de-obra na área social.
Art. 3 - Será criada a Comissão Especial para Geração de
Postos de Trabalho, ligada á Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, formada paritariamente por
representantes das entidades da sociedade civil e do
Executivo Estadual, a qual ficará incumbida do exame das
propostas de enquadramento dos projetos de geração de postos
de trabalho apresentados.
l - A Comissão Especial anunciará o enquadramento do

projeto nas áreas referidas nesta lei e o respectivo aspecto
orçamentário, definindo ainda as prioridades.

- A Comissão fixará o limite máximo de incentivo a ser
concedido por projetos individualmente.

3g - Os membros da Comissão terão mandato de 1 (um) ano,
podendo ser reconduzidos ao cargo, e a eles não serà
permitida a apresentação de projetos durante o período de
seu mandato, prevalecendo essa vedação até 1 (um) ano após
seu término.
f 4Q - A Comissão Especial para Geração de Postos de
Trabalho terá caráter consultivo e deliberativo e será
apoiada, em sua atuação, por comitês setoriais constituídos
na forma a ser definida na regulamentação desta lei,
garantindo-se a participação das entidades representativas
da sociedade civil.

5g - O Executivo Estadual está autorizado a instalar
gabinetes técnicos regionais para assessorar os produtores
na concepção, na elaboração e na implementação dos projetos
de geração de postos de trabalho.

- Junto à Comissão funcionará uma equipe de auditores
públicos, que se incumbirá da fiscalização permanente da
procedência dos feitos administrativos, financeiros e
contábeis que consubstanciam os processos submetidos à
Comissão.
Art. 4g - Para gozar de beneficies previstos nesta lei, os
projetos deverão ser apresentados à Comissão Especial para
Geração de Postos de Trabalho, explicitando-se os objetivos,
os resultados esperados e os recursos humanos e financeiros
envolvidos, para fins de emissão de Certificado de
Enquadramento e posterior fiscalização.
Art. SQ - Os Certificados de Enquadramento, para efeito de

captação de recursos, terão a validade de 1 (um) ano contado
da data de sua expedição, sendo os valores neles constantes
expressos em Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais
- UPFMG.
Parágrafo único - Os Certificados de Enquadramento poderão
ter sua validade renovada por igual período, a partir de
solicitação do produtor de projeto de geração de postos de
trabalho, ouvida a Comissão Especial.
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Art. 60 - As transferências feitas pelos contribuintes em
favor dos projetos e dentro dos valores estabelecidos nos
Certificados de Enquadramento poderão ser integralmente
usadas como abatimento de até 40% (quarenta por cento) dos
valores da divida ativa do ICMS.

lg - As transferências de que trata o capítulo deverão
ser previamente autorizadas pelo Executivo Estadual com base
em parecer elaborado pela Comissão, que emitirá as
respectivas Autorizações de Transferência, de forma a
garantir o controle financeiro indispensável ao atendimento
dos limites fixados anualmente pela lei orçamentária.

- O prazo para utilização de beneficio por parte do
contribuinte é de até 60 (sessenta) dias contados da data
efetiva da transferência dos recursos, respeitando o
exercício fiscal.

- Os projetos cujos períodos de duração perpassarem
mais de 1 (um) exercício fiscal serão automaticamente
considerados prioritários nos respectivos exercícios.
Art. 7 - Toda transferência e movimentação de recursos
relativa ao projeto de geração de postos de trabalho será
feita através de conta bancária vinculada, aberta
especialmente para esse fim.
Art. BQ - Além das sanções penais cabíveis, será multado em
10 (dez) vezes o valor incentivado o produtor de projeto de
geração de postos de trabalho que não comprovar a correta
aplicação desta lei, por dolo, com desvio dos objetos ou dos
recursos.
Art. 90 - Os saldos finais de contas-correntes vinculadas e
o resultado financeiro das aplicações das sanções
pecuniárias, de que tratam os arts. 7Q e Sg,
respectivamente, serão recolhidos ao Tesouro Estadual e
acrescentados ao orçamento anual
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação.
Art. li - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 1993.
Comissão Especial para Participar das Ações do Governo de
Minas Gerais, Que se Engaja na Luta contra a Fome e a
Miséria
Justificação: O Movimento de Ação da Cidadania pela Vida e

de Combate á Fome e á Miséria, liderado por Betínho (Herbert
de Souza) e Dom Mauro Morelli, tem como objetivo o combate à
fome através da distribuição de produtos essenciais, nas, a
longo prazo, quer resgatar, em nível nacional, o direito à
cidadania plena. Para que isso ocorra, é necessário que todo
trabalhador tenha renda, a qual só é conquistada através da
venda de sua força de trabalho, sendo pré-condição essencial
a existência de oferta de empregos.
Este projeto tem por objetivo justamente isso: viabilizar

programas de geração de postos de trabalho, em diversas
áreas, com utilização intensiva de mão-de-obra, de forma
descentralizada.
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O projeto ressalva, ainda, que o Estado participará com
apenas una parcela de todo o investimento, pois os recursos
públicos a serem utilizados serão somente para pagamento de
mão-de-obra e de encargos trabalhistas. Os demais Insumos
(equipamentos, materiais, veículos, etc) serão implementados
através de recursos dos agentes promotores do programa.
Hoje a sociedade vem procurando formas criativas e ágeis
para dispor dos recursos públicos. Nada melhor que uma
parceria entre as entidades civis e o Executivo Estadual,
caminhando para que o Estado assuma somente suas funções
básicas nestes momentos de crise-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

PROJETO DE LEI No 1.853193
Declara de utilidade pública a Fraternidade Assistencial
Lucas Evangelista - FALE -, com sede no Município de
Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a
Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista - FALE -, com
sede no Município de Uberlândia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 15 de dezembro de 1993
Geraldo Rezende
Justificação: A Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista
- FALE - é uma entidade civil sem fins lucrativos criada com
a finalidade de atender a crianças e portadores de doenças
em fase terminal ou incuráveis.
De caráter assistencial, a entidade funciona há dois anos,
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
recebem nenhuma remuneração pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao

Município de Uberlândia, apresentamos este projeto e
solicitamos o apoio de nossos ilustres pares á 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 I. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.854193
Dispõe sobre a publicidade da tabela de taxas e emolumentos

nos cartórios extrajudiciais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam os cartórios extrajudiciais situados no
Estado de Minas Gerais obrigados a manter afixada em suas
dependências a tabela oficial de taxas e emolumentos,
observadas as seguintes condições:

- colocação da tabela em local de fácil acesso e
observação imediata pelo público;
II - impressão legível, clara e precisa;
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III - valores, quando expressos em unidades de referência
monetária, convertidos em moeda corrente;
IV - descrição compreensível e de fácil distinção dos

serviços prestados;
V - informações acerca de quaisquer custos adicionais

passíveis de acréscimo ao valor do serviço.
Parágrafo único - Os funcionários dos cartórios

extrajudiciais deverão prestar, verbalmente ou por escrito,
desde que solicitado pelo usuário, informações relativas à
cobrança de taxas e emolumentos.
Art. 2g - O descumprimento, total ou parcial, das

obrigações contidas no artigo anterior implicará infração ao
art. 31 da Lei ng 8.078. de 13 de setembro de 1990.
sujeitando o cartório e os agentes infratores às sanções
administrativas e às penalidades previstas na mesma lei.
Parágrafo único - Nos casos de condenação a pagamento de

multa, os valores percebidos reverterão em proveito do fundo
estadual para a proteção do consumidor.
Art. 3Q - Os cartórios extrajudiciais terão prazo de até 30
(trinta) dias contados da publicação desta lei para
atenderem ao disposto no art. lQ.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: Os serviços cartoriais, abrangidos pelas

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, são,
constantemente, alvo de reclamações por parte de
consumidores. A insatisfação verificada prende-se, no mais
das vezes, à alegação de carência de informações na
prestação e na cobrança dos serviços.
Os cartórios estão claramente enquadrados no art. 3Q do
Código de Defesa do Consumidor como fornecedores de
serviços. Tal concepção fica clara na lição de Silveira
Lenzi ("Código do Consumidor Comentado". Consulex, Brasilia,
1991.), que afirma a inclusão dos órgãos prestadores de
serviços públicos no rol previsto naquele dispositivo, e nas
palavras de Carlos Alberto Bittar: "Abrange, pois, a
categoria dos fornecedores em geral, os que produzem
(produtores em geral), os que prestam serviços (prestadores
de serviços) e os que colocam no mercado (intermediários),
independente da natureza da atividade, se pública ou
privada; do titular da atividade (se pessoa física ou
jurídica e se haja ou não personalização)" ("Direitos do
Consumidor" Forense, SP, 1990).
Observamos, então, que importante parcela das reclamações
relacionadas ao direito do consumidor se refere ao caráter
nebuloso do pagamento dos serviços prestados pelos
cartórios, local onde se configura de maneira singular a
condição de elo mais fraco do consumidor. Notamos, aliás,
que todo cidadão, ao lidar com os serviços cartoriais, sai,
se não insatisfeito, ao menos com uma ponta de dúvida, em
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que pese á capacidade e à presteza de muitos dos que
trabalham no ramo.
A medida proposta no presente projeto de lei tem o mérito

de buscar o aperfeiçoamento do atendimento ao público pelos
cartórios; proporciona um tratamento justo e digno ao
usuário, evitando, ao mesmo tempo, possíveis
constrangimentos e tratamento inadequado.
E importante e salutar que, adentrando em um cartório, o
cidadão possa observar desde logo os serviços que terá à
disposição, bem como os valores, expressos em moeda
corrente, que deverá pagar.
Não se trata de colocar em dúvida o trabalho desenvolvido
pelos serviços notariais, em sua grande maioria relevantes,
se não essenciais, para a sociedade, muito menos de conceder
privilégio absurdo ao usuário ou ónus excessivo ao cartório.
A proposição ora apresentada possui, isto sim, o condão de
equilibrar relações tradicionalmente desfavoráveis ao
usuário, não tanto por haver lesões concretas ao seu
direito, mas, principalmente, pela desinformação de que é
vítima.
Em um momento como o atual, em que buscamos a transparência
em todos os níveis, mormente quando envolvidos direitos do
consumidor, entendemos ser de significativa importância a
existência de mecanismos como o proposto no projeto aqui
defendido- A publicidade das tabelas de taxas e emolumentos,
tal como disciplinada nesta proposição, será indiscutível
fonte de apoio ao usuário.
Tratando-se, afinal, de proposta destinada a ampliar os
mecanismos de proteção e defesa do consumidor, uma vez que
garante maior transparência às cobranças de taxas e
emolumentos, esperamos seu integral acolhimento nesta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI NQ 1.855/93
Dispõe sobre o atendimento ao público pelos órgãos da

administração pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os órgãos da administração pública estadual,
direta e indireta, que mantenham serviços de atendimento
direto ao público, deverão afixar, em local visível e de
fácil acesso, cartazes indicativos dos seguintes elementos:

- natureza do serviço prestado pela unidade:
TI - relação detalhada dos documentos, das formalidades,

das providências ou dos procedimentos a serem apresentados
ou cumpridos pelo usuário;
III - informações complementares ou esclarecimentos que

facilitem ao usuário o atendimento das diversas exigências
na prestação dos serviços;
IV - indicação visual de cada setor e dos respectivos

horários de funcionamento.
Art. 2Q - Os órgãos de que trata esta lei terão prazo de
até 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta lei,
para atenderem ao disposto no artigo anterior.
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Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. LlQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 9 de dezembro de 1993.
Marcos Helénio
Justificação: Um dos grandes problemas enfrentados pelo

cidadão em sua relação com os órgãos públicos é a Questão do
atendimento. Inúmeras razões, das mais diversas origens,
acabaram por incutir, de forma incontestável, toda uma
tradição de mau atendimento em nossa burocracia. De certa
maneira, pode-se dizer que as repartições públicas encaram o
cidadão mais como adversário que como destinatário de seus
serviços. Tal constatação, que já existe há longo tempo,
torna fundamental a tomada de medidas visando à inversão
dessa postura dos órgãos públicos no atendimento externo que
prestam. O que se observa, desde a primeira vista, é que a
prestação de serviços ao público externo é tida como um
estorvo, um empecilho ás atribuições normais do órgão- Ora,
claro deve estar que a prestação de atendimento a quem deles
necessita não é mais que mera extensão dos serviços
habituais praticados pelas entidades públicas.
À medida proposta no projeto de lei em questão tem o mérito
de buscar o aperfeiçoamento do atendimento ao público pelo
organismo estatal. Mais ainda, objetiva estimular o cidadão
a fazer uso de suas prerrogativas, já que lhe proporciona
tratamento justo e digno, evitando-lhe, ao mesmo tempo,
possiveis constrangimentos e tratamento inadequado.
E absolutamente necessário que o individuo, ao dirigir-se

ás repartições públicas, possa saber, de imediato, se aquela
unidade presta o serviço desejado; quais os documentos, as
formalidades, as providências ou os procedimentos que deverá
tomar para alcançar seu objetivo, assim como as demais
informações que já possa e deva ter de antemão.
Cabe lembrar, aliás, que o requisito da eficiência é
principio básico da administração pública, consagrado
constitucionalmente, sendo atribuição do Estado sua garantia
na prestação dos serviços públicos.
No momento atual, quando a máquina pública tem sofrido

sucessivos questionamentos, os quais vão desde a necessidade
de sua presença até a capacidade de realizar seus deveres,
entendemos ser de significativa importância o
aperfeiçoamento do atendimento prestado ao público. Trata-se
de imposição inerente á própria legitimação das atividades
estatais.
Cumpre ressaltar, ainda, que, no mais das vezes, o público
é a própria razão de ser do serviço prestado pelo Estado,
não se justificando, em nenhuma hipótese, a manutenção de
seu desprestigio pela administração pública.
E dever do Estado, no atendimento ao público, fazê-lo o
mais eficientemente possivel. Não é o que nos mostra a
experiência, pelo contrário, em determinadas unidades podem
ser observados verdadeiros absurdos. Tal situação não deve
se manter e, cremos, sua modificação passa pela aprovação da
proposição em tela ou de providência similar.
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Afirmamos, finalmente, a significativa importância deste
projeto para modificação nas relações da administração
pública com seus usuários, a fim de oferecer solução a um
dos grandes problemas constatados ainda nos tempos do Plano
Nacional de Desburocratização pelo então Ministro Hélio
Beltrão, o qual chegou a dizer que "em muitas áreas da
administração o cidadão continua a ser tratado não como
cidadão, mas como súdito." E em prol da modernização do
serviço público estadual que apresentamos essa proposição, a
qual, cremos, terá integral apoio deste parlamento.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos ternos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Np 1.856/93
Cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica criado o Fundo Estadual de Proteção e Defesa

do Consumidor, com os objetivos de:
- preservar os direitos básicos do consumidor;

II - prevenir prejuízos para o consumidor;
III - ressarcir a coletividade de danos causados ao

consumidor;
IV - auxiliar na execução da política nacional das relações

de consumo.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários do Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor:

- órgãos ou entidades da administração pública, direta ou
indireta, estaduais ou municipais, responsáveis pela
elaboração, criação, implantação ou execução de projetos ou
programas de proteção e defesa do consumidor;
ri - entidades não governamentais legalmente constituídas,
sem fins lucrativos e com mais de 2 (dois) anos de
funcionamento, voltadas para a proteção e defesa do
consumidor.
Art. 3g - 0 Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor, de natureza e individuação contábeis, será
constituído dos seguintes recursos:

- indenizações decorrentes de condenações e multas
advindas do descumprimento de decisões judiciais, em ações
coletivas relativas ao direito do consumidor;
Ir - 20% (vinte por cento) do valor das multas aplicadas

pela Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor -
PRDCON-MG -, na forma do art. 55 da Lei Federal ng 8.078, de
1990, e do art. 10 do Decreto Federal ng 861, de 1993;
rIr - rendimentos decorrentes de depósitos bancários e

aplicações financeiras;
IV - doações, auxílios, contribuições e legados que lhe

venham a ser destinados por pessoas físicas ou jurídicas,
nacionais ou estrangeiras:
V - dotação consignada anualmente no orçamento do Estado;
VI - transferências orçamentárias provenientes de outras
entidades públicas:
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VII - produto de incentivos fiscais instituidos em favor da
proteção e defesa do consumidor;
VIII - recursos provenientes do Conselho Nacional de Defesa

do Consumidor;
IX - recursos de qualquer origem, desde que não onerosos.
l - Os recursos de que trata este artigo serão

depositados em conta especial do Banco do Estado de Minas
Gerais S.A., com especificação da origem.

- Fica autorizada a aplicação financeira das
disponibilidades deste fundo em operações ativas, sempre que
necessária á preservação do poder aquisitivo da moeda.
Art. 4 - O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor terá prazo indeterminado de duração.
Art. 5Q - Caberá ao Conselho Estadual de Defesa do
Consumidor a análise e o enquadramento dos projetos de
liberação de recursos do fundo de que trata esta lei,
obedecida a seguinte escala de prioridades:

- projetos ou programas de importância principal:
a) projetos de ressarcimento á coletividade de danos

causados aos interesses do consumidor;
b) programas especiais de garantia dos direitos básicos do

consumidor;
II - projetos ou programas de importância secundária:
a) capacitação de recursos humanos necessários à consecução

dos objetivos constantes no art. 2Q desta lei;
b) projetos de comunicação e divulgação de ações de
proteção e defesa do consumidor;
c) outros projetos voltados à proteção e defesa do

consumidor.
Art. S - As condições de financiamento ou de repasse de
recursos e, quando houver, as contrapartidas a serem
exigidas dos beneficiários serão definidas pelo grupo
coordenador, consoante as diretrizes das deliberações do
Conselho Estadual de Defesa do Consumidor.
Art. 7Q - O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor terá como órgão gestor a Procuradoria-Geral de
Justiça, que terà, entre outras, as seguintes incumbências:

- providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte
no orçamento do fundo, antes de sua aplicação;
II - organizar o cronograma financeiro de receita e
despesa, acompanhar sua execução e a aplicação das
disponibilidades de caixa;
III - responsabilizar-se pela execução do cronograma fisico

do projeto ou atividade beneficiado com recursos do fundo-
Art. 8 - O Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor terá como agente financeiro o Banco do Estado de
Minas Gerais S.A., que terá, entre outras, as seguintes
atribuições:

- aplicar os recursos do fundo segundo as normas e os
procedimentos definidos pelo órgão competente;
II - remunerar as disponibilidades temporárias de caixa

para evitar a descapitalização do fundo;
III - comunicar ao Conselho Estadual de Defesa do

Consumidor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os
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depósitos realizados a crédito do fundo, com especificaçãc
da origem;
IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos

colocados à sua disposição.
Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhurr
tipo de remuneração pelos serviços prestados.
Art. 9 - Integram o grupo coordenador:

- 1 (um) representante da Procuradoria-Geral de Justiça;
II - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas

Gerais S.A. - BEMGE -;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de

Planejamento e Coordenação Geral;
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
V - o Presidente do Conselho Estadual de Defesa do

Consumidor;
VI - o Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da

Assembléia Legislativa;
VII - 2 (dois) representantes dos órgãos municipais

oficiais de defesa do consumidor com sede no Estado de Minas
Gerais;
VIU - 2 (dois) representantes das entidades civis sem fins
lucrativos voltadas para a defesa do consumidor com sede e
área de atuação no Estado de Minas Gerais;
IX - 2 (dois) representantes das entidades sindicais com

base estadual que congreguem categorias de fornecedores;
lg - O representante de que trata o inciso 1 será,

necessariamente, um membro do Ministério Público em
exercicio na Promotoria Especializada de Defesa do
Consumidor - PROCÍJN-MG.

- Os representantes de que tratam os incisos V e VI
poderão ser substituidos, em caso de impossibilidade
temporária, por outros membros dos órgãos representados, a
critério destes.
Art. 10 - Compete ao grupo coordenador:

- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as
diretrizes estabelecidas nos planos de ação governamentais e
nas deliberações do Conselho Estadual de Defesa do
Consumidor;
II - acompanhar a execução do plano de aplicação dos

recursos;
III - desempenhar as funções estabelecidas na Lei

Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993.
Art. 11 - Competirá ao Conselho Estadual de Defesa do

Consumidor, além de suas atribuições já normatizadas, traçar
diretrizes e supervisionar a gestora e o agente financeiro
do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor,
especialmente quanto a:

- elaboração do cronograma financeiro de receita e
despesa do fundo;
II - elaboração da proposta orçamentária do fundo;
III - definição da aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa do fundo.
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Art. 12 - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual
de Proteção e Defesa do Consumidor obedecerão ao disposto na
Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, e as normas do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 13 - Esta lei será regulamentada por resolução do

grupo coordenador no prazo de até 90 (noventa) dias contados
a partir da data de sua publicação.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: Sobressaindo-se como instrumento essencial à

evolução das relações de consumo, os direitos do consumidor,
mormente apôs sua codificação em nosso ordenamento jurídico,
têm mostrado singular ampliação e eficiência.
Com efeito, temos observado, no Brasil, que a proteção e
defesa dos direitos do consumidor tem levado as pessoas,
cada vez mais, a sentir maior segurança nas relações de
consumo, a partir de um conjunto de leis que pretendem
manter condições mínimas de igualdade e respeito mútuo nos
processos engendrados. Una vez que o sistema económico-
financeiro se expande, faz-se necessário o equilíbrio entre
os diversos elos que o compõem, e, nesse contexto, ê
fundamental a existência de um eficiente arcabouço normativo
a fim de que cada cidadão exerça plenamente seus direitos.
No que se refere á defesa do consumidor, embora estejamos

caminhando vigorosamente em busca de um sistema justo e
equilibrado, temos ciência das conquistas que ainda devem
ser alcançadas. Entre essas, destaca-se, pelo fundamental
papel que desempenhará, o Fundo Estadual de Proteção e
Defesa do Consumidor.
Temos observado neste Pais, que se encontra na vanguarda em
termos de proteção legal ao consumidor, a espoliação
contínua de significativa parcela da população enquanto
consumidora, em virtude da ausência de mecanismos mais
afirmativos de preservação dos direitos básicos do
consumidor, de prevenção e ressarcimento á coletividade de
danos causados ao consumidor, bem como de melhor capacitação
e aparelhamento dos órgãos protetores do consumidor e de
divulgação de suas ações e projetos . Nesse caminho é que
segue o projeto ora apresentado, visando a sanar as
sobreditas lacunas, tão evidentes no Estado de Minas Gerais.
A presente proposição é levada á apreciação deste

parlamento após importantes debates em torno do tema, razão
pela qual encontra-se plenamente adequada á legislação
pertinente, como a Lei Federal nQ 7347, de 1985, o Decreto
Federal nQ BEl, de 1993, assim como ao próprio Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal ng 8.078, de
1990, especificamente, ao seu art. 65. Assim, está também de
acordo com a Lei Complementar Estadual nQ 27/93, que
disciplina a criação de fundos no Estado.
O projeto guarda, pois, disposições claras relativas aos
objetivos do fundo, sua operacionalização e os benefícios



673

que poderá trazer. Busca abranger significativa gama de
projetos e programas, abrindo seu leque tanto para
instituições oficiais de defesa do consumidor quanto para
entidades não governamentais destinadas ao mesmo fim.
Em idêntica direção, procuramos oferecer ao grupo

coordenador, consoante o desejo das principais instituições
estaduais de proteção ao consumidor, ampla
representatividade, especialmente por considerar que as
entidades voltadas para a questão, muito mais que aquelas de
inclusão obrigatória no grupo, deverão ser as que.
efetivamente, ficarão á frente dos trabalhos empreendidos
por meio do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor.
Pretendemos, afinal, constituir una fonte segura e
imparcial de garantia de transparência, estabilidade e
equilíbrio nas relações de consumo, cuidando de garantir os
direitos do consumidor, sem impor ônus excessivo ao
fornecedor.
A adoção da medida preconizada possibilitará uma real
ampliação dos níveis de proteção e defesa dos direitos do
consumidor, proporcionando à nossa população relações de
consumo mais adequadas à sociedade livre e justa que
lutamos para construir.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.857193
Dispõe sobre a inscrição em concurso público para o
ingresso na administração pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Exigir-se-á, para inscrição em concursos públicos
para preenchimento de cargos e empregos nas administrações
públicas estaduais direta e indireta, exclusivamente a
apresentação de doèumento oficial de identidade e declaração
firmada pelo candidato, sob as penas da lei, de que possui
os demais documentos comprobatórios das condições exigidas
para o cargo.
# lQ - Havendo exigência de apresentação de títulos, estes

serão entregues em uma só via.
- Os documentos compreendidos na declaração referida

no "caput" deste artigo serão exigidos dos candidatos
aprovados antes da respectiva posse, importando a sua não-
apresentação em insubsistência da inscrição, nulidade da
aprovação e perda dos direitos decorrentes.

3g - Os editais para abertura de concurso terão previsão
de inscrição opcional por carta encaminhada pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT -, com aviso de
recepção (AR).
Art. 2g - A cobrança de taxas ou outras importâncias, a
qualquer titulo, para inscrição em concurso, quando
indispensável, não poderá exceder os seguintes limites:

- para cargos com exigência máxima de lg grau completo de
escolaridade: valor máximo correspondente a 1% (um por
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cento) da remuneração fixada para a referência inicial do
cargo;
II - para cargos com exigência máxima de 2Q grau completo

de escolaridade: valor máximo correspondente a 075% (zero
virgula setenta e cinco por cento) da remuneração fixada
para a referência inicial do cargo;
III - para cargos com exigência máxima de 3 g grau completo

de escolaridade: valor máximo correspondente a 0,5% (zero
virgula cinco por cento) da remuneração fixada para a
referência inicial do cargo.

1 Q - Em qualquer dos casos acima, o valor não
ultrapassará o limite de 1 (uma) UPFMG.

2o - Aos candidatos comprovadamente pobres, nos termos da
Lei flQ 1.755, serão isentas as cobranças de taxas ou de
demais importâncias.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: A realização de concursos públicos é a forma

mais aperfeiçoada de provimento de cargos da administração
pública. Suas vantagens são tão superiores e evidentes que
este preceito foi alçado, desde longa data, em nível
constitucional em nosso Pais.
Nossa Lei Maior estabelece não apenas a exigência do

concurso público, como traça as condições em que este deve
acontecer, inspirando-se, sobretudo, no principio da
igualdade, norteador da Carta Magna e compreendido, neste
caso, na igualdade de condições entre os cidadãos na
postulação de uma vaga na administração pública. Ou seja, o
concurso deve requisitar do pretenso candidato somente
aquelas qualificações que, "objetivamente consideradas, se
mostrem necessárias ao cabal desempenho da função pública.'
(Hely Lopes Meirelies. 'Direito Administrativo Brasileiro",
16 ed. , São Paulo, Rev. dos Tribunais, 1991).
O concurso público visa à melhor capacitação da burocracia
estatal, garantindo qualidade através de sistema de mérito
imparcial, onde todos que se enquadrem nos critérios
objetivamente expressos no edital podem concorrer. "Todos
são iguais perante a lei q ue rege a entrada do candidato no
serviço público. Todos prestam concursos e concorrem em
igualdade de condição, conforme a regra jurídica
constitucional." (Cretella Jr., "Curso de Direito
Administrativo", lOa ed. , Rio de Janeiro, Forense, 1989).
Celso Ribeiro Bastos, analisando o sistema, salienta que
"todos podem nele se inscrever", razão de ter dito público
("Comentários à Constituição do Brasil", São Paulo, Saraiva,
1992), e Adilson de Abreu Dallari lembra que os únicos
critérios que pode estabelecer o edital são aqueles
estritamente relacionados a'"aferição do conhecimento, da
aptidão e da experiência do candidato" ("Regime
Constitucional dos Servidores Públicos", São Paulo, Rev. dos
Tribunais, 1990).
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Muito claro está que, na abertura de um concurso público,
não podem interferir quaisquer disposições de natureza
discriminatória, entre os quais podemos certamente destacar
a capacidade econômica do candidato. Se é interesse da
administração selecionar os melhores, não vemos como, no ato
de inscrição, possa ser negada a condição de candidato ao
cidadão que não possui recursos suficientes para pagar pelo
Interesse de atuar no serviço público. Tanto mais no momento
atual, em que temos observado a cobrança de quantias
verdadeiramente exorbitantes para inscrições em concursos,
bem como pela própria depauperação do povo brasileiro.
O projeto de lei ora apresentado, atendendo a significativo
apelo popular, sem embargo do pleno respeito ao espirito do
direito público, visa aperfeiçoar a edição de concursos
públicos em Minas Gerais, atacando sobretudo dois de seus
aspectos mais medonhos, quais sejam a excessiva
burocratização e os absurdos preços cobrados nas inscrições.
Visa, pois, democratizar esse procedimento anteposto ao
concurso que é a inscrição, depreendendoa necessidade da
ampla aplicação do principio constitucional da isonomia.
As regras que propomos no art. lg encontram sua raiz no
Programa Nacional de Desburocratização, levado a cabo pelo
então Ministro Beltrão, no qual estão expressas, de forma
explicita e literal, as idéias contidas no dispositivo
citado. No art. 2g , não obstante termos verificado farta
legislação e aproveitado diversos aspectos, apresentamos
alguma inovação no sentido da real igualdade de oportunidade
entre os cidadãos frente aos concursos, sendo especialmente
dignas de registro a criação de um teto para os valores
cobrados e a gratuidade aos comprovadamente pobres.
Assim sendo, consideramos o projeto ora apresentado
essencial para o aperfeiçoamento dos processos de seleção
para ingresso na administração pública estadual e contamos
com sua aprovação nesta Casa.
- 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 1.858/93
Proíbe ás concessionárias do serviço público de água a
paralisação do fornecimento motivada por inadimplência do
consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica vedado às concessionárias do serviço público
de abastecimento de água, no âmbito do Estado de Minas
Gerais, o corte do fornecimento dos serviços motivado por
inadimplência do consumidor.
Parágrafo único - O Governo do Estado de Minas Gerais, no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta
lei, editará normas complementares relativas á
instrumentalização da cobrança das dividas atrasadas
referentes ao serviço de água, privilegiando as formas de
acordo ou parcelamento.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 9 de dezembro de 1993.
Marcos Helénio
Justificação: Constituindo instrumento fundamental de saúde
pública, visto que diretamente vinculado à erradicação das
principais epidemias que assolam nossa população,
especialmente sua parcela mais pobre, o abastecimento de
água é serviço público de natureza essencial e, como tal,
seu fornecimento não deve cessar em hipótese alguma.
Tal constatação é de tal monta que a Lei Federal ng 8.078,
de 11/9/90, no seu art. 22, trouxe, de maneira clara e
precisa, dispositivo impondo a prestação contínua dos
serviços públicos essenciais. Continuidade que se expressa,
conforme único entendimento possivel, na impossibilidade de
sua paralisação ou suspensão, salvo se por força maior. Para
que conheçamos quais seriam os serviços essenciais, basta
que recorramos à Lei Federal ng 7.783. de 28/6/89, que, em
seu art. 10, inciso 1, estabelece o serviço de abastecimento
de água como essencial.
A impossibilidade do corte do fornecimento de água causado
pela inadimplência do usuário é questão que obtém em nossa
doutrina jurídico-administrativa, onde encontramos sólidas
opiniões como as de Hely Lopes Meirelles ("Estudos e
Pareceres de Direito Público", Vol. II) e Antõnio Celso Di
Munno Corrêa, que afirma ser "antijuridico o corte do
fornecimento domiciliar de água por não pagamento de conta
em atraso, desde que o serviço respectivo é concomitante e
inseparável do serviço de esgotos, obrigatório por lei"
("Corte no Fornecimento de Agua por Falta de Pagamento",
"In": RDP no 19). Ou. ainda, a posição de Geraldo Ataliba,
que preleciona o interesse de saúde pública envolvido,
concluindo que não pode ser cortado, em hipótese alguma, o
abastecimento domiciliar de água" ("Boletim do Interior" ng
16, SEI/SP, 1974.).
Bem assim, nossos tribunais também têm-se mostrado, em sua
grande maioria, de acordo com a pretensão ora defendida,
sustentando a impossibilidade da cobrança, pelas
concessionárias, de débitos constatados ou pretendidos, sem
a execução da medida coativa do corte no fornecimento.
O Ministro Moreira Alves, em Sabesp versus Nélson Rabello
Jr, expressa categoricamente as razões de saúde pública que
instruem esse principio (Recurso Extraordinário ng 94.320),
e, noutra ocasião, enfatiza que "o abastecimento de água é
serviço indispensável á coletividade e não pode estar
sujeito a corte por falta de pagamento' (Recurso
Extraordinário ng 96.055-4).
Os tribunais estaduais, por sua vez, seguem, em regra, a
mesma trilha apontada pela Corte Suprema. Não custa lembrar
a correção das decisões do eminente paulista Oetterer
Guedes, Juiz do lg TA, que afirma, com singular precisão
que: "o fornecimento de água envolve saúde pública, com
reflexos diretos no serviço de esgotos, pelo que é inviável
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a medida extrema de seu corte visando ao pagamento de uma
conta que se quer discutir!!. Recordando adiante que, havendo
relutância à quitação da quantia cobrada, essa "discussão
encontra campo apropriado!!, qual seria, a via judicial
ordinária (Apelação ng 266.734). É idêntico o procedimento
do Desembargador Alves Pedrosa, do TJ/SC, que, inclusive,
salienta para a configuração de "abuso ou excesso de
autoridade na deliberação do corte do fornecimento, como
medida tendente a constranger o proprietário ao imediato
pagamento do débito!! (Apelação em Mandado de Segurança ng
1.154).
Assim é que, pelos elementos de saúde pública que

apresenta, bem como pela própria constatação do deplorável
estado de pobreza e miséria em que se encontra nosso povo,
não há como deixar de perceber o caráter social da
proposição ora em pauta, a qual, de resto, conjuga-se com os
mais fundamentais e evidentes princípios do direito público.
Entendemos, afinal, que a aprovação do projeto ora

apresentado conjuga-se com os mais fundamentais e profundos
princípios do direito público, bem como se mostra como
medida de caráter social de extrema relevância, mormente na
realidade brasileira atual, razão pela qual cremos em seu
acolhimento nesta Assembléia.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI No 1.859193
Proíbe ás concessionárias do serviço público de energia
elétrica a paralisação do fornecimento, motivada por
inadimplência do consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. Ig - Fica vedado às concessionárias do serviço público

de energia elétrica, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o
corte no fornecimento dos serviços, motivado por
inadimpléncia do consumidor.
Parágrafo único - O Governo do Estado de Minas Gerais, no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta
lei, editará normas complementares relativas à
instrumentalização da cobrança das dividas atrasadas
referentes ao serviço de energia elétrica, privilegiando as
formas de acordo ou parcelamento.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: E questão pacifica hoje, até mesmo dotada de
lastro legal, a essencialidade do serviço público de energia
elétrica. A Lei Federal ng 7.783, de 11/9/89, assim o
afirma, e o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22,
impõe a obrigatoriedade da continuidade na prestação dos
serviços públicos dessa natureza; continuidade essa que só
pode ser entendida como prestação ininterrupta do serviço ao
usuário.
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A impossibilidade do corte no fornecimento do serviço de
energia elétrica por falta de pagamento da conta de consumo
é imposição social, bem como conjuga-se com os mais
fundamentais tratados jurídicos que informam a questão.
Cabe, aliás, que vejamos as manifestações de nossos
Tribunais sobre o assunto:
"Os serviços públicos são prestados não só em beneficio do

particular, mas sim em proveito de toda a comunidade,
constituindo lesão ao bem comum sua negação a um só de seus
membros. Assim, se o usuário de um serviço público praticar
fato delituoso, que seja punido. Se praticar ilícito civil,
que indenize. Mas nunca poderá ser privado de um serviço que
é público e que reflete todo um estádio de civilização e
qualidade de vida" (Ap. 585033368 - TJRS - 2a C. - Rel. Des.
Manoel Celeste dos Santos);
"Não se admite o corte de fornecimento de energia elétrica

como forma de compelir o usuário a pagar dividas em atraso"
(ApMS 2.427 - TJSC - Ia C. Rel. Des. Napoleão Amarante);
"Não pode, pois, o usuário ser coagido a pagar energia

elétrica que julga não dever, sob ameaça de corte no seu
fornecimento " (ApMS 2.479 - TJSC - l C. - Rel. Des. João
Martins).
Podemos notar, de forma inequívoca, a solidez de nossa

magistratura quanto à matéria, bem como idêntica posição de
nossa doutrina, como nas concepções de Walter Tavares, Paulo
Neves ou Geraldo Ataliba.
De todo ângulo que se enfoque, o tema tende a caminhar para

a total procedência da intenção traduzida no projeto de lei
ora defendido.
Devemos dizer, outrossim, que a segurança que ele concederá
ao consumidor não implicará ónus excessivo à concessionária,
uma vez que ficam ao dispor desta os meios judiciais
ordinários de cobrança que são, de resto, os utilizados pelo
comum das pessoas.
Proibindo o corte no fornecimento de energia elétrica

domiciliar, a presente proposição nada mais faz que adequar
o ordenamento jurídico estadual ao principio da
continuidade, inerente ao direito público, como também
explicitar o já estipulado no Código de Proteção ao
Consumidor.
Esperamos, assim, estar contribuindo para o aperfeiçoamento
da prestação do serviço público de energia elétrica,
essencial, assim como para atenuação da pressão social
exercida contra a canada mais pobre da população, e
estimulando o equilibrio nas relações entre usuários e
administração pública.
Depreendida a essencialidade do serviço de energia elétrica

e, conseqüentemente, a agressão ao direito que se observa no
corte como forma de pressão para o pagamento da tarifa, urge
que seja aprovado este projeto, dada sua significativa
repercussão social, assim como sua plena adequação ao
ordenamento jurídico. Cremos, pois, no acolhimento do
presente projeto por esta Assembléia, cientes da compreensão
de sua relevância pelos nobres pares,
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- 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 1.860/93
Dispõe sobre o fornecimento dos serviços de energia

elétrica a unidades residenciais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - 0 serviço público de energia elétrica domiciliar,
no âmbito do Estado de Minas Gerais, será fornecido
obrigatoriamente a toda unidade residencial, observada a
capacidade da rede.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos

domicílios edificados irregularmente, sob qualquer forma ou
denominação.
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 dezembro de 1993-
Marcos Helênio
Justificação: E inegável a essencialidade do serviço
público de energia elétrica. Recentemente, em seminário
realizado nesta Casa, o renomado Prof. Paulo Neves de
Carvalho afirmava categoricamente a necessidade de se
modificarem os tradicionais conceitos de serviços públicos
essenciais. Lembrava o mestre, então, o caso da energia
elétrica residencial, que, evidentemente, não se incluiria
no rol dos essenciais até meados do século e hoje, no
entanto, quando já preparamos a recepção do novo milénio, é
peça indissociável do cenário domiciliar.
Essencial é o serviço de energia elétrica até por força da
lei, que assim o dispõe (Lei Federal ng 7.783). E essencial
porque absolutamente fundamental á vida humana.
Neste ponto, aliás, é muito válido que reproduzamos a sábia
lição do Desembargador gaúcho Manoel Celeste dos Santos,
proferida no julgamento da Ap. no 585033368, que recorda ser
a energia elétrica domiciliar "um serviço que é público e
que reflete todo um estádio de civilização e qualidade de
vida".
Em igual sentido têm se posicionado os mais ilustres
magistrados, bem como os tratadistas mais modernos, já
sentindo o momento de se refletir no direito positivo as
novas exigências Impostas aos serviços públicos, quais
sejam, aquelas inerentes à sua adequação aos Imperativos
básicos e razoavelmente exigíveis na sociedade em que
vivemos.
Walter Tavares, em seus inúmeros trabalhos, envida
impressionante esforço na edificação e consolidação do
Direito da Eletricidade e mostra-nos, mormente em suas obras
mais recentes, a importância da energia elétrica no mundo
atual assim como a necessidade de normatização ampla das
relações oriundas de si.
Quando apresentamos projeto de lei objetivando garantir a
prestação do serviço público de energia elétrica a toda
residência, estamos, em última análise, buscando assegurar
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ao cidadão, especialmente àquele mais desprovido de
recursos, o mínimo para sua sobrevivência. Acreditamos que
todo domicilio deve receber energia elétrica, até porque os
argumentos contrários a tal intenção não se escoram em
pilares científicos, mas tão-somente caracterizam o sistema
social em que vivemos, fundado na injustiça, na desigualdade
e na exploração.
Reivindicando a aprovação da proposição em tela intentamos
apenas adequar o ordenamento estadual ao principio
constitucional basilar que è o da igualdade.
Não há como se conceber igualdade de oportunidades quando

são negados ao cidadão os serviços públicos mais elementares
e essenciais a sua sobrevivência. Não há como se pretender
qualquer desenvolvimento social deixando ao largo a
eficiente e universal prestação do serviço de energia
elétrica a toda moradia.
Finalizando, recordamos que o projeto de lei aqui

justificado é fruto de inúmeras reivindicações oriundas dos
movimentos populares e sociais, os quais constatam, cada vez
mais, o desprezo com que as grandes concessionárias de
energia elétrica tratam as regiões pobres e irregulares; é
decorrência da conclusão pouco feliz a que chegamos quando
observamos, na distribuição de energia elétrica, a
reprodução da sociedade desumana que até hoje construímos no
Pais.
Trata-se, assim, de projeto de lei marcado por relevante
importância social, motivo pelo qual contamos com o apoio
dos nobres pares para sua aprovação.
- 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 1.661/93'
Dispõe sobre o fornecimento dos serviços de abastecimento
de água e coleta e disposição de esgotos sanitários a
unidades residenciais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os serviços públicos de abastecimento de água e

coleta e disposição de esgotos sanitários, no âmbito do
Estado de Minas Gerais, serão fornecidos obrigatoriamente a
toda unidade residencial, observada a capacidade da rede.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos

domicílios edificados irregularmente, sob qualquer forma ou
denominação.
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 dezembro de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: Ao pretendermos a inclusão no ordenamento
jurídico de lei destinada a garantir a prestação dos
serviços de abastecimento de água e disposição de
esgotamento sanitário a toda moradia, independente do
caráter desta, mas considerando tão-somente a posição do
destinatário do serviço, intentamos acordar a realidade dos
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mencionados serviços neste Estado a imposições oriundas das
necessidades sociais em que vivemos, bem como ao espirito
que deve nortear a norma de direito público.
Cumpre, inicialmente, recordar a natureza essencial dos

serviços de água e esgoto. Essencial porque indispensável ao
funcionamento da sociedade, mormente como instrumento
fundamental para o exercido do direito à vida. Tal
entendimento é observado pelo geral das ciências, sejam
aquelas ligadas ao campo biológico, sejam as vinculadas aos
ramos sócio-econômico e politico-juridicos.
São serviços públicos essenciais em virtude do papel social
que desempenham, não concorrendo para tal classificação
quaisquer outros fatores. "Não importa se a remuneração por
esse serviço se faz por taxa ou tarifa, nem se o fornecedor
é autarquia, empresa pública, sociedade mista ou empresa
privada. O que importa é que se trata de um serviço
fundamental, instituído para socorrer a uma necessidade
vital da sociedade". (Geraldo Ataliba, "Boletim do
Interior", SEI-SP, 1974.)
A essencialidade do abastecimento de água e coleta de

esgotos é tão clara que, neste ponto, não divergem doutrina
e tribunais. "O abastecimento de água é serviço
indispensável á coletividade", afirmou Moreira Alves, na RE
96.055-4 - PR - 2a T. - STF. ("In": "Revista dos Tribunais",
588, outubro de 1984.).
Eustórgio Sarna, definindo com singular precisão, lembra

que "Una necessidad de carater general-se entiende por tal,
aquella que cobija a todos ]os sectores de] conglomerado
social, y cuya no satisfacciõn, total o parcial, traeria
graves perturbaciones sociales o economicas" ("Derecho
Administrativo", 3 51 ed. , Bogotá, Temis, 1957). Os serviços
de que trata este projeto se enquadram perfeitamente no
perfil traçado acima: o oferecimento de água tratada e de
esgotamento sanitário à população é imperativo básico do
desenvolvimento social que pretendemos, assim como na medida
em que não é prestado contribui inegavelmente para o
agravamento dos problemas sociais.
Sendo, pois, serviços essenciais o abastecimento de água e
coleta e disposição de esgoto sanitário, cabe ao Estado
promover seu adequado fornecimento, e à lei, disciplinar as
condições em que se dará. Como salienta Celso erant, o
Estado não pode esquivar-se de garantir à coletividade
"todos os serviços que lhe são essenciais". ("Teoria Geral
do Serviço Público', BH, Acaiaca, 1951.)
Entendemos que, por meio da proposição em pauta, será
possível garantir-se a adequada prestação dos referidos
serviços, disciplinando o direito de todo cidadão ao
recebimento deles, sem interferência de questões secundárias
ao problema.
Devemos, antes de mais nada, estabelecer a prestação dos
serviços de água e esgoto como preceito sanitário básico,
fundamental para qualquer tentativa de organização social
que se pretenda séria. Estudiosos e pesquisadores vêm
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constatando, ao longo dos anos, o papel preponderante da
oferta de água e esgoto na erradicação de doenças.
No caso do Brasil, onde desde cedo se adotam modelos de

organização social consolidadores da exploração empreendida
pelas classes superiores, observamos com dramática clareza o
reflexo desse modelo na prestação dos serviços públicos
essenciais. Apesar de constatada a relevância da água e do
esgoto para se eliminarem doenças, especialmente as
infecciosas (ver tabela 1 e II), significativa parcela da
população ainda carece desses serviços em virtude de não
habitarem moradias regularizadas. Isso, mesmo sabendo que,
a partir de determinada escala, essas doenças afetarão
também a classe rica. Em algumas metrópoles cerca de 80% das
habitações padecem de irregularidades.

TABELA III
Óbitos por grupos de causas - MG (1983)

Grupos de causas absoluto

Infecciosas e parasitárias 7
Desnutrição e anemias 2
Mortalidade perinatal 8
Sintomas e estados mórbidos
mal definidos 16
Do aparelho circulatório 24
Do aparelho respiratório 6
Neoplasias 7
Acidentes e violências 7
Complicações de gravidez
Parto e puerpério
Anomalias congênitas
Demais causas 8
TOTAL 89

Fonte: Seplan/MG

147 7,98
404 2.68
298 9,26

729 18,68
344 27,19
393 7,14
421 8,29
281 8.13

235 0,26
143 1,27
149 9,10
544 100,00

TABELA IV
Óbitos por subgrupos de causas Infecciosas e parasitárias

MG (1980)

Óbitos Absoluto

Redutíveis por saneamento básico4.288 46,10
Redutíveis por imunização 1.356 14,58
Redutiveis por programas especiais2.322 24,96
Outras doenças inf. e paras. 1.366 14,36
TOTAL 9.302 100.00

Fonte; Seplan/MG
"Analisando-se as causas mais freqüentes de óbitos no

Estado, entre 1960 e 1983, alguns aspectos merecem
comentário, Vê-se que diminuem os causados por doenças
infecciosas e parasitárias, possivelmente em decorrência do
crescimento das ações públicas relativas à água e ao
esgotamento sanitário, às campanhas de higiene e saúde."
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"Separando-se os óbitos por subgrupos das causas
infecciosas e parasitárias, área onde programas
governamentais poderiam ter significativo impacto, observa-
se que a maior parte dos óbitos se concentra naquelas
redutiveis por saneamento básico (46,10% em 1980), com
diminuição no período entre 1960 e 1980, resultado de ações
desenvolvidas por instituições como a CDPÁSA, a Fundação
SESP e Prefeituras Municipais." ("Economia Mineira: 1989 -
Diagnósticos e Perspectivas", Vol. V, BDMG)
Assim, devemos atentar para algumas constatações a que
chega Carlos Henrique Abreu Mendes. Segundo ele, quanto ás
"populações de áreas periféricas e suburbanas das cidades, à
estrutura de serviços públicos faltam alguns componentes
básicos de urbanização, tendo como carências principais
sistemas adequados de esgotos pluviais e sanitários e de
coleta e destino final de lixo"; "a possibilidade de uma
criança sobreviver â primeira infância depende muito do fato
de haver ou não acesso à água encanada na casa onde as mães
residem"; "essa falta de serviços de saneamento concentra-se
na população de baixa renda, que compõe o segundo e o
terceiro estratos da população e que inclui mais de 50% da
população urbana. Dos 5.900.000 domicílios urbanos não
conectados aos sistemas de água e sem instalações
hidráulico-sanitárias adequadas em 1980, 72% ganhavam menos
de três salários mínimos"; e que "quando comparados aos
gastos efetuados por outros setores da economia nacional
percebe-se, no entanto, que foram insignificantes os
investimentos realizados pelo Governo brasileiro no setor.
` ("Implicações Ambientais no Desenvolvimento da Infra-
Estrutura: Saneamento Urbano", "in" "Revista de
Administração Pública", no 4, 1992.)
Ressalte-se, ainda, as inúmeras comprovações das questões

acima colocadas, como, por exemplo, em São Paulo, onde "a
melhoria das condições gerais de saneamento do Estado
possibilitou que, em 1984, ocorressem 7.500 óbitos menos que
em 1960" (Luis P. Drtiz. "Tendências Recentes da Mortalidade
Infantil em São Paulo". "In" "Informe Demográfico". São
Paulo, Seade, 1988), assim como diversas outras experiências
com o mesmo sucesso.
Observando a situação em Minas, concluímos o enorme esforço
que deve ser feito, a fim de que possamos atingir índices
mais aceitáveis quanto ao abastecimento de água e esgoto
(ver Tabelas V, VI e VII).

TABELA V
Situação dos Sistemas de Água e Esgoto em MG

Serviço População Abastecida (x 1.000)Volume (%)

Empresas Estatais outrostotal %MP FP

Abast. de água7.672 4.609 12.28196 65 75
Coleta de Esgotos3.124 4.353 7.477 58

Fonte; Abes 1991
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TABELA VI
Domicílios particulares permanentes, com indicação da forma

de abastecimento de água e situação do domicilio - MG -
(1980)

Abastecimento de água e situação % domicílios

TOTAL
Rede geral de água 49,34
Poço ou nascente, outra forma de
abastecimento e sem declaração 50.66
URBANA
Rede geral de água 72,77
Poço ou nascente, outra forma de
abastecimento e sem declaração 27,23
RURAL
Rede geral de água 2,75
Poço ou nascente, outra forma de
abastecimento e sem declaração 97,25

Fonte: Seplan/MG
TABELA VII

Domicílios particulares permanentes, com indicação da forma
de abastecimento de água e situação do domicilio - MG -
(1980)

Instalação Sanitária e situação % domicílios

TOTAL
Rede geral 33,8
Rede séptica 3,5
Fossa rudimentar 31,4
Outra, sem instalação e sem declaração 31.3

URBANA
Rede geral 50,0
Rede séptica 3,2
Fossa rudimentar 33.0
Outra, sem instalação e sem declaração 13.8

RURAL
Rede Geral 1,7
Rede séptica 4,0
Fossa rudimentar 28,1
Outra, sem instalação e sem declaração 66.2

Fonte: Seplan/MG
O que podemos constatar é que é urgente a necessidade de
uma reestruturação sistemática dos gastos públicos em
direção da saúde e do saneamento básicos. Como nos mostra,
aliás, Ravi Kanbur, quando analisa relatórios de organismos
internacionais e constata que, no Brasil, o crescimento de
renda jamais teve como conseqüência a redução da pobreza,
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Pelo contrário, é fácil notar-se a distribuição desigual de
vantagens dos gastos sociais. ("Pobreza e Desenvolvimento:
Human Development Report e World Development Report". "In"
"Revista Brasileira de Economia", ng 45. jul/set 1991.)
Podemos verificar, outrossim, que a premência nas
necessidades das classes marginalizadas. no Brasil como um
todo, revelam, em última análise, a fragilidade e a
decadência de um sistema social excludente e opressor. O
atendimento às populações periféricas com os serviços
públicos fundamentais é, hoje. imperativo básico para a
manutenção da pactuação social mais que isso, pode ser
fonte propulsora auxiliar na transformação social profunda
de que este Pais necessita. Na esteira do pensamento de
Gramsci ("Maquiavel. a Política e o Estado Moderno'. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 1978.), transformando e
desenvolvendo um de seus temas principais, vamos ver que o
funcionamento da coerção estatal no Pais assume formas cada
vez mais drásticas, e não tanto em seu aspecto formal, mas
especialmente em seu conteúdo instrumental, ou seja, as
classes dirigentes ainda mantêm e tentam justificar seu
domínio, todavia não obtêm o consenso dos governados e vêem
crescer a passos largos o tensionamento social. Não se trata
de antever uma ruptura mais profunda, mas de alertar para os
riscos que corre a institucionalidade quando camada tão
densa de nossa população está alijada do mínimo
indispensável á vida. No caso do escopo deste projeto, leia-
se de forma literal o mínimo à vida.
Afirmamos, assim, que o atendimento a toda moradia com os
serviços de água e esgoto, no bojo de um processo ampliado
de oferta de serviços públicos às comunidades
marginalizadas, poderá ter dupla função; a curto prazo, de
pacificação social e estancamento de questões sanitárias de
urgência e, a longo prazo, de organização e de
desenvolvimento social, permitindo mesmo a conquista de
ganhos, pelas classes atingidas, como consciência política e
autonomia. (Emerson Merhy, "Saúde e Movimento Popular: O
relato de uma experiência", "In": "Cadernos do CEDES", nQ 4,
1984.) Certo é que o papel do Estado, enquanto fornecedor de
serviços essenciais, ainda deve ser muito aperfeiçoado no
Brasil, sob pena de agravamento da profunda crise em que
vivemos.
E tão evidente a natureza essencial dos serviços de água e
esgoto que nossa doutrina jurídica, tal como nossos
tribunais, têm, continuamente, se manifestado neste sentido,
como por exemplo;
"Ora, o fornecimento de água - e tal afirmação não pode ser

contrariada, envolve saúde pública, com reflexos diretos no
serviço de esgotos..." (Ap. nQ 266.734 - l Q TÂC/SP, Rel.
Juiz Oetterer Guedes, "in" "Revista Forense", ng 272.).
"O abastecimento de água interessa à saúde pública, cujas

normas devem prevalecer sobre as idéias privatísticas,
informadoras da legislação estadual que regulamenta o
serviço" (Ap. ng 1.154 - TJ/SC, par. Proc.-Geral do Estado.
Henrique Espada Rodrigues Lima, acolhido pelo relator.).
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"A lei que trata de abastecimento de água decorre de
dispositivo constitucional que trata de saúde pública".
(Antônio Celso di Munno Correa, Corte no Fornecimento de
Água, '1in" Revista de Direito Público", ng 19.)
Mais que comprovada a necessidade da prestação obrigatória
e indiscriminada dos serviços de esgotos e abastecimento de
água, notamos também que tal disposição, e seu pretendido
lastro normativo, em nada contraria as regras do bom
Direito; pelo contrário, têm em si farto e seguro esteio.
Como dizia Waline, "L'exploitant du service est obligé de
servir tout le monde", "l'expression service public evoque
natureliement l'idée d'une activité dirigée vers l'interêt
public. Le plus souvent, cette activité consiste à fournir
des prestations au public". ("Droit Administratif". 7a ed.
Paris, Edition Sirey, 1957.) Se, pois, deve atender a todos,
o serviço público não deve comportar discriminações de
origem, mas "devem proporcionar as suas prestações por
igual, a todos os indivíduos que as solicitem (Marcelo
Caetano, Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Forense,
1989.).
Trata-se da aplicação do principio constitucional da
igualdade sem hipocrisia. E, por sinal, o entendimento
histórico entre os administrativistas, como Rolland, que
afirmava que "devant tous les services publics, les
particuliers sont égaux. C'est ia regle de l'egalité devant
les services publics. Elle découle des príncipes posés dans
la 'Déclaration des droits de l'homme' de 1789 et domine
notre régime politique et administratif. Elle implique
l'egalité devant les profits et les charges des services
publics" ("Précis de Droit Administratif", 9 ed., Paris,
Dalloz, 1947.) Ou Fleiner, que sustentava ter a criação e a
exploração de um serviço público prevalência contra qualquer
outra norma ou meio de direito privado. ("Apud" Temistocles
Brandão Cavalcanti, op. cit.)
Celso Antônio Bandeira de Mello é enfático:
"Ocorrendo conflito de interesses atinentes ao serviço

público e interesses privados, os últimos se vergam para que
prevaleça o bem jurídico ornado com maior proteção. E
principio comezinho de Direito Público o de que nesta seara,
e maiormente na órbita do Direito Constitucional, a
autonomia da vontade - peculiar ao Direito Privado - cede
passo inteiramente á noção de dever. As competências
públicas outorgadas pela Constituição não são bens
disponíveis, não podem ser transacionadas. gratuita ou
onerosamente, pelas pessoas jurídicas públicas nela
Investidas. E sabido e ressabido que sua disposição escapa
ao alvedrio de quem as possui. Por isso não há como
intercambiá-las." ("Abastecimento de Agua", "In": "Revista
de Direito Público". ngs 55/56.) Claro deve ficar, portanto,
que o direito do indivíduo e o de sua família, enquanto
moradores em um determinado domicilio, do recebimento do
abastecimento de água tratada e da coleta e disposição de
esgotamento sanitário, não deve estar preso a qualquer
pretensão do direito privado; á concessionária prestadora do
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serviço não é facultado observar pendências oriundas de
conflitos envolvendo direito real ou obrigacional, ou
qualquer outro ramo do direito privado; compete-lhe tão-
somente constatar a existência de uma casa (ainda que muitas
não se pareçam com as casas tradicionalmente pintadas) e
servir-lhe. E o que este projeto de lei visa a assegurar de
forma inequívoca e cabal, deixando claro o que, por
conveniência, muitas vezes deixa-se de enxergar.
Hoje, mais Que nunca, quando temos uma Constituição
democrática e social, além de um corpo de leis onde se
destaca um Código de Defesa do Consumidor, não podemos
conceber a ausência de garantias mínimas ao usuário dos
serviços públicos essenciais.
Sendo um serviço de natureza geral e essencial, como o são

o abastecimento de água e a coleta e disposição de esgotos
sanitários, tem a concessionária do referido serviço a
obrigação indisponível de fornecê-lo a todo indivíduo que se
enquadre em seus requisitos. "As relações entre o
concessionário e os utentes são estabelecidas no regulamento
da organização e funcionamento do serviço público. Existe
uma regra geral da qual, preenchidas determinadas condições
ou requisitos, todos podem gozar". (Manoel Ribeiro, "Direito
Administrativo", Vol- II, Salvador, Itapoã, 1964.)
Jeze sempre sustentou que todo usuário, sob determinadas
condições normativas, pode exigir que o serviço público de
caráter geral funcione em seu proveito ("Apud" Sérgio
Ferreira, Lições de Direito Administrativo, Rio de Janeiro.
Ed. Rio, 1972,). Afinal, não há como deixar de constatar que
"entre as obrigações do concessionário se inclui a de
admitir ao gozo do serviço toda pessoa que cumpra os
requisitos dispostos regulamentarmente". (Eduardo Garcia de
Enterria & Tomás Ramon Fernandez, Curso de Direito
Administrativo, São Paulo, revista dos Tribunais, 1991.)
E preciso, ainda, que recordemos os preceitos
constitucionais que fundamentam o presente, tais como os
incisos II. VI e X do art. 23 (competência comum) da Carta
Federal, que versam, respectivamente, sobre cuidados com a
saúde e a assistência pública; proteção do meio ambiente";
"melhoria das condições de saneamento básico" e "combate ás
causas da pobreza e aos fatores de marginalização". Ou o
art. 24, que fornece ao Estado competência para legislar
sobre "proteção e defesa da saúde"; "produção e consumo";
"proteção ao meio ambiente" e "direito urbanístico"-
Bem assim, no art. 200, IV e VI, relativo ao sistema único

de saúde, de competência integrada entre União, Estados e
municípios, constam as atribuições de participação da
formulação política e execução de ações de saneamento básico
e fiscalização de águas para o consumo humano.
A Lei Federal nQ 7.783, de 28/6/89, diz, em seu art. 10,

que "são considerados serviços essenciais; 1 - Tratamento e
abastecimento de água;". Por seu turno a Lei Federal ng
8.078, de 11/9/90, expressa de forma clara a obrigação da
prestação dos serviços públicos com eficácia e adequação e
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destaca, com relação aos essenciais, o dever de prestá-los
continuamente.
Redação explícita encontraremos também na Lei Federal no
2.312/54, onde é dito no art. 11: 'E obrigatória a ligação
de toda construção considerada habitável à rede de
canalização de esgoto, cujo efluente terá destino fixado
pela autoridade competente", ou o Decreto Federal ng 49.974-
A/6l (Código Nacional de Saúde), que ratifica aquela lei e
estende, no art. 36, a obrigatoriedade do serviço ao
abastecimento de água.
Precedente importante encontraremos, também, no Decreto no
7.783/78, do Estado de São Paulo, que garantia que "todo
prédio deverá ser abastecido de água potável em quantidades
suficientes para o fim a que se destina e ser dotado de
dispositivos e instalações adequadas a receber e a conduzir
os despejos".
Com a apresentação da proposição aqui defendida, estamos
atentando para um importante aspecto de uma das principais
questões do mundo atual, especialmente do mundo pobre. Já
dizia Fontenelle que "a legislação, finalmente, terá de
impor medidas de proteção e de melhoramento de saúde", na
luta contra as grandes epidemias especialmente. ("Compêndio
de Higiene". Rio de Janeiro, Ed Guanabara, 1940.) Não é
outro o objetivo imediato deste projeto, embora, como já
demonstrado, de sua execução plena outros importantes
dividendos sociais haverão de vir.
A oferta de água e esgoto é, como visto, importante
mecanismo de desenvolvimento social. Mesmo aquelas famílias
residentes em imóveis tidos como irregulares, devem ter
garantido tal serviço em seu lar. A constituição de lei
afirmando esse preceito será, pois, instrumento de inegável
importância para a população, especialmente para as parcelas
mais desprovidas de recursos.
Acreditamos que, por meio da presente proposição será
possível resguardar a adequada prestação dos referidos
serviços, disciplinando o direito de todo cidadão ao
recebimento dos mesmos, sem interferência de questões
secundárias. Trata-se, afinal, de proposta merecedora da
especial atenção desta Casa e do apoio integral de seus
membros.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do arU 195,
c/c O art. 103, do Regimento Interno.(t - As tabelas 1 e II foram publicadas na edição do
"Diário do Legislativo" de 18/12/93.)

PROJETO DE LEI No 1.862/93
Declara de utilidade pública o Grupo Espirita Irmão Lázaro,
com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Espirita Irmão Lázaro, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: O Grupo Espirita Irmão Lázaro é uma entidade
civil sem fins lucrativos, sendo sua finalidade
eminentemente doutrinária e assistencial, caracterizada na
prática da caridade moral e material, e desempenhando
significativo papel junto à sua comunidade.
Com uma atuação dinâmica e séria, esta entidade, entre

outras atividades, promove, por meio de seu Departamento de
Saúde, dirigido por profissionais habilitados e devidamente
registrados na forma da lei, atendimento médico, dentário e
farmacêutico gratuito em bairros, vilas e cidades vizinhas.
Em face do exposto e do caráter de utilidade pública de que
se reveste a entidade e considerando ser esta a forma de o
Poder Legislativo do Estado contribuir para a continuidade
dessa sua nobre tarefa, contamos com a imprescindível
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.

REQUERIMENTOS
NQ 4.994/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um posto telefônico no Povoado de Prata de
Baixo, no Município de São Gonçalo do Pará.
NQ 4.995/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo à Diretora-Geral do DETEL-MG com vistas á
instalação de um posto telefônico no Povoado de Prata de
Baixo, no Município de São Gonçalo do Pará. (- Distribuídos
à Comissão de Administração Pública.)
Ng4,996/93, do Deputado Romeu Queiroz, solicitando seja
formulado apelo à ACESITA com vistas à arrecadação, pelo
Estado, de terras devolutas situadas nos Municípios de
Turmalina, Itamarandiba e Minas Novas (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
Dos Deputados Arnaldo Canarinho, Ibrahim Jacob, Adelmo
Carneiro Leão, Roberto Amaral, Côssimo Freitas, Francisco
Ramalho, Ronaldo Vasconcellos, Bonifácio Mourão, Márcio
Miranda e Eduardo Brás, Presidentes das Comissões
Permanentes desta Casa, solicitando seja submetida à
deliberação do Plenário a proposta que apresentam, referente
á dinâmica das audiências públicas regionais
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando sejam enviados
expedientes ao Presidente da República e ao Ministro da
Integração Regional com vistas a que se evite a extinção da
CODEFASF.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, de Fiscalização Financeira e de Educação.
Oradores Inscritos

- Os Deputados Antônio Carlos Pereira, Roberto Amara],
Bonifácio Mourão, Emano Batista, Baldonedo Napoleão e
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Anderson Adauto proferem discursos, que serão publicados em
outra edição.

2à PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

o Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 
lã 

parte, a
Presidência passa á 2a parte da reunião, com a lã 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.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Romeu Queiroz. em que solicita a inversão da 

lã fase da
Ordem do Dia, de modo que os requerimentos sejam apreciados
em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Meio Ambiente - aprovação do Requerimento ng 4.747/93, do
Deputado Baldonedo Napoleão: pela Comissão de Fiscalização
Financeira - rejeição do Requerimento ng 4.887/93, do
Deputado Reinaldo Lima; pela Comissão de Educação -
aprovação do Requerimento ng 4.009/93, do Deputado Alvaro
Antônio.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento das Comissões Permanentes
da Casa, que solicita seja submetida à deliberação do
Plenário proposta, em anexo, referente à dinâmica das
Audiências Públicas Regionais previstas no art. 60,
item Itt, da Constituição do Estado. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a proposta. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Requerimento do Deputado Roberto Amara], que solicita sejam
enviados expedientes ao Exmo. Sr Presidente da República,
Dr. Itamar Franco, e ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Integração Regional, Dr. Alexandre Costa, para que se evite
a concretização do processo de extinção da CODEVASF, como
vem sendo noticiado pela imprensa. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em redação final, cada um por
sua vez, a Proposta de Emenda à Constituição ng 38/93 e os
Projetos de Lei ngs 840, 964 e 1.149/92, 1.614, 1.616,
1.618, 1.702, 1.744 e 1.782/93, do Governador do Estado:
1.029/92, do Deputado Roberto Amaral 1.034/92, do Deputado
Jorge Eduardo; 1.179/92, do Deputado Hely Tarquinio;
1.294/93, do Deputado José Leandro; 1.338/93, do Deputado
Tarcísio Henriques; e 1.446/93. do Deputado João Batista.
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução ng 1.832/93, que autoriza a cessão do Plenário do
Palácio da Inconfidência para a realização de eventos
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comemorativos do centenário da Lei ng 3, de 17 de dezembro
de 1893, que definiu como Capital do Estado a cidade de Belo
Horizonte. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho,
que dispõe de 5 minutos, tendo em vista que o projeto se
encontra em regime de urgência-
- O Deputado Roberto Carvalho profere discurso, que será
publicado em outra edição.

Interrupção da Reunião e sua Transformação em Secreta
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe a reunião

ordinária pública para transformá-la em secreta.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita da Segurança
que, nos termos dos 6f 2Q e 3g do art. 38, retire do
Plenário, das galerias e das dependências as pessoas
estranhas aos nossos trabalhos, inclusive servidores da
Secretaria da Assembléia. Estão suspensos os trabalhos.

Ata da Reunião Secreta
Ata da Reunião Secreta Destinada à Apreciação dos Pareceres

da Comissão de Justiça sobre os Pedidos de Licença
Formulados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais para Processar Criminalmente a Deputada Elisa Alves e
o Deputado Paulo Pettersen, realizada
no decurso da 480a Reunião Ordinária, aos

15 de dezembro de 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

- As quinze horas e quarenta e cinco minutos, comparecem os
Deputados José Ferraz, Rêmolo Aloise, Elmo Braz, Roberto
Carvalho, Bené Guedes, Sebastião Helvécio, Adelmo Carneiro
Leão, Agostinho Patrus, Ailton Vilela, Ajalmar Silva, Alvaro
Antônio, Ambrõsio Pinto, Anderson Adauto, Antônio Carlos
Pereira, Antônio Genaro, Antônio Júlio, Antônio Pinheiro,
Arnaldo Canarinho, Baldonedo Napoleão, Bernardo Rubinger,
Bonifácio Mourão, Célio de Oliveira, Clêuber Carneiro,
Cóssimo Freitas, Dílzon Melo, Eduardo Brás, Edward Abreu,
Ermano Batista, Francisco Ramalho, Geraldo da Costa Pereira,
Geraldo Rezende, Geraldo Santanna, Gilmar Machado, Hely
Tarquínio, Ibrahim Jacob, Ivo José, João Batista, João
Marques, Jorge Eduardo, Jorge Hannas, José Bonifácio, José
Braga, José Laviola, José Leandro, José Renato, Márcio
Miranda, Maria Elvira, Maria José Haueisen, Maria Olivia,
Miguel Barbosa, Milton Salles, Paulo Pettersen, Péricles
Ferreira, Raul Messias, Roberto Amaral, Roberto Luiz Soares,
Romeu Queiroz, Ronaldo Vasconcellos, Sebastião Costa,
Tarcísio Henriques e Wellington de Castro. Com a presença de
61 Deputados, o Sr. Presidente passa à discussão e a votação
do parecer da Comissão de Justiça sobre o pedido de licença
formulado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
para processar criminalmente a Deputada Elisa Alves. Não
havendo oradores Inscritos, encerra-se a discussão.
Anunciada a votação, a Presidência nomeia para atuarem como
escrutinadores os Deputados Cóssimo Freitas e Célio de
Oliveira. Feita a chamada de votação secreta pelo Sr. lg-
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Secretário, Deputado Elmo Braz, depositam seus votos na
urna, cada um por sua vez, os Deputados presentes.
Verificada a coincidência do número de sobrecartas com o de
votantes, os escrutinadores procedem á apuração dos votos,
chegando-se ao seguinte resultado: 42 votos "sim"- 16 votos
"não"- e três votos em branco, ficando, portanto, aprovado o
parecer. Isso posto, a Presidência verifica haver-se
esgotado o prazo regimental destinado à ia fase da 2a parte
da reunião, motivo pelo qual não é mais possivel submeter-se
a apreciação o parecer da Comissão de Justiça sobre o pedido
de licença formulado pelo Tribunal de Justiça para processar
criminalmente o Deputado Paulo Pettersen. A seguir, o Sr.
Presidente, nos termos do f 4Q do art. 38 do Regimento
Interno, consulta o Plenário sobre a conveniência de se dar
publicidade aos trabalhos desta reunião, ao que o Plenário
decide favoravelmente. Neste momento, a Presidência suspende
os trabalhos para que o Sr. 2g-Secretário proceda à leitura
da ata da presente reunião. Reabertos os trabalhos, é a
referida ata lida e aprovada sem restrições. Isso posto, a
Presidência encerra a reunião secreta e suspende os
trabalhos para que se retorne à reunião ordinária pública.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião Ordinária Pública
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

22 Fase
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei ns 1.149/92, do
Governador do Estado, e 1.446/93, do Deputado João Batista,
em virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã. A Presidência faz retirar,
ainda, da pauta da presente reunião os Projetos de Lei ngs
1.842, 1.843, 1.844. 1.845 e 1.846/93, e o Projeto de Lei
Complementar nQ 30/93, do Governador do Estado, tendo em
vista que estes não preenchem os pressupostos regimentais
indispensáveis à sua apreciação.
A Presidência vai dar ciência ao Plenário dos nomes dos
Deputados indicados pelos partidos para comporem a Comissão
Especial para emitir parecer sobre a admissão da acusação,
por crime de responsabilidade, contra o ex-Governador do
Estado. Dr. Newton Cardoso. Pelo PMDB: efetivos - Deputados
Bonifácio Mourão, Antônio Júlio, Geraldo da Costa Pereira e
Jorge Eduardo; suplentes - Deputados José Laviola, Tarcisio
Henriques, José Renato e Anderson Adauto; pelo PP: efetivos
- Deputados Wilson Pires, Antônio Genaro e Glycon Terra
Pinto; suplentes - Deputados João Marques, Hely Tarquinio e
Sebastião Helvécio; pelo PSDB: efetivos - Deputados Péricles
Ferreira e Baldonedo Napoleão; suplentes - Deputados
Francisco Ramalho e Eduardo Brás; pelo PT: efetivos -
Deputados Gilmar Machado e Maria José Haueisen; suplentes -
Deputados Ivo José e Antônio Carlos Pereira; pelo PFL:
efetivos - Deputados Cléuber Carneiro e Milton Salles;
suplentes - Deputados Jorge Hannas e Jaime Martins; pelo
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PTB: efetivo - Deputado Edward Abreu; suplente - Deputado
Dilzon Melo; pelo PRS: efetivo - Deputado Ambrõsio Pinto;
suplente: Deputado Alvaro Antõnio; pelo PPR: efetivo -
Deputado José Bonifácio; suplente- Deputado Miguel Barbosa,
pelo PDT: efetivo - Deputado José Braga; suplente - Deputado
Ibraim Jacob; pelo PL: efetivo - Deputado Ronaldo
Vasconcel los; suplente - Deputado José Leandro; pelo PRN:
efetivo - Deputado Homero Duarte; suplente - Deputado Márcio
Miranda; pelo PSD: efetivo - Deputado Marcelo Cecé; pelo
P58: efetivo - Deputado Raul Messias.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
ng 1.818/93, do Deputado Clêuber Carneiro, que dá nova
redação ao § 2g do art. 11 e ao art. 30 da Lei ng 11.020, de
8/1/93 (alienação ou concessão de terra pública). A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Agropecuária opinou pela aprovação do projeto,
com a Emenda flQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto, com a Emenda n
1. da Comissão de Agropecuária. Emendado em Plenário, voltou
o projeto à Comissão de Agropecuária, que opina pela
rejeição da Emenda no 2.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Raul Messias que
solicita adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Raul Messias - Solicito verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. O Presidente solicita aos
Srs. Deputados que ocupem os seus lugares. Os Deputados que
votaram a favor do requerimento queiram se levantar. (-
Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que votaram contra o
requerimento queiram se levantar. (-Pausa.) Podem se
assentar. Votaram a favor 6 Deputados; votaram contra 28
Deputados; portanto, não há" quorum" para votação.

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Como é importante a votação do
Projeto de Lei no 1.818/93, solicitaria a recomposição de
"quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 37 Deputados,
portanto não há" quorum" para votação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para
votação e não havendo matéria em fase de discussão, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
solene de encerramento da 3çi Sessão Ordinária, da 12a
Legislatura, logo mais às 18 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.338/93

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei nQ 1.338/93 , de autoria do Deputado
Tarcisio Henriques, que cria o Fundo para a Infância e a
Adolescência - FIA - e dá outras providências, foi aprovado
no 2Q turno, na forma do vencido no lo 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 No 1.338/93
Cria o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 Q - Fica criado o Fundo para a Infância e a
Adolescência - FIA -, destinado a repassar recursos e a
oferecer financiamento para programas de atendimento à
criança e ao adolescente.
Parágrafo único - O fundo previsto neste artigo incorporará

a subconta Fundo para a Infância e a Adolescência, do Fundo
de Desenvolvimento Econômico e Social -FUNDES-, aberta na
forma da Lei nQ 8.402, de 6 de julho de 1983-
Art. 2 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FIA:

- as entidades e os órgãos públicos estaduais e
municipais responsáveis pela execução de programas de
atendimento á criança e ao adolescente;
II - as entidades não governamentais, legalmente

constituídas, sem fins lucrativos, comprovadamente de
utilidade pública, voltadas para o atendimento da criança e
do adolescente e com área de atuação no Estado.
Art. 3g - São recursos do FIA:
- as dotações consignadas no orçamento do Estado e os

créditos adicionais;
II - os provenientes do Conselho Nacional dos Direitos da

Criança e do Adolescente;
III - as doações, os auxílios, as contribuições e os
legados que lhe forem destinados;
IV - os provenientes de multas decorrentes de condenações

civis ou de imposição de penalidades administrativas
previstas na Lei Federal no 8.069, de 13 de julho de 1990;
V - os resultados de aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
VI - outros recursos.
Art. 4 - O FIA de natureza e individuação contábeis, com

duração indeterminada, destina-se a repassar recursos e a
oferecer financiamentos para:

- programas de proteção especial à criança e ao
adolescente expostos a situação de risco pessoal e social,
cujas necessidades de atendimento ultrapassem o âmbito de
atuação das políticas sociais básicas e assistenciais;
II - projetos necessários à elaboração e á implementação do

Plano Estadual de Proteção Especial à Criança e ao



695

Adolescente, principalmente os de pesquisa, de estudo e de
capacitação de recursos humanos;
III - projetos de divulgação de ações de defesa dos

direitos da criança e do adolescente:
rv - construção, reforma, ampliação e aquisição de imóveis,

bem como aquisição de material permanente, necessárias á
implementação das ações do Plano Estadual de Proteção
Especial ã Criança e ao Adolescente.
Art. 5 - São condições para a obtenção de financiamento ou

de repasse de recursos do FIA:
- 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 à constituição e á regulamentação do órgão ou da
entidade candidato a beneficiário do fundo, devendo as
entidades não governamentais apresentar, ainda, o atestado
de funcionamento atualizado, conforme legislação aplicável;
III - o oferecimento de contrapartida de, no minimo, 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 minimo, 10% (dez por cento),
em se tratando de entidade não governamental.
Parágrafo único - A definição dos projetos que terão
preferência na liberação dos recursos do fundo será feita
pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Art. 6 - A aplicação dos recursos financiados ou
repassados pelo FIA deverá ser comprovada na forma definida
em regulamento.
Art. 7 - O FIA tem como órgão gestor a Secretaria de
Estado do Trabalho e Ação Social e como agente financeiro o
Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE.
Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum
tipo de remuneração pelos serviços prestados.
Art. 6 - Integram o Grupo Coordenador:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social:
IV - 1 (um) representante da Fundação Estadual do Bem-Estar

do Menor - FEBEM;
V - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas Gerais
S.A. - BEMGE -;
VI - o Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente;
VII - 3 (três) representantes da sociedade civil, membros
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, indicados em plenária do órgão.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4Q, III, da Lei Complementar
nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o plano de
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aplicação dos recursos, conforme as diretrizes estabelecidas
nos planos de ação do Governo e em deliberações do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e
acompanhar a sua execução.
Art. 9Q - Incumbe á Secretaria de Estado da Fazenda a
supervisão financeira do órgão gestor e do agente financeiro
do FIA, especialmente no que se refere à:

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

transitórias de caixa do fundo.
Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do FIA obedecerão

ao disposto na Lei Federal ng 4.320. de 17 de março de 1964,
e nas normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do
Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e o órgão gestor do
FIA apresentarão relatórios financeiros específicos, na
forma solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 11 - O Poder Executivo aprovará, por decreto, a
regulamentação do fundo de que trata esta lei.
Art. 12 - As despesas do FIA correrão á conta de dotação

orçamentária própria.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bernardo Rubinger, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

P4g 1.735/93
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução ng 1.735/93, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que distribui
subvenções para o exercício de 1993, com recursos oriundos
da Loteria do Estado de Minas Gerais, a que se refere a Lei
no 6.265, de 18 de dezembro de 1973, com as alterações
posteriores, e dá outras providências foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 1.735/93
Distribui subvenções para o exercício de 1993, com recursos

oriundos da Loteria do Estado de Minas Gerais, a que se
refere a Lei flQ 6.265, de18 de dezembro de 1973, com as
alterações posteriores, e dã outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - A distribuição de subvenções para o exercício de
1993, com recursos oriundos da Loteria do Estado de Minas
Gerais, a que se refere o art. 4Q da Lei flQ 6.265. de 18 de
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dezembro de 1973, com as alterações posteriores, será feita
na forma dos Anexos ns 1 a 79 desta lei.
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo

serão liberados pela Loteria do Estado de Minas Gerais, apôs
publicação, no "Diário do Legislativo", da relação das
entidades subvencionadas e dos valores a elas destinados.
Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Bernardo Rubinger.
Anexo 1 CR$
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Adelmo Carneiro Leão
Subvenções 5.283,16
Anexo 2
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Agostinho Patrus
Subvenções 5.283,16
Anexo 3
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ailton Vilela
Subvenções 5.283.16
Anexo 4
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ajalmar Silva
Subvenções 5.283,16
Anexo 5
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Alvaro Antõnio
Subvenções 5.283,16
Anexo 6
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ambrôsio Pinto
Subvenções 5.283,16
Anexo 7
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Amilcar Padovani
Subvenções 5.283,16
Anexo 8
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Anderson Adauto
Subvenções 5.283,16
Anexo 9
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Antõnio Carlos Pereira
Subvenções 5.283,16
Anexo 10
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Antônio Fuzatto
Subvenções 5.283,16
Anexo 11
Loteria do Estado de Minas Gerais



Deputado Antônio Genaro
Subvenções
Anexo 12
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Antônio Júlio
Subvenções
Anexo 13
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Antônio Pinheiro
Subvenções
Anexo 14
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Arnaldo Canarinho
Subvenções
Anexo 15
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Baidonedo Napoleão
Subvenções
Anexo 16
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Bené Guedes
Subvenções
Anexo 17
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Bernardo Rubinger
Subvenções
Anexo 18
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Bonifácio Mourão
Subvenções
Anexo 19
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Célio de Oliveira
Subvenções
Anexo 20
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Clêuber Carneiro
Subvenções
Anexo 21
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Côssimo Freitas
Subvenções
Anexo 22
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Dilzon Meio
Subvenções
Anexo 23
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Eduardo Brás
Subvenções
Anexo 24
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Edward Abreu
Subvenções
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5.283.16

5.283,16

5.283.16

5.283, 16

5283, 16

5.283.16

5.283.16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283.16



Anexo 25
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputada Elisa Alves
Subvenções
Anexo 26
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Elnlro Nascimento
Subvenções
Anexo 27
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Elmo 8raz
Subvenções
Anexo 28
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ermano Batista
Subvenções
Anexo 29
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Frar isco Ramalho
Subvenções
Anexo 30
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Geraldo da Costa Pereira
Subvenções
Anexo 31
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Geraldo Rezende
Subvenções
Anexo 32
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Geraldo Santanna
Subvenções
Anexo 33
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Gilmar Machado
Subvenções
Anexo 34
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Glycon Terra Pinto
Subvenções
Anexo 35
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Nely Tarquinio
Subvenções
Anexo 36
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Homero Duarte
Subvenções
Anexo 37
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ibrahim Jacob
Subvenções
Anexo 38
Loteria do Estado de Minas Gerais
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5.283, 16

5.283, 16

5.283.16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283,1€

5.283,16

5.283, 16



Deputado Ivo José
Subvenções
Anexo 39
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Jaime Martins
Subvenções
Anexo 40
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado João Batista
Subvenções
Anexo 41
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado João Marques
Subvenções
Anexo 42
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Jorge Eduardo
Subvenções
Anexo 43
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Jorge Hannas
Subvenções
Anexo 44
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Bonifácio
Subvenções
Anexo 45
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Braga
Subvenções
Anexo 46
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Ferraz
Subvenções
Anexo 47
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Laviola
Subvenções
Anexo 48
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Leandro
Subvenções
Anexo 49
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Maria Pinto
Subvenções
Anexo 50
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Militão
Subvenções
Anexo 51
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado José Renato
Subvenções
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5.283, 16

5.283, 16

5283, 16

5.283.16

5283, 16

5-283, 16

5.283,16

5283,16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283.16



Anexo 52
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Kemil Kumaira
Subvenções
Anexo 53
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Marcelo Cecé
Subvenções
Anexo 54
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Márcio Miranda
Subvenções
Anexo 55
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Marcos Helênlo
Subvenções
Anexo 56
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputada Maria Elvira
Subvenções
Anexo 57
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputada Maria José Haueisen
Subvenções
Anexo 58
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputada Maria Olivia
Subvenções
Anexo 59
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Mauri Torres
Subvenções
Anexo 60
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Mauro Lobo
Subvenções
Anexo 61
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Miguel Barbosa
Subvenções
Anexo 62
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Mílton Sanes
Subvenções
Anexo 63
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Paulo Pettersen
Subvenções
Anexo 64
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Péricles Ferreira
Subvenções
Anexo 65
Loteria do Estado de Minas Gerais
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5283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283,16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283,16

5.283.16

5.283, 16

5.283, 16



Deputado Raul Messias
Subvenções
Anexo 66
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Reinaldo Lima
Subvenções
Anexo 67
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Rêrnolo Aloise
Subvenções
Anexo 68
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Roberto Amaral
Subvenções
Anexo 69
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Roberto Carvalho
Subvenções
Anexo 70
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Roberto Luiz Soares
Subvenções
Anexo 71
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Romeu Queiroz
Subvenções
Anexo 72
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Ronaldo Vasconcellos
Subvenções
Anexo 73
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Sebastião Costa
Subvenções
Anexo 74
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Sebastião Helvécio
Subvenções
Anexo 75
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Simão Pedro Toledo
Subvenções
Anexo 76
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Tarcísio Henriques
Subvenções
Anexo 77
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Wanderley Ávila
Subvenções
Anexo 78
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Wellington de Castro
Subvenções
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5283,16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283, 16

5.283.16

5283.16

5283,16

5.283, 16

5.283,16

5.283, 16

5.283.16

5283,16
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Anexo 79
Loteria do Estado de Minas Gerais
Deputado Wilson Pires
Subvenções 5.283,16

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.744/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.744/93, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a recomposição dos vencimentos dos cargos do
Quadro Especifico de Pessoal da Defensoria Pública e dá
outras providências foi aprovado no 2Q turno, na forma do
vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada 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 1.744193
Dispõe sobre a recomposição de vencimentos dos cargos do

Quadro Específico de Pessoal da Defensoria Pública e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os valores dos vencimentos dos cargos de
provimento efetivo e em comissão do Quadro Especifico de
Pessoal da Defensoria Pública, de que tratam o Decreto ng
21.453. de 11 de agosto de 1981, e o art. 5Q da Lei n
9.757, de 10 de fevereiro de 1989, são os constantes no
anexo desta lei, a partir de lQ de setembro de 1993.
Parágrafo único - Nos valores previstos no anexo a que se
refere este artigo está incorporado o índice geral de
reajustamento fixado no Decreto nQ 34.923. de 17 de setembro
de 1993.
Art. 2 - Até a edição da lei complementar a que se refere

o art. 130 da Constituição do Estado, aplica-se aos cargos
de provimento efetivo e em comissão do Quadro Específico de
que trata o artigo anterior, no que couber, o disposto nos
arts. 36,37.38,41,43,44 e 45 da Lei Complementar ng 30, de
10 de agosto de 1993.
Art. 3Q - Fica criado, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão a que se refere o Anexo III do Decreto n
16.409, de 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Coordenador-
Geral do Sistema Integrado de Administração Financeira,
Símbolo 5-01, de recrutamento amplo, destinado a integrar o
Quadro Setorial de Lotação ng IV da Secretaria de Estado da
Fazenda, de que trata o Decreto nQ 16.686, de 27 de outubro
de 1964.
Art. 4 - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar até o valor de CR$135.200.000,00 (cento e trinta
e cinco milhões e duzentos mil cruzeiros reais), observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março
de 1964-
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Bernardo Rubinger.
- O anexo a que se refere o art. lQ foi publicado na

edição do "Diário do Legislativo" de 18/12/93.)
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.782/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.782/93, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Campo Belo, 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, 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 1.782193
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

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

Município de Campo Belo o imóvel urbano com área aproximada
de 95.400m2 (noventa e seis mil e quatrocentos metros
quadrados), situado naquele município e registrado em 8 de
março de 1921, à fls. 51 do livro 3-C, sob o ng 2.492, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Belo.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo

destina-se ao atendimento de programa habitacional a ser
implementado pela administração municipal de Campo Belo.
Art. 2g - 0 imóvel reverterá automaticamente ao patrimônio

do Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados da data da
publicação desta lei, mão 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. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Bernardo Rubinger.
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Belo Horizonte, terça-feira, 21 de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA 799 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quinze minutos do dia primeiro de julho de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão, Raul Messias, Jaime Martins, Bonifácio
Mourão e Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado
Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão supracitada. O Presidente, Deputado
Célio de Oliveira, passa a direção dos trabalhos ao Vice-
Presidente, Deputado Roberto Amaral. Este, constatando haver
número regimental, 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. Neste momento, registra-se a presença dos
Deputados Sebastião Costa e Tarcisio Henriques. O Presidente
redistribui o Projeto de Lei Complementar flQ 23/92 ao
Deputado Geraldo Rezende. Encerrada a la parte da reunião,
passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. O Deputado Célio de
Oliveira reassume a direção dos trabalhos e passa a palavra
ao Deputado Geraldo Rezende, que emite seu parecer
concluindo pela aprovação, no 2Q turno, do mencionado
projeto, na forma do vencido no lQ turno. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado
Baldonedo Napoleão, relator do Projeto de Lei Complementar
nQ 25/93, no 2Q turno, emite seu parecer concluindo pela
aprovação do projeto, na forma do vencido no lQ turno, com a
Emenda flQ 1. Submetido o parecer a discussão, o Deputado
Raul Messias comunica que gostaria de discutir com o comando
da PMMG a questão desse projeto, que dispõe sobre
transferência de militar para a reserva não remunerada e dá
outras providências, e solicita, ainda, sejam registradas
suas palavras na ata destes trabalhos. Encerrada a
discussão, a Presidência coloca o parecer em votação, sendo
ele aprovado, com abstenção do Deputado Raul Messias, O
Deputado Sebastião Costa, relator do Projeto de Lei n
1.420/93, no 2o turno, emite seu parecer concluindo pela
aprovação do projeto, na forma do vencido no IQ turno.
Colocado em discussão e votação, ã o parecer aprovado. O
Deputado Bonifácio Mourão, relator do Projeto de Lei n
1.186/92, no 2Q turno, requer seja invertida na pauta a
ordem de apreciação desse projeto, que fica para ser
apreciado em último lugar. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Na fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia, o Deputado Roberto Amaral, relator do
Requerimento no 4.277/93, emite seu parecer concluindo pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nQ 1. Colocado
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em votação, é o requerimento aprovado. Logo após, a pedido
do Deputado Bonifácio Mourão, o Presidente suspende a
reunião. Reabertos os trabalhos às 18h15min, verifica-se
a presença dos Deputados Célio de Oliveira, Bonifácio
Mourão, Péricles Ferreira, Tarcisio Renriques e Clêuber
Carneiro (substituindo estes dois últimos aos Deputados José
Renato e Jaime Martins, por indicação das Lideranças do PMDB
e PFL, respectivamente), membros da supracitada Comissão. O
Presidente, Deputado Célio de Oliveira, passa a palavra ao
Deputado Bonifácio Mourão, relator do Projeto de Lei n
1.186/92, que emite seu parecer concluindo pela aprovação do
projeto, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno, com
as Emendas ns 1 a 6. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e convoca os membros desta
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Raul Messias - Célio de

Oliveira - Agostinho Patrus.
ATA DA 14 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de
setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados António Júlio, Clêuber
Carneiro, Cóssimo Freitas (substituindo este ao Deputado
Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do PMDB). Maria
José Haueisen e Raul Messias (substituindo este ao Deputado
Reinaldo Lima, por indicação da Liderança do PT), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; e Adelmo Carneiro Leão,
Cóssimo Freitas (substituindo este ao Deputado Geraldo
Rezende, por indicação da Liderança do PMDB) e José
Bonifácio, membros da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais. Encontra-se presente, também, o Deputado
Ermano Batista. O Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
declara abertos os trabalhos e esclarece que não há ata a
ser lida, por ser esta a primeira reunião conjunta dessas
Comissões. A seguir, o Presidente esclarece que a reunião se
destina a debater, em audiência pública, o tema "Ordenamento
Político e Eleitoral", tendo em vista a revisão
constitucional, e receber propostas e sugestões a serem
encaminhadas ao Congresso Nacional. A Presidência convida a
tomarem assento à mesa o Deputado Cléuber Carneiro,
coordenador dos trabalhos; o Dr. Roberto Rosas, professor do
Departamento de Direito da Universidade de Brasilia e ex-
Ministro do TSE, que fará sua exposição sobre o referido
tema; o Dr. Genival Tourinho, e os Deputados Ermano Batista
e José Bonifácio, Que participarão da reunião como
debatedores. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao
coordenador, Deputado Clêuber Carneiro. Este, por sua vez,
esclarece aos presentes a ordem dos trabalhos e passa a
palavra ao expositor e aos debatedores, que discorrem sobre
o tema da reunião, conforme consta nas notas taquigráficas.
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Participam dos debates todos os parlamentares e autoridades
presentes. Respondidas as questões que foram apresentadas ao
Prof. Roberto Rosas e aos debatedores, o coordenador,
Deputado Clêuber Carneiro, tece as considerações finais
sobre o assunto e retorna a palavra ao Presidente, Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que agradece a presença dos
convidados, dos parlamentares presentes e dos demais
participantes, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Júlio - Clêuber
Carneiro - Cássimo Freitas - Maria José Naueisen - Raul
Messias - Ermano Batista - José Bonifácio.
ATA DA 2g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No
12.014193, QUE REORGANIZA O INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA - MG E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de
novembro de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Wilson Pires, Bonifácio
Mourão (substituindo este à Deputada Maria Elvira, por
indicação da Liderança do PMDB) e Sebastião Costa. havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Wilson Pires,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Sebastião Costa que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião tem por
finalidade apreciar o parecer do relator, Deputado José
Bonifácio, ao veto parcial à Proposição de Lei nQ 12.014/93.
Na ausência do relator, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado Bonifàcio Mourão, que emite parecer pela
manutenção do veto parcial à Proposição de Lei nQ 12.014/93.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da convocação, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares e suspende a reunião por 5
minutos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a
ata é lida, aprovada e subscrita pelos membros presentes.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1993.
Wilson Pires, Presidente - Bonifácio Mourão - Sebastião

Costa. . -
ATA DA a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de
novembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Raul
Messias, Dilzon Melo e Bonifácio Mourão, membros da Comissão
supracitada. Na ausência do Presidente em exercicio,
Deputado Roberto Amara], e havendo número regimental, assume
os trabalhos o Deputado Baldonedo Napoleão, que declara
aberta a reunião e a suspende logo em seguida. São reabertos
os trabalhos às 151h50mln, com a presença dos Deputados
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Baldonedo Napoleão, Raul Messias, José Laviola, Bonifácio
Mourão e Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado Jaime
Martins, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão supracitada. O Deputado Baldonedo Napoleão, ainda
na Presidência, solicita ao Deputado Bonifácio Mourão que
proceda à 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,
no 2g turno, o Projeto de Lei nQ 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, e distribui a
matéria ao Deputado Jorge Hannas. Encerrada a ia parte dos
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, O Deputado
Jorge Hannas emite parecer sobre o Projeto de Lei ng
1.607/93, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria
na forma do vencido no lQ turno e com as Emendas ngs 1 e 2.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros desta Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1993.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Bernardo Rubinger - Jorge

Hannas - Côssimo Freltas - Arnaldo Canarinho.
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas e trinta minutos do dia primeiro de
dezembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Raul Messias, João Marques, Jaime Martins e
Tarcísio Henriques (substituindo este ao Deputado José
Renato, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão supracitada; e os seguintes Deputados, nos termos
do art. 216, lg, do Regimento Interno: Antônio Carlos
Pereira (substituindo ao Deputado Antônio Fuzatto, por
indicação da Liderança do PT), membro da Comissão de
Administração Pública, e Côssimo Freitas, membro da Comissão
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. Assumindo
a Presidência, o Deputado Tarcisio Henriques declara abertos
os trabalhos 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, a
Presidência esclarece ter a reunião a finalidade de apreciar
em turno único, o parecer do relator, Deputado Célio de

Oliveira , sobre o Projeto de Lei ng 1.697/93, de autoria do
Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as
despesas do Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 1994, e sobre as
emendas a ele apresentadas no prazo regimental. Encerrada a
la parte dos trabalhos, o Deputado Tarcísio Henriques passa
a palavra ao relator, que emite parecer sobre o referido
projeto e solicita seja distribuido avulso de seu parecer
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sobre as emendas. A Presidência defere essa solicitação e
determina á assessoria que se proceda à distribuição de
avulsos conforme pedido do relator. Dessa forma e de comum
acordo entre os membros, a matéria fica para ser discutida e
votada na próxima reunião extraordinária dessa Comissão a
ser realizada no dia 2 do corrente mês, ás 15h30min, na Sala
das Comissões, conforme edital de convocação já publicado.
Fica decidido, também, que a apresentação de requerimento de
pedido de votação destacada de emenda deverá ser entregue à
Secretaria da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária até às 14 horas do dia 2/12/93. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros desta Comissão para a reunião extraordinária
acima mencionada, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Jaime Martins - Célio de

Oliveira - Antônio Carlos Pereira - João Marques - Bernardo
Rubinger - Baldonedo Napoleão.
ATA DA 1g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ACOMPANHAR, NA CIDADE DE BETIM, AS APURAÇÕES ACERCA DO
EXTERMtNIO DE MENINOS DE RUA
As dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia
primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e três,
comparecem no Salão Paroquial da Igreja de São Francisco, em
Betim, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antônio Pinheiro e
Maria Olivia, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, declara abertos os trabalhos e solicita à Deputada
Maria Olivia 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 a Sra. Maria José de Oliveira e a Srta.
Vanderléia Aparecida da Silva, respectivamente, a mãe e a
irmã de Valricio Rodrigues da Silva, uma das vitimas dos
assassinatos que estão sendo averiguados pela Comissão na
cidade de Betim; em seguida, convida-as a tomar assento à
mesa. O Presidente passa, inicialmente, a palavra ao
Deputado Antônio Pinheiro, que expõe as razões que o levaram
• apresentar o requerimento. Em seguida, a Presidência passa
• palavra à Sra. Maria José de Oliveira, que presta
esclarecimentos a respeito da vida, dos costumes e do
assassinato de seu filho Valricio Rodrigues da Silva.
Encerrada a explanação, o Presidente abre a discussão.
Participam dos debates a Sra. Maria José de Oliveira. a
Srta. Vanderléia Aparecida da Silva e os Deputados
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Após os
debates, a Presidência agradece a participação das
convidadas pelas valiosas informações por elas prestadas e
coloca a Comissão à disposição de ambas para ajudar em
qualquer problema que possa ocorrer quanto à sua proteção
contra pressões ou represálias. Cumprida a finalidade da
reunião. o Presidente agradece a presença dos parlamentares,



710

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Maria Olivia - Antônio

Pinheiro. -
ATA DA 28 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E
AÇÃO SOCIAL
Às dez horas e quinze minutos do dia dois de dezembro 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. Havendo número regimental. o Presidente,
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Não havendo correspondência a ser
lida, o Presidente esclarece que a reunião se destina a
ouvir os Drs. Francisco de Assis Machado, Superintendente-
Geral da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG;
Maurilio Malaguth Mendonça, Diretor do Hospital João XXIII;
José de Fátima Santos, Chefe do gabinete do Centro de
Henoterapia e Hematologia de Minas Gerais, e José Maria
Ribeiro Bastos Filho, Diretor do Hospital Júlia Kubitschek,
para discutirem sobre o Projeto de Lei ng 1.784/93, do
Governador do Estado, que cria cargos de provimento efetivo
no quadro da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG -
e dá outras providências. O Presidente passa a palavra ao
Or. Francisco de Assis Machado que discorre sobre a
importância de se aprovar o projeto acima referido e diz que
será um passo importante para minorar os problemas do
atendimento à saúde. Fizeram uso da palavra todos os
convidados presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados , convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro

Leão - Wilson Pires - José Leandro.
ATA DA 70 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e trinta minutos do dia sete de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Càssimo Freitas, Francisco Ramalho e
Ambrósio Pinto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Cõssimo Freitas,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Francisco Ramalho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Deputado Francisco Ramalho lê
correspondência enviada pela Sra. Benedita lolanda dos
Reis, do Municipio de Itajubá, em que reivindica o pagamento
de gratificação de 35% devidos aos funcionários aposentados
do Quadro Permanente, conforme f lQ do art. 60 da Lei ng
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11.091. de 4/5/93. O Presidente passa a discussão e votação
de proposições sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Francisco Ramalho, relator do Projeto
de Lei nQ 1.294/93. no 2Q turno, emite parecer favorável à
aprovação do projeto na forma do vencido no primeiro turno.
Submetido a discussão e votação, é este parecer aprovado.
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 Ambrósio Pinto, os Projetos de Lei nQs 1.366 e
1.405/93. no 2Q turno; 1.406 e 1.679/93, no lQ turno; com
parecer favorável do relator. Deputado Francisco Ramalho, o
Projeto de Lei nQ 1.649/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1;
com pareceres favoráveis do relator, Deputado Gilmar
Machado, os Projetos de Lei nos 1.532/93. no 2o turno, e
1.570/93, no 1Q turno. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são esses projetos aprovados. Os
Deputados Gilmar Machado e Ambrósio Pinto solicitam sejam
baixados em diligência aos respectivos autores os Projetos
de Lei nos 1.442 e 1.597/93, ambos no lQ turno. A
Presidência defere os pedidos. O Deputado CÓssimo Freitas
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei ns 975 e 1.087/92, 1.477, 1.505 e
1.540/93, 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, 14 de dezembro de 1993.
Côssimo Freitas, Presidente - Ambrôsio Pinto - Ivo José -
Francisco Ramalho.
ATA DA 97 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia oito de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão, João Marques e Jaime Martins, membros da
Comissão supracitada. 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 membros presentes. Logo após, a
Presidência informa ter a reunião a finalidade de apreciar
as matérias constantes na pauta e redistribui os Projetos de
Lei ns 1.623/93, no 2Q turno, e 1.614/93, no lQ turno, do
Governador do Estado, ao Deputado Jaime Martins, e 1.784/93,
no 2Q turno, também do Governador do Estado, ao Deputado
Roberto Amaral. Encerrada a l parte dos trabalhos, passa-se
à 2 5A fase da Ordem do Dia. O Deputado Baldonedo Napoleão
emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.613/93, no 2
turno, concluindo pela aprovação da matéria na forma do
vencido no lQ turno. O Deputado Roberto Amaral, relator dos
Projetos de Lei ns 1.617 e 1.784/93, no 2Q turno, emite
pareceres concluindo pela aprovação das proposições na forma



712

do vencido no lo turno O Deputado Jaime Martins, relator
dos Projetos de Lei nos 1.623/93, no 2o turno, e 1-614/93,
no lo turno, emite pareceres concluindo pela aprovação das
proposições na forma proposta. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
desta Comissão para a reunião ordinária a ser realizada no
dia 9/12/93, às 9h30min. com a finalidade de se apreciarem
os pareceres sobre os Projetos de Lei ns 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 1.615/93, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Minerometalúrgico - FDMM - e dá outras providências, no 20
turno, do Governador do Estado e o Projeto de Lei
Complementar no 3/90, no lo turno, do Tribunal de Contas,
que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá
outras providências e as aplicações de recursos oriundos de
subvenções sociais, determina que se lavre a ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões. 8 de dezembro de 1993.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Baldonedo
Napoleão - Jaime Martins.
ATA DA 100 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quinze minutos do dia dez de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Romeu Queiroz,
Antônio Pinheiro, Antônio Júlio (substituindo estes dois
últimos aos Deputados Cêlio de Oliveira e Roberto Amaral,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD ), e
Bernardo Rubinger (substituindo este ao Deputado José
Renato, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental e na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, assume a
direção dos trabalhos o Deputado Baldonedo Napoleão, que
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio
Pinheiro que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, ê subscrita pelos membros presentes.
Logo após, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar as matérias constantes na pauta e lê o Oficio ng
3.503. do Secretário da Fazenda, encaminhando o balancete
centralizado do mês de setembro do presente exercicio,
relativo ás gestões orçamentária, financeira e patrimonial
da administração direta do Estado de Minas Gerais.
Prosseguindo, o Presidente retira da pauta o Projeto de Lei
no 1.702/93, distribui o Projeto de Lei nQ 1-614/93 e o
Projeto de Resolução no 1.735/93 ao Deputado Romeu Queiroz;
o Projeto de Lei no 1.179/93 ao Deputado Antônio Júlio; o
Projeto de Resolução no 1.824/93 ao Deputado Antônio
Pinheiro, e redistribui ao Deputado Bernardo Rubinger o
Projeto de Lei no 1.034/92. Encerrada a la parte da reunião,
passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. A Presidência passa a
palavra ao Deputado Bernardo Rubinger, que emite parecer
sobre o Projeto de Lei no 1.034/92, no 20 turno, concluindo
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pela aprovação da matéria na forma do vencido no lg turno. O
Deputado Antônio Júlio emite parecer sobre o Projeto de Lei
ng 1.179/93, no 20 turno, concluindo pela aprovação do
projeto na forma do vencido no lg turno. Colocados em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Na fase de discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado
Romeu Queiroz emite parecer sobre o Projeto de Resolução ng
1.735/93, no 2g turno, concluindo pela aprovação da
proposição. D Deputado Antônio Pinheiro emite parecer sobre
o Projeto de Resolução no 1.824/93, no 2Q turno, concluindo
pela aprovação da matéria. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são os projetos aprovados. Logo após, o
Deputado Baldonedo Napoleão, no exercicio da Presidência,
avoca a si a relatoria dos processos de aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais das seguintes
entidades, cedidos pelos Deputados que se seguem: Creche da
Ilha, de Governador Valadares, Bonifácio Mourão; Associação
Comunitária de Baldim, Francisco Ramalho; Associação dos
Moradores de Canabraval e Lagoa de São João - AMORCAL - e
Associação dos Moradores do Povoado de Santa Rita -
AMORSANTA, ambas de São João da Ponte. Geraldo Santanna, e
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Jaime Martins. O
Deputado Baldonedo Napoleão emite pareceres concluindo que
a aplicação dos recursos pelas entidades supracitadas
obedece ao estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. Em seguida, o oeputado Baldonedo
Napoleão reassume a Presidência e suspende a reunião por
alguns minutos, reabrindo-a às 141h45min, com a presença dos
Deputados Romeu Queiroz, Jaime Martins, Péricles Ferreira,
Antônio Júlio e Alvaro Antônio (substituindo estes dois
últimos aos Deputados Roberto Amaral e Célio de Oliveira,
por indicação das Lideranças do PMDB e PRS,
respectivamente), membros da supracitada Comissão. Em
seguida, passa a palavra ao Deputado Romeu Queiroz, que
emite parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.614/93, no 2g
turno, concluindo pela aprovação da matéria na forma
proposta. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convoca os membros desta Comissão para a
reunião extraordinária a se realizar no dia 13/12/93, ás 15
horas, com a finalidade de se apreciarem as matérias
constantes na pauta, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Jaime

Martins - Bernardo Rubinger - Baldonedo Napoleão.
ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Roberto Amara], Péricles Ferreira e José Braga,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental
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o Presidente, Deputado Roberto Amara], declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado José Braga que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente
distribui ao Deputado Péricles Ferreira os Projetos de Lei
nos 1.615, 1.623 e 1.784/03. Passa-se, então, á 2a parte da
reunião, sendo discutidas e votadas, nessa fase, as
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
O Deputado Péricles Ferreira emite seus pareceres mediante
os quais opina pela aprovação das proposições. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os
pareceres sobre os Projetos de Lei ngs 1.615, 1.623 e
1.784/03. 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, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho - Bernardo

Rubinger.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM No 411/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a Mensagem ng 417/93,
pretende autorizar a concessão de garantia do Estado de
Minas Gerais em operação de crédito a ser celebrada pela
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais - EMATER-MG.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/93, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão, para receber
parecer sob os aspectos de juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Â constituição mineira enumera, em seu art. 62, as matérias
de competência privativa da Assembléia Legislativa, dentre
as quais se encontram questões relativas a limites e
condições para a concessão de garantia do Estado em
operações de crédito, que é o conteúdo da proposição sob
comento.
Por se tratar de assunto que se enquadra na esfera de
atribuição especifica deste Poder Legislativo, e tendo em
vista o comando contido no art. 149 do Regimento Interno da
Casa, esta Comissão, a fim de manter coerência com os
preceitos supracitados, julga conveniente formalizar a
proposição em projeto de resolução, na conclusão desta peça
opinativa.
Finalmente, saliente-se que a matéria não padece de vicio

de inconstitucionalidade ou ilegalidade, inexistindo óbices
à sua normal tramitação.

Conclusão
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Em face do exposto, concluimos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da Mensagem nQ 417/93, na
forma do projeto de resolução abaixo apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.863/93
Autoriza a concessão de garantia do Estado de Minas Gerais

em operação que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer
garantia em operação de crédito a ser celebrada pela Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais - EMATER-MG - até o valor de CR$7.144.470.000,00
(sete bilhões cento e quarenta e quatro milhões
quatrocentos e setenta mil cruzeiros reais),
correspondentes, em 22 de novembro de 1993. a
US$33.000.000,00 (trinta e três milhões de dólares
nor t eamer i canos).
Parágrafo único O produto da operação de crédito de que
trata este artigo destina-se à aquisição, pela EMATER-MG, de
equipamentos para a implantação do programa Agridata-
rnformatização Agropecuária e à contratação de serviço
técnico que for necessário para esse fim, observadas as
normas legais aplicáveis.
Art. 2g - A garantia do Estado na operação de crédito de

que trata esta lei será constituida por aval ou fiança, até
o limite global mencionado no art. lQ.
Art. ag - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Ermano Batista - Jorge Eduardo.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Agropecuária e

de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 22 de dezembro de 1993 1

ATAS

ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12à LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,

EM 20 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado Agostinho Patrus

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase;
Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução no
1863/93 - Requerimentos: Requerimentos do Deputado
Agostinho Patrus - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Antônio Carlos Pereira, Mauri Torres e Jaime Martins 24
Fase: Designação de comissão - Leitura de comunicações
apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Sebastião

Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Dilzon Melo - Edward
Abreu - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna
- Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime
Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria Dlivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira
- Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila
- Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrus) - 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 Ronaldo Vasconcelios, 2-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 a 1 fase do Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
- O Projeto de Resolução ng 1.863/93 foi publicado na

edição de 21/12/93, pág. 31, col. 4.
REQUERIMENTOS

Do Deputado Agostinho Patrus (2), solicitando seja
atribuído regime de urgência à tramitação da Mensagem ng
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418/93, do Governador do Estado, e do Projeto de Resolução
nQ 1.863/93, da Comissão de Justiça.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Antônio Carlos Pereira, Mauri Torres e Jaime Martins.
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da 1 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
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência vai nomear Comissão
Especial para emitir parecer sobre a indicação dos nomes dos
Profs. Aluisio Pimenta, José Eustáquio Romão, Augusto
Ferreira Neto, José Marinho Leão Falcão Filho. Maria das
Graças Bitencourt, Maria Auxiliadora Campos Araújo Machado,
Antônio Faria, Jlysses de Oliveira Panisset, Samuel Rocha
Barros, Geraldo Sardinha, Geraldo Magela de Rezende e Maria
Aparecida Sanchos Coelho para compor o Conselho Estadual de
Educação. Pelo BRD: efetivos - Deputados Côssimo Freitas,
Francisco Ramalho, Roberto Amara], Agostinho Patrus;
suplentes - Deputados Bernardo Rubinger, Wanderley Ávila,
Maria Olivia e Sebastião Costa; pelo PP: efetivo - Deputado
Hely Tarquinio; suplente - Deputado Wilson Pires. Designo.
Ao Departamento de Comissões.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr, Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Antônio Carlos Pereira - informando sua ausência do País no
período de 28 de dezembro do corrente a 20/1/94 (Ciente-
Publique-se.); pelo Deputado Mauri Torres - falecimento da
Sra. Angélica Cota Perdigão; pelo Deputado Jaime Martins -
falecimento do Sr. Francisco Luiz Brandão, em Bonfinõpolis
de Minas (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 as extraordinárias de amanhã, dia 21, às
9h30min e 201h30min, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária, também de amanhã, ás 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.) Levanta-se a reunião.

ATA DA 93a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia trinta de novembro de mil novecentos
e noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célio de Oliveira, Baldonédo Napoleão, Jorge
Hannas (substituindo este ao Deputado Jaime Martins, por
indicação da Liderança do PFL) e Bernardo Rubinger
(substituindo o Deputado José Renato, por indicação da
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Liderança do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, bem como os seguintes Deputados,
membros das Comissões mencionadas a seguir, nos termos do
art. 216, l, do Regimento Interno: Arnaldo Canarinho, da
Comissão de Agropecuária e Política Rural; Cõssimo Freitas,
da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer; e Jorge Hannas, da Comissão de Saúde e Ação Social.
Na ausência do Presidente em exercício, Deputado Roberto
Amara], e havendo número regimental, o Deputado Baldonedo
Napoleão assume a Presidência, declara abertos os trabalhos
e solicita ao Deputado Bernardo Rubinger que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, e
subscrita pelos membros presentes. Logo após, a Presidência
informa ter a reunião a finalidade de apreciar, em turno
único, o Parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.767/93, do
Governador do Estado, que acresce o limite fixado para o
Poder Executivo realizar operações de crédito. Encerrada a
la parte dos trabalhos, passa-se á 2a fase da Ordem do Dia.
O Deputado Célio de Oliveira, relator do mencionado projeto
emite seu parecer, por meio do qual conclui pela aprovação
da matéria com a Emenda flQ 1. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
desta Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 1Q de dezembro de 1993.
Tarcísio Henriques, Presidente - Célio de Oliveira - Raul

Messias - Baldonedo Napoleão - Jaime Martins - João Marques.
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia dois de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão, João Marques, Antônio Carlos Pereira e
Bernardo Rubinger (substituindo este ao Deputado José
Renato, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente em exercício, Deputado Roberto Amara], 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.
Logo após, a Presidência informa ter a reunião a finalidade
de ouvir os Srs. Francisco do Espirito Santo, Coordenador da
Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária do
Estado; Délio Vicente Caixeta, Maria Silvia Reis, Ana
Beatriz Vieira Franco e Fernando Papa Varela, Inspetores de
Controle Externo do Tribunal de Contas; Cláudio Sérgio
Almeida, Técnico de Controle Externo, e Cristina Márcia O.
Mendonça Silva. Diretora de Fiscalização Administrativa
Direta Estadual, todos membros da Comissão de Acompanhamento
da Execução Orçamentária do Estado, que, juntamente com os
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária desta Casa, discutirão o Projeto de Lei ng
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1.460/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira, que dispõe
sobre controle e fiscalização da execução orçamentária, e,
logo após, apreciarão as matérias constantes na pauta.
Dando continuidade aos trabalhos, passa a palavra aos
convidados, que discorrem sobre as várias dificuldades
encontradas no âmbito da fiscalização operacional,
principalmente com relação aos municípios, onde não existe
um acompanhamento da execução orçamentária, a não ser com
relação aos convênios e na transferência de recursos do
Estado. Mencionam um projeto de lei que está tramitando na
Casa, que cria inspetorias regionais e que, sendo aprovado,
vai ser de grande contribuição na fiscalização operacional.
Enfatizam a importância da informática na atualização das
informações e citam o Sistema FG03, que engloba toda a
contabilidade do Estado. Passa-se á fase de debates,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
suspende a reunião por 5 minutos para agradecimentos às
autoridades presentes e a reabre logo após. Prosseguindo,
distribui os Projetos de Lei ngs 1.783/93, ao Deputado
Baldonedo Napoleão, e 1.781/93, ao Deputado João Marques,
ambos no 2g turno e de autoria do Governador do Estado, e
redistribui o Projeto de Lei ng 1.768/93, também no 2g
turno, ao Deputado Bernardo Rubinger. Encerrada a Ia parte
dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. O
Deputado Bernardo Rubinger emite seu parecer, concluindo
pela aprovação da matéria a ele distribuída. na forma
proposta. O Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer sobre
o Projeto de Lei ng 1.783/93, concluindo pela aprovação do
projeto, na forma do vencido no 1Q turno, O Deputado João
Marques emite parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.781/93,
concluindo pela aprovação da proposição na forma original. O
Deputado António Carlos Pereira emite parecer sobre o
Projeto de Lei ng 1.258/93, no lQ turno, concluindo pela
aprovação do projeto na forma proposta. Colocados em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. O Deputado Roberto Amaral passa a Presidência ao
Deputado Célio de Oliveira para emitir parecer sobre o
Projeto de Lei ng 1.617/93, no lo turno, concluindo pela
aprovação da matéria, com as Emendas ngs 2 e 3, e pela
rejeição da Emenda ng 1. Na discussão, o Deputado Antônio
Carlos Pereira apresenta as Propostas de Emenda ng 1, 2, 3 e
4. O relator, Deputado Roberto Amaral, solicita prazo para
estudar o conteúdo das emendas. Relator também do Projeto de
Lei ng 1.623/93. no lQ turno, esse parlamentar emite parecer
concluindo pela aprovação da proposição na forma proposta.
Submetido o assunto a discussão, o Deputado Antônio Carlos
Pereira apresenta as Propostas de Emendas nos 1 e 2. O
relator, Deputado Roberto Amral, solicita também prazo para
estudar o contéudo das emendas. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Roberto Amaral passa a palavra ao Deputado João
Marques que emite parecer sobre a aplicação de recursos
oriundos de subvenção social da Casa da Memória do Vale São
Francisco, de Januària, cedido pelo Deputado Clêuber
Carneiro. Colocado em discussão e votação, é o parecer
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aprovado. O Deputado Baldonedo Napoleão, relator dos
processos de subvenções, destinadas ás seguintes entidades,
cujos nomes se fazem acompanhar do autor do processo:
Associação Comunitária de Baldim, Deputado Francisco
Ramalho; Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Matrona,
de Taiobeiras, Associação dos Moradores do Povoado de Santa
Rita - AMORSANTA -. e Associação dos Moradores de
Canabraval e Lagoa, ambas de São João da Ponte, Deputado
Geraldo Santanna; Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Sede do Município de Divino, Deputado Sebastião Costa;
Associação Comunitária dos Amigos de Congonhas, Deputado
Guálter Monteiro, e Creche da Ilha, de Governador Valadares,
Deputado Bonifácio Mourão, solicita sejam convertidos em
diligência pelos autores. A Presidência defere o pedido do
relator. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros desta
Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada hoje,
ás lShlSmin, na Sala das Comissões, com a finalidade de se
apreciarem os pareceres sobre os Projetos de Lei nos
1.613/93, que cria o Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FUNDEURB - e dá outras providências; 1.617/93, que cria o
Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões
Arrudas e Onça - PROSAM - e dá outras providências, e
1.623/93, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Sócio-Econômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE - e dá
outras providências, e os pareceres sobre aplicações de
recursos oriundos de subvenções sociais. Determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Baldonedo Napoleão - João
Marques - Célio de Oliveira - Bernardo Rubinger - Jaime
Martins.
ATA DA fl REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia três de
dezembro de mil novecentos e noventa e dois, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Adelmo
Carneiro Leão, Milton Salles e Emano Batista, membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Márcio Miranda
(substituindo ao Deputado Wilson Pires, por indicação da
Liderança do PRN), João Marques, Francisco Ramalho
(substituindo este ao Deputado Arnaldo Canarinho, por
indicação da Liderança do P506) e Antônio Fuzatto, membros
da Comissão de Agropecuária e Política Rural; e Alvaro
Antônio, Bonifácio Mourão (substituindo ao Deputado José
Laviola, por indicação da Liderança do PMDB), José Remato,
Adelmo Carneiro Leão (substituindo ao Deputado Antônio
Carlos Pereira, por indicação da Liderança do PT) e
Francisco Ramalho (substituindo ao Deputado Custódio Mattos,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara
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abertos os trabalhos e informa aos parlamentares que a
reunião se destina a apreciar os pareceres das Comissões
supramencionadas para o lg turno do Projeto de Lei n
1.119/92, do Governador do Estado, que altera dispositivos
da Lei ng 10.021, de 6/12/89, e dá outras providências. A
Presidência solicita ao Deputado Bonifácio Mourão 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, tendo em vista a
necessidade de se ausentar da reunião, passa a Presidência
ao Deputado Márcio Miranda. Na seqüência dos trabalhos, o
Deputado Márcio Miranda assume a Presidência e informa que
os Deputados Paulo Carvalho, João Marques e Alvaro Antônio,
observado o disposto no art. 135, & lo, do Regimento
Interno, foram designados relatores da matéria,
respectivamente, pelas Comissões de Constituição e Justiça,
de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Na ausência dos relatores,
Deputados Paulo Carvalho e Alvaro Antônio, a Presidência
redistribui a matéria aos Deputados Milton Salles e José
Renato. O Presidente, Deputado Márcio Miranda, encerra a la
parte da reunião e passa à 2a parte, para a apreciação do
Projeto de Lei no 1.119/92. Em seguida, concede a palavra ao
Deputado Milton Salles, relator do parecer pela Comissão de
Constituição e Justiça, que emite parecer favorável á
aprovação da matéria, na forma do Substitutivo ng 1,
concluindo por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade. Submetido a discussão e votação, é este
parecer aprovado. Em seguida, o Deputado João Marques,
relator do parecer pela Comissão de Agropecuária e Política
Rural, emite parecer favorável á aprovação da matéria, na
forma do Substitutivo ng 1. apresentado na Comissão de
Constituição e Justiça. Colocado em discussão e em votação,
é este parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado José
Renato, relator do parecer pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, emite parecer favorável á
aprovação da matéria, na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Posto em discussão e em
votação, é este parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins - Roberto
Amaral - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Raul
Messias - Bernardo Rubinger - Ajalmar Silva.
ATA DA 64 REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas do dia sete de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Ronaldo Vasconcellos, Ivo José, Maria Elvira e Miguel
Barbosa, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental e verificada a presença do Deputado José Leandro.
o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos
os trabalhos e esclarece que a reunião se destina a ouvir os
Drs. Antônio Augusto Santos, Gerente-Geral, e Antônio
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Caldeira Brant Filho, Gerente Divisional de Tecnologia e
Meio Ambiente, da Alcan Alumínios do Brasil S.A., e apreciar
as matérias constantes na pauta. Continuando, solicita ao
Deputado Miguel Barbosa que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, solicita à Deputada Maria
Elvira que proceda à leitura da correspondência. A Deputada
acusa o recebimento de nota à imprensa encaminhada à
Comissão pela Associação Mineira de Defesa do Ambiente -
AMDA -, por meio da qual essa entidade denuncia Wellington
Luis Goulart, que alterou drasticamente as condições
ambientais de um sitio arqueológico denominado Vargem da
Lapa, em Lagoa Santa. Logo após, convida os Drs. Antônio
Augusto Santos e Antônio Caldeira Brant Filho a tomarem
assento à mesa e passa a palavra aos expositores. O Dr.
Antõnio Augusto Santos disse que a empresa vai fazer
investimentos nos próximos três ou quatro anos para acabar
com a emissão de, fumaça da metalúrgica e o impacto visual
provocado pela visão das chaminés da fábrica de alumínio. D
Engg Antônio Brant faz exposição detalhada sobre as ações da
Alcan para reciclagem de resíduos e controle de efluentes
líquidos aéreos. Segundo o engenheiro a empresa consegue
reduzir em 98% a emissão de flúor e de outros gases com a
instalação de filtros eletrostáticos. Após as explanações, o
Presidente abre a discussão, e fazem uso da palavra os
representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de São Julião e
o Prefeito Angelo Oswaldo, de Ouro Preto, por deliberação
dos membros da Comissão. Realiza-se amplo debate entre os
expositores, os parlamentares, os sindicalistas e as
autoridades presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência agradece aos Drs. Antônio
Augusto Santos e Antõnio Caldeira Brant Filho pelos valiosos
subsídios prestados á Comissão e suspende a reunião por
cinco minutos para a saída dos convidados. Reabertos os
trabalhos, a Presidência passa á fase de discussão e votação
de proposições sujeitas á apreciação do Plenário da
Assembléia. Solicita ao Deputado Ivo José, relator do
Projeto de Lei ng 1.614/93, que proceda à leitura do seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto,
no 1Q turno. Colocada em discussão e votação, é a matéria
aprovada. Prosseguindo, a Presidência passa à discussão de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Ivo José, relator do Requerimento n
4.830/93, emite parecer favorável à aprovação da proposição.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Em seguida,
o Presidente, em conformidade com o disposto no art. 44,
parágrafo único, do Regimento Interno, transfere a
Presidência dos trabalhos ao Deputado Ivo José, o qual
comunica que se encontra sobre a mesa o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei ng 1.448/93 e faz a sua leitura.
Colocado em votação, é o projeto aprovado na forma da
redação final apresentada. Logo após, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos retoma a Presidência. Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada nc
próximo dia 10. às 91h30min, com a finalidade de se apreciar
o parecer, no lg turno, sobre as emendas ao Projeto de Lei
ng 1.614/93, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ailton Vilela - Jorge

Hannas.
ATA DA lO REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SAÚDEE AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de
dezembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Jorge Hannas
(substituindo este ao Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Liderança do PFL), Antônio Pinheiro e Célio de
Oliveira, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Jorge Hannas, Wilson Pires e Jorge Eduardo, membros da
Comissão de Saúde e Ação Social; Célio de Oliveira,
Baldonedo Napoleão, João Marques e José Laviola, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas,
declara abertos os trabalhos e esclarece que esta reunião
tem por finalidade apreciar os pareceres sobre o Projeto de
Lei ng 1.360/93, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, q ue cria
o Fundo Estadual de Saneamento aásico.o Presidente, Deputado
Jorge Hannas, solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
designa como relatores do Projeto de Lei ng 1.360/93 os
seguintes Deputados: Clêuber Carneiro, para emitir parecer
pela Comissão de Constituição e Justiça; Jorge Eduardo,
para emitir parecer pela Comissão de Saúde e Ação Social, e
Baldonedo Napoleão, para emitir parecer pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Presidência
suspende a reunião e informa que a mesma será reaberta às 14
horas, ocasião em que serão apreciados os pareceres dos
relatores. Reabertos os trabalhos, verifica-se a presença
dos Deputados Geraldo Rezende, Baldonedo Napoleão
(substituindo este ao Deputado António Pinheiro, por
indicação da Liderança do PSDB), Adelmo Carneiro Leão
(substituindo este à Deputada Maria José Haueisen, por
indicação da Liderança do PT), José Leandro( substituindo
este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança
do PL), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Jorge
Hannas, Adelmo Carneiro Leão, José Leandro e Jorge Eduardo,
membros da Comissão de Saúde e Ação Social; Jorge Eduardo
(substituindo este ao Deputado Roberto Amaral, por indicação
da Liderança do BRD), Geraldo Rezende (substituindo este ao
Deputado José Renato, por indicação da Liderança do PMDB),
Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado Jaime Martins,
por indicação da Liderança do PFL) e Bonifácio Mourão,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária. Na ausência do Deputado Clêuber Carneiro, a
Presidência redistribui o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nQ 1.360/93
ao Deputado Geraldo Rezende, que solicita distribuição de
avulso. Neste ínterim, os demais relatores solicitam,também,
a distribuição de avulso dos seus pareceres o que é
deferido pela Presidência. O Deputado Jorge Hannas determina
a lavratura da ata, convoca os membros das comisssões
supracitadas para a reunião ás 17 horas, com a finalidade de
se apreciarem os pareceres dos relatores do Projeto de Lei
nQ 1.360/93 e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Célio de Oliveira - Jorge
Eduardo - João Marques - Romeu Queiroz - Roberto Amaral -
Baldonedo Napoleão - José Leandro - Geraldo Rezende - Adelmo
Carneiro Leão.
ATA DA 95a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
aaldonedo Napoleão, Raul Messias, Jaime Martins e Bernardo
Rubinger (substituindo este ao Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Jaime Martins que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Logo após, a Presidência esclarece
ter a reunião a finalidade de apreciar as matérias
constantes na pauta e determina que se retirem dela os
Projetos de Lei 0Q5 1.360, 1.613, 1.614, 1.617, 1.616,
1.618. 1.623, 1.782, 1.744 e 1.784/93. Prosseguindo, o
Deputado Célio de Oliveira agradece ao Deputado Roberto
Amaral por ter assumido a Presidência desta Comissão
enquanto ele trabalhava como relator no Projeto de Lei ng
1.697/93, que trata do orçamento do Estado para o exercício
de 1994. Em seguida, distribui os Projetos de Lei nQs
1.338/93 ao Deputado Jaime Martins, 1.615/93 ao Deputado
Bernardo Rubinger, ambos no 2Q turno, e os processos de
subvenções aos Deputados Jaime Martins. Bernardo Rubinger e
Roberto Amaral. Encerrada a la parte da reunião, passa-se à
2a fase da Ordem do Dia. O Deputado Jaime Martins emite
parecer sobre o Projeto de Lei no 1.338/93, no 2o turno,
concluindo pela aprovação da matéria na forma do vencido no
l Q turno. O Deputado Bernardo Rubinger emite parecer sobre o
Projeto de Lei ng 1.615/93, no 2g turno, concluindo pela
aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno. O
Deputado Roberto Amaral emite parecer sobre o Projeto de Lei
Complementar nQ 3/90, concluindo pela aprovação da
proposição, na forma do Substitutivo nQ 1 e com as Emendas
ns 1 e 2. Colocados em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Encerrada esta fase, a
Presidência passa a palavra aos Deputados abaixo, que



725

emitem pareceres sobre as aplicações de recursos oriundos de
subvenções sociais das seguintes entidades, cedidos pelos
Deputados que se seguem: Deputado Jaime Martins: Ação
Social Sul Mineira, de Três Corações. Ailton Vilela;
Pequenas Comunidades de Nossa Senhora do Carmo, de Monte
Carmelo, Ajalmar Silva; Creche Menino de Jesus, de São
Francisco de Sales. Anderson Adauto; Associação Comunitária
de Rio Espera, Elmo Braz; Associação dos Amigos do Hospital
Mário Penna, de Belo Horizonte, Francisco Ramalho;
Associação Comunitária de Amparo do Sitio, de Rubelita,
Associação Comunitária Rural de Boa Vista, Conselho
Comunitário do Médio Boqueirão, Conselho Comunitário de Rio
das Antas, Conselho Comunitário de Fruta de Leite, todos de
Salinas, Casa da Criança da Cidade de Guaranésia. Conselho
de Desenvolvimento Comunitário Rural de Caiçara, de Rio
Pardo de Minas, Grêmio Recreativo Cultural e Desportivo
UNICAMPO, de Jequitinhonha, Santa Casa de Misericórdia, de
Belo Horizonte, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Novato e Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Mirandõpolis, ambos de Taiobelras, Geraldo Santanna; Caixa
Escolar Antônio Augusto Ribeiro, de Jesuânia, Associação de
Moradores do Bairro Santa Tereza, de Divinópolis, Associação
dos Leucêmicos do Estado de Minas Gerais - LEUCEMrNAS -, e
Apoio Social Cristão, ambos de Belo Horizonte, Sociedade
Beneficente de Socorro aos Pobres, de Lagoa da Prata,
Associação de Moradores do Bairro Quintino, e Creche
Amiguinhos do Bozo, ambas de Divinõpolis, Creche Divino
Espírito Santo, de Carmo do Cajuru, Centro Comunitário de
Ação e Promoção Social Tia Elvira Araújo. de Lagoa da Prata,
e Associação de Moradores dos Bairros Catalão, Bela Vista,
de São José, de Divinópolis, Márcio Miranda; Faculdades
Unidas do Norte de Minas - F yNORTE -, de Montes Claros,
Centro Espirita Luz, Caridade, índio Velho, Rosemary e Joana
D'Arc, e Associação Comunitária Boa Esperança, de Salinas.
Péricles Ferreira; Associação Comunitária de Mocambo,
Associação Comunitária de Canabrava e Associação Comunitária
de Ribeirão, todas de São Francisco, Movimento da Boa Nova -
MOBON -. de Dom Cavati, APAE de Muriaé, Sociedade Civil de
Beneficência Caetense - Santa Casa de Caeté. Núcleo
Assistencial Caminhos para Jesus, de Belo Horizonte,
Conselho Central Nossa Senhora da Piedade da SSVP, de Caetê,
e Conselho Particular São Sebastião da SSVP, de Tarumirin,
Raul Messias; Sociedade Musical Santa Cecilia, de Caeté,
Reinaldo Lima; Fundação Benjamim Guimarães e Associação dos
Amigos do Bairro Paulo VI, ambas de Belo Horizonte, Oficina-
Escola do Menor, de Virginópolis, e Fundação Obras Sociais
da Paróquia da Boa Viagem, de Belo Horizonte, Roberto
Carvalho; Fundação Faculdade de Filosofia Ciência e Letras,
de Carangola, Sebastião Costa; - Deputado Bernardo Rubinger:
Caixa Escolar Benjamim Ferreira Guimarães, de Barbacena,
Baldonedo Napoleão; Sociedade Missionária de Recuperação
Humana. de Governador Valadares, Instituto Nosso Lar, de
Alpercata, Província Santa Clara - Instituto São Joaquim, de
Conceição do Mato Dentro, Associação Comunitária dos



726

Moradores do Magalhães, de Rio Vermelho, Associação
Comunitária do Bairro Bela Vista, de Rubim, Centro
Comunitário Santa Rita, de Volta Grande, Asilo Nossa Senhora
da Piedade, de Belo Horizonte, Associação dos Idosos Cidade
Alta/Carapina, de Governador Valadares, Movimento de
Assistência Social, de Vespasiano, Associação de
Desenvolvimento Comunitário e Ação Social do Clube das Mães,
do Serro, Associação Comunitária Agua Boa, de Agua Boa,
Associação dos Moradores e Amigos de Mesquita, Associação
Beneficente da Comunidade de Cubas, de Ferros, e Oficina
Escola do Menor, de Virginõpolis, Bonifácio Mourão; DAMES
(dois processos), de Ubá, Ibrahim Jacob; Fundação Jaime
Martins, Jaime Martins; Associação dos Moradores de Dr. Sá
Fortes, de Antônio Carlos, Associação Comunitária de
Assistência ao Idoso Carente, de Andrelândia, APAE - de
Prados, CONART - Minas, de Belo Horizonte, Associação
Comunitária do Bairro Grogotô, Associação Comunitária de
Pinheiro Grosso, Associação Comunitária do Desenvolvimento
de Senhora das Dores, Loja Maçônica Regeneração
Barbacenense, Associação Barbacenense de Assistência aos
Excepcionais - ABAE, Associação dos Moradores do Bairro São
Sebastião, Sala de Música Heitor Villa Lobos, Associação
Educacional e Beneficente. Sindicato do Comércio Varejista,
Grêmio Recreativo Rodrigo Silva, Associação Barbacenense de
Proteção aos Animais, No Shin Sul Tae Kt,jon do Clube, Clube
Atlético Mineiro, de Curvelo, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Passa Tempo, Associação Comunitária do Bairro
Caiçaras, e Associação Família de Maria/Instituto Padre
Cunha, todas de Barbacena, José Bonifácio; Projeto
Providência, de Belo Horizonte, Associação dos Moradores e
Mutuários do Bairro Lauro Lopes da Silva, de Itambacuri
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Campestre, de
Crucilândia, Sociedade Eunice Weaver, de Belo Horizonte, e
Associação de Lideres Comunitários Bomjardinenses, de Bom
Jardim de Minas, José Militão; - Deputado Roberto Amaral
Coral Araújo, Associação Educacional e Beneficente de
Barbacena - ASSEBBA - e Sala de Música Heitor Villa Lobos,
todos de Barbacena, e Associação de Apoio ao Artesão, de São
João de] Rei, Antônio Fuzatto; Comitê de Saúde Povo Unido,
de Jampruca, Sociedade Missionária de Recuperação Humana,
Instituto Nosso Lar, Província dos Capuchinhos de Minas
Gerais, Associação dos Moradores do Bairro Santa Rita,
Conselho Central de Governador Valadares da SSVP (dois
processos), Associação dos Idosos Cidade Alta Carapina,
Associação Habitacional, AMASP - Associação dos Moradores e
Amigos do Bairro São Paulo, todos de Governador Valadares,
Casa do Homem de Nazaré e Comunidade Escolar Comum Viver,
ambas de Belo Horizonte, e Associação Comunitária do Bairro
Durval de Barros, de Ibirité, Núcleo Assistencial Caminhos
para Jesus, de Belo Horizonte, Marcos Helênlo; Associação
Comunitária de Ribeirão, de São Francisco, Escolinha
Evangélica da Educação Infantil e Núcleo Assistencial
Caminhos para Jesus, ambos de Belo Horizonte, Associação dos
Deficientes Físicos, APAE, ACUMAVUS - Associação Clube de
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Mães Vila Solidariedade, e Sociedade Filarmônica Banda de
Música Francisco de Paula, todos de Teôfilo Otõni,
Associação dos Pequenos Produtores da Pedra do Chifre, de
Itaipé, e Associação Comunitária Produtiva - ACDP -, de Ouro
Verde de Minas, Maria José Haueisen; Caixa Escolar Dona
Tilosa, de Lagoa da Prata (dois processos), e Centro
Infantil Tia Lolá. de Córrego Danta, Maria Olivia.
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 membros desta
Comissão para a reunião extraordinária a se realizar hoje.
às 16 horas, com a finalidade de se apreciarem as matérias
constantes na pauta. Determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Bernardo Rubinger - Raul
Messias - Jaime Martins - Baldonedo Napoleão - Roberto
Amaral.
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
!OÍTICA RURAL
As dez horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho,
Wilson Pires, Clêuber Carneiro (substituindo este ao
Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança do PFL) e
Jorge Eduardo, membros da Comissão supracitada. Estão
presentes, também, os Deputados Raul Messias, Gilmar Machado
e Roberto Amara). 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. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência passa à discussão
e á votação de proposições sujeitas á apreciação do Plenário
da Assembléia. O Presidente indaga do relator. Deputado
Wilson Pires, se está em condições de emitir parecer sobre
as emendas ao Projeto de Lei ng 1.616/93, do Governador do
Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do
Jaiba e dá outras providências. O relator, Deputado Wilson
Pires, emite parecer favorável à aprovação das Emendas ns 4
e 6 na forma das subemendas que receberam o ng 1 e favorável
á rejeição das Emendas nos 3 e 5 Na fase de discussão,
fazem uso da palavra os Deputados Gilmar Machado, Raul
Messias, Wilson Pires e Roberto Amara]. Submetido à
discussão e á votação, ê aprovado o parecer do relator sobre
as emendas. A seguir, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O relator, Deputado Jorge Eduardo,
emite parecer favorável á aprovação do Requerimento ng
4.940/93. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A
Presidência submete á discussão e á votação os pareceres de
redação final sobre os Projetos de Lei ns 1-582 e 1.636/93,
os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a se realizar no dia 15 às 14h30min, com a
finalidade de se apreciarem emendas recebidas em Plenário ao
Projeto de Lei nQ 1.818/93, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993-
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Canarinho - Jorge
Eduardo - Jaime Martins - Raul Messias.
ATA DA 40? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia nove de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Roberto Amara], Péricles Ferreira e Geraldo
Rezende (substituindo este ao Deputado Geraldo Santanna, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Roberto Amaral, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Geraldo Rezende que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao
Deputado Pêricles Ferreira os Projetos de Lei nçs 1.256,
1.321, 1.542, 1.550, 1.599, 1.635, 1.697 e 1.767/93, e ao
Deputado Geraldo Rezende os Projetos de Lei ns 1.269,
1.506, 1.528, 1.541, 1.543 e 1.621/93. Passa-se, então, á 2
parte da reunião, sendo discutidas e votadas, nesta fase, as
proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia.
D Deputado Péricles Ferreira emite seus pareceres, mediante
os quais conclui pela aprovação das proposições. Submetidos
a discussão e a votação, cada um por sua vez, ficam
aprovados os pareceres sobre os Projetos de Lei nos 1.697 e
1.767/93. A seguir, passa-se á fase em que são apreciadas as
proposições de deliberação conclusiva das comissões. O
Deputado Péricles Ferreira emite seus pareceres, mediante os
quais conclui pela aprovação das proposições. Submetidos a
discussão e a votação, cada um por sua vez, ficam aprovados
os pareceres sobre os Projetos de Lei ns 1.256, 1.321,
1.542, 1.550, 1.599 e 1.635/93. Em seguida, o Deputado
Geraldo Rezende emite seus pareceres, mediante os quais
conclui pela aprovação das proposições. Submetidos a
discussão e a votação, cada um por sua vez, ficam aprovados
os pareceres sobre os Projetos de Lei ms 1.269, 1.506,
1.528, 1.541, 1.543 e 1.621/93. 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, 13 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira - Cóssimo

Freitas. - -
ATA DA 98 REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas do dia nove de dezembro de mil novecentos
e noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral, Baldonedo
Napoleão, Jaime Martins e Bernardo Rubinger (substituindo
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este ao Deputado José Renato, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Bernardo
Rubinger que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Logo após, a Presidência esclarece ter a reunião a
finalidade de apreciar as matérias constantes na pauta e
determina q ue desta pauta se retirem os Projetos de Lei ngs
1.614 e 1.702/93. Prosseguindo, redistribui o Projeto de Lei
ng 1.305/93 ao Deputado Baldonedo Napoleão e distribui os
Projetos de Lei nQs 1.616 e 1.618/93 ao Deputado Roberto
Amaral e 1.744/93 ao Deputado Bernardo Rubinger. Encerrada
a la parte dos trabalhos, passa-se à 2 fase da Ordem do
Dia. O Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer para o lg
turno sobre o Projeto de Lei nQ 1.305/93, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma proposta. O
Deputado Roberto Amaral emite pareceres para o 2Q turno
sobre os Projetos de Lei ns 1.616 e 1.618/93, mediante os
quais conclui pela aprovação das proposições, na forma dos
vencidos no lg turno. O Deputado Bernardo Rubinger emite
parecer para o 2g turno sobre o Projeto de Lei ng 1.744/93,
por meio do qual conclui pela aprovação da proposição, na
forma do vencido no lQ turno. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e convoca os membros desta Comissão para a reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 10/12/93, às 10
horas, com a finalidade de se apreciar a matéria constante
na pauta, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993-
Baldonedo Napoleão, Presidente - Aílton Vilela - Antônio

Carlos Pereira - Jorge Hannas - Agostinho Patrus.
ATA DA 99a REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Baldonedo Napoleão, Antônio Carlos Pereira, Jorge
Hannas e Ailton Vilela (substituindo estes dois últimos aos
Deputados Jaime Martins e José Renato, respectivamente, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão
supracitada. Estão presentes também os Deputados Agostinho
Patrus e Ivo José. Havendo número regimental e na ausência
do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Baldonedo
Napoleão assume a Presidência, declara abertos os trabalhos
e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Deputado Baldonedo
Napoleão informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta, redistribui os Projetos de Lei
ngs 1.029/92 ao Deputado Ailton Vilela; 964/92 ao Deputado
Jorge -lannas e designa este parlamentar para relatar,
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também, o Projeto de Lei flQ 1.149/92, que autoriza a permuta
de imóveis com o Município de Ipatinga. Encerrada a ia parte
dos trabalhos, passa-se á 2a fase da Ordem do Dia, A
Presidência passa a palavra ao Deputado Jorge Hannas, que
emite pareceres, que concluem pela aprovação do Projeto de
Lei ng 964/92, no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno,
e com as Emendas nos 1 e 2; e pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.149/92, no lQ turno, na forma do Substitutivo no 1.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. O Deputado Aílton Vilela emite
parecer, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n
1.029/92, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno, com
as Emendas ns 1 e 2. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. O Deputado Antônio Carlos Pereira emite
parecer, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.189/92. no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Encerrada a 2a fase, a Presidência designa o Deputado
Antônio Carlos Pereira para relatar o processo de aplicação
de recursos oriundos de subvenção social da Associação dos
Carroceiros de Salinas - ACS -. do Município de Salinas, e
redistribui a este parlamentar a relatoria do processo de
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais da Casa
da Cultura de Patos de Minas, do Município de Patos de
Minas. Com a palavra, o relator solicita prazo regimental
para emitir seu parecer sobre os processos. A Presidência
avoca a si a relatoria dos processos de aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais das seguintes
entidades, cedidos pelos Deputados abaixo: APAE e Associação
Recreativa dos Colaboradores da Embaré, de Lagoa da Prata,
Maria Olivia; Conselho de Moradores do Bairro Nossa Senhora
da Conceição. de Divinôpolis. Márcio Miranda; Educandário
Dom Silvério. de Cataguases. Tarcisio Henriques; Ação Social
Técnica, de Belo Horizonte, Marcos Helênio; Serviço Maternal
Infantil, de Martinho Campos, Samir Tannus; Associação Santa
Luzia, Bonifácio Mourão; Associação da Mulher em Prol da
Comunidade, de Salinas, Péricles Ferreira; Associação de
Desenvolvimento Comunitário da Colônia Rodrigo Silva e
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro
Caiçaras. de Barbacena, e Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Santa Bárbara do Tugúrio, José Bonifácio; e
Ação Social Sul-Mineira, de Três Corações, Ailton Vilela; e
baixa esses processos em diligência. Cumprida a finalidade
da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, e convoca os membros
desta Comissão para a reunião extraordinária a se realizar
hoje, dia 10, á s 141h15min, com a finalidade de se apreciarem
as matérias constantes na pauta, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Baldonedo Napoleão. Presidente - Romeu Queiroz - Bernardo
Rubinger - Antônio Júlio - Jaime Martins - Ailton Vilela -
Antônio Pinheiro.
ATA DA 70 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
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Às quinze horas do dia treze de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Roberto Amara], Péricles Ferreira e Cóssimo
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 Cõssimo Freitas que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, è subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao
Deputado Péricles Ferreira os Projetos de Lei ngs 1.587,
1-613, 1.617, 1.768, 1.781 e 1.783/93 e ao Deputado Cõssimo
Freitas, os Projetos de Lei ns 1.414, 1.516. 1.636 e
1.637/93. Passa-se, então, à 2a parte da reunião, em que são
discutidas e votadas as proposições sujeitas á apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Péricles
Ferreira apresenta seus pareceres, mediante os quais conclui
pela aprovação das proposições. Submetidos a discussão e a
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Passa-se, a seguir, á fase em que são apreciadas as
proposições de deliberação conclusiva da Comissão, O
Deputado Péricles Ferreira emite seu parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei no 1.587/93.
Submetido a discussão e a votação, é o parecer aprovado.
Logo após, o Deputado Cóssimo Freitas emite seus pareceres,
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 1.414, 1-516, 1.636 e 1.637/93. Submetidos a discussão e
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres.
Cumprida 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, 14 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral. Presidente - Péricles Ferreira - José

Braga. - -
ATA DA 101 REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia treze de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amara], Baldonedo
Napoleão, Péricles Ferreira e Bernardo Rubinger
(substituindo este ao Deputado José Renato, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jaime
Martins 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 as matérias constantes na pauta e distribui os
Projetos de Lei ns 1.702/93 ao Deputado Roberto Amaral e
1.782/93 ao Deputado Bernardo Rubinger. Encerrada a i parte
da reunião, passa-se à 2sá fase da Ordem do Dia. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Roberto Amaral, que
emite parecer para o 2Q turno sobre o Projeto de Lei n



732

1.702/93, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria
na forma do vencido no lg turno, com as Emendas ns 1 e 2. O
Deputado Bernardo Rubinger emite parecer para o 2g turno
sobre o Projeto de Lei ng 1.782/93, por meio do qual conclui
pela aprovação do projeto na forma do vencido no lg turno.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. Encerrada a 2a fase, a Presidência
designa o Deputado Baldonedo Napoleão para relatar os
processos de aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais das seguintes entidades, cedidos pelos Deputados que
se seguem: Associação Comunitária dos Bairros Jardim
Regalito e Aparecida, de São Francisco, Raul Messias;
Instituto de Desenvolvimento Agroindustrial de Cataguases,
Tarcísio Henriques; Associação Comunitária de Galego e União
Comunitária de Barbacena, de Barbacena, Associação
Comunitária do Bairro Joaquim Gabriel de Souza, de Barroso,
José Bonifácio; Movimento Familiar Cristão E.C.
Arquidiocesana, de Belo Horizonte, Marcos Helênio; Sociedade
São Vicente de Paulo, de Passos, Côssimo Freitas; Fundação
Beneficente Inconfidência, com sede em Sarzedo, de Ibirité,
Alvaro Antônio; e APAE, de Uberlãndia, Gilmar Machado, O
Deputado Baldonedo Napoleão emite pareceres por meio dos
quais conclui que a aplicação dos recursos pelas entidades
supracitadas obedece ao estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Colocados em discussão e votação, cada um por
sua vez, são os pareceres aprovados. O Deputado Jaime
Martins abstém-se de votar o processo da APAE, de
Uberlândia. Relator, também, dos processos de aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais das seguintes
entidades, cedidos pelos Deputados que se seguem, o Deputado
Baldonedo Napoleão converte-os em diligência, sendo o pedido
deferido pelo Presidente: Asilo Nossa Senhora da Piedade, de
Belo Horizonte, e APAE, de Dom Silvério, Marcos Helénio;
Creche e Orfanato Tancredo A. Neves, de Igarapé; Associação
Fraterna Cáritas, de Conquista, e Lar Escola Espirita Irmã
Antônia, de Belo Horizonte, José Militão; Associação dos
Carroceiros de Salinas - ACS -. Péricles Ferreira; Centro de
Arte e Cultura de Bom Sucesso e Casa da Cultura de Patos de
Minas, Roberto Carvalho. Cumprida a finalidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e convoca os membros desta
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a se
realizar no dia 14/12/93, ás 16 horas, com a finalidade de
se apreciar a matéria constante na pauta.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão - Jaime

Martins - Dilzon Meio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 2 APRESENTADA NO lo TURNO
AO PROJETO DE LEI NQ 1.818193



733

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O Projeto de Lei flQ 1.818/93, do Deputado Clêuber Carneiro,
dá nova redação ao 2g do art. 11 e ao art. 30 da Lei n
11.020, de 8/1/93.
Após publicação em lQ/12/93, foi a matéria distribuída, nos
ternos regimentais, ás Comissões de Constituição e Justiça,
de Agropecuária e Política Rural, e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Em virtude de requerimentos
aprovados em Plenário, a proposição tramita em regime de
urgência, sendo apreciada em reunião conjunta das Comissões
supracitadas.
Preliminarmente, a Comissão de Justiça concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto. Em seu exame de mérito, as demais Comissões
emitiram pareceres favoráveis à aprovação da proposição, com
a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de Agropecuária e
Política Rural.
No Plenário, durante a discussão no lg turno, foi
apresentada a Emenda ng 2 , sobre a qual, nos termos do
art. 195, 2, do Regimento Interno, compete-nos emitir
parecer.

Fundamentação
A emenda em foco pretende incluir, entre as alterações
propostas á Lei ng 11.020/93, a supressão do 7g do art. 8Q
dessa lei.
O referido parágrafo, por sua vez, dispõe sobre a
possibilidade de a RURALMINAS dispensar, fundamentadamente,
a ação discriminatória para fins de alienação de terras
devolutas com área não superior a lOOha (cem hectares). Essa
medida foi introduzida na legislação com o objetivo de se
tornarem mais ágeis os processos de emissão de títulos de
regularização fundiária, por parte daquela fundação,
o procedimento discriminatório, embora o reconheçamos
necessário, é bastante moroso e extremamente dispendioso
para os cofres públicos. Além disso, e por se tratar de
áreas de pequeno porte, é importante reconhecer a
experiência acumulada pela RURALMINAS nessa questão, uma vez
Que. em mais de 20 anos de existência, é infima, senão
inexistente, a contestação dos títulos por ela emitidos.
Assim, julgamos inoportuna a exclusão do 7Q do art. BQ da
Lei 11.020/93, como pretende a emenda em análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda OQ 2.

apresentada no lg turno ao Projeto de Lei nQ 1.818/93.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Ajalmar Silva, Presidente - Jorge Eduardo, relator -
Bernardo Rubinger - Arnaldo Canarinho.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 23 de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA 22 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 12a LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,

EM 21 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens ns 420 e 421/93 (vetos às
Proposições de Lei ns 12.095 e 12.110, respectivamente) -
Oficio nQ 86/93, do Governador do Estado; Oficio flQ 31/93,
do Presidente do Tribunal de Justiça - Ofícios diversos e
telegramas - Comunicações: Comunicação do Deputado Simão
Pedro Toledo - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Palavras
do Sr. Presidente - Leitura de comunicação apresentada - 2a
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei
Complementar ng 30/93; discurso do Deputado Antônio Carlos
Pereira; apresentação da Emenda ng 1; encerramento da
discussão; envio do projeto com a emenda à Comissão de
Administração Pública - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 14h14min, 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 - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber
Carneiro - 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 - rbrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto
- José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helénio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Raul
Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires,
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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Ata
- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de 2g

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

Correspondência
- O Deputado Sebastião Costa, lg-Secretário "ao hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 420193*

Belo Horizonte, 17 de dezembro 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 total à Proposição de Lei ng 12.095,
que autoriza o Poder Executivo a anistiar faltas ao serviço
decorrentes de movimento grevista do funcionalismo estadual.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração,
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Vem a mim, para sanção, a Proposição de Lei ng 12.095. que
"autoriza o Poder Executivo a anistiar faltas ao serviço
decorrentes de movimento grevista do funcionalismo
estadual
Por razões, entretanto, de interesse público, vejo-me na

contigência de vetá-la.
E que acabo de baixar decreto determinando exatamente as
mesmas medidas autorizadas na proposição de lei em exame.
Ora, como se trata de lei meramente autorizativa, perdeu

ela, com minha Iniciativa, sua razão de ser, sua finalidade.
E não tem sentido sancionar lei cujo conteúdo se exauriu

antes mesmo de entrar em vigor.
Por esse motivo, deixo de sancionar a Proposição de Lei ng
12.095, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para
reexame.
Palácio da Liberdade, em Selo Horizonte, aos 16 de dezembro

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

- Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM No 421/93*

Belo Horizonte, 20 de dezembro 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 12,110,
que 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.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei ng 12.110, que 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, razões de interesse
público levam-me a excluir da sanção o seu artigo 7Q e
parágrafos.
Com efeito, o mencionado artigo 7g assegura aos servidores
da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, em
exercício nos órgãos da Secretaria de Estado da Fazenda, o
direito de integrar o Quadro Suplementar daquela Secretaria.
Cabe considerar, desde logo, que tal norma, como proposta,

é inaplicável, uma vez que não existe quadro suplementar da
Secretaria de Estado da Fazenda.
Além disso, a situação dos servidores da extinta MinasCaixa
é regulada, no âmbito do Poder Executivo, pela Lei ng
10.470, de 15 de abril de 1991, que dispôs sobre a absorção
desses servidores no quadro de pessoal da administração
direta do Poder Executivo e instituiu disciplina para o seu
remanejamento, de modo que possam continuar a ter exercício
no órgão onde prestam serviço.
A norma que se pretende adotar é, assim, inoperante, uma
vez que a legislação estadual já contempla a hipótese nela
prevista, ao assegurar aos servidores da MinasCaixa o
remanejamento para o órgão em que se encontram exercendo as
suas atribuições.
São esses os motivos de interesse público que me levam a

excluir da sanção o artigo 7q e parágrafos da Proposição de
Lei ng 12110, que devolvo á Assembléia Legislativa para
reexame -
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro

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

OFICIOS
Ng 86/93, do Governador do Estado, agradecendo a

comunicação de que esta Casa manteve o veto oposto ao art.
22 da Proposição de Lei ng 12.014, que se converteu na Lei
ng 11.258, de 28/10/93.
No 31/93, do Sr. José Norberto Vaz de Mello, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, encaminhando
relatório contendo o número de atos praticados pelos
diversos cartórios de registros e de protestos nos últimos
três anos e informando que os dados referentes às outras
comarcas serão enviados assim que estiverem disponíveis
naquela Corte. (- A Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. José Rezende de Andrade, Secretário da Segurança
Pública, informando que vem sendo posto em prática, há algum
tempo, no âmbito do DETRAN-MG, procedimento idêntico ao
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mencionado no Requerimento no 4.821/93, do Deputado José
Maria Pinto.
Do Sr. Joel Leonel Aviz, Prefeito Municipal de Vespasiano,

enviando cópia de correspondência remetida ao Governador do
Estado e solicitando especial atenção ao assunto tratado no
referido documento. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
1.842/93.)
Do Sr. Hidelbrando Canabrava Rodrigues, Prefeito Municipal
de Itaúna, agradecendo o convite para a reunião solene de
encerramento da 3a Sessão Legislativa Ordinária desta
Assembléia e lamentando sua ausência, motivada por
compromissos inadiáveis.
Do Sr. Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Presidente da
CASEMG, informando, em atenção a requerimentos do Deputado
Geraldo da Costa Pereira (construção de silos nos Municípios
de Bocaina de Minas e de Estrela do rndaiá) que, apesar do
interesse em realizar investimentos nas localidades
aludidas, a autarquia não dispõe de recursos próprios para a
realização das obras pleiteadas e espera contar com o apoio
desta Casa para poder incluir os projetos em questão no
orçamento para 1994-

TELEGRAMAS
Dos Srs. Alberto Goldman, Ministro dos Transportes; José
Aldo, Neif Jabur e Sérgio Naya, Deputados Federais; Dano
Rutier Duarte, Diretor-Geral do DER-MG; Djalma Bastos de
Morais, Presidente da TELEMIG; e Homero Ferreira Diniz,
Superintendente Regional da CEF, agradecendo convite para a
reunião em homenagem ao cinqüentenário da Empresa Gontijo de
Transportes.
Dos Srs. Ronan Tito, Senador; Ddelmo Leão e Sérgio Naya,
Deputados Federais; Dano Rutier Duarte, Diretor-Geral do
DER-MG; e Homero Ferreira Diniz, Superintendente Regional da
CEF, agradecendo convite para a reunião solene de
encerramento da 3a Sessão Legislativa Ordinária desta
Assembléia.
Do Sr. Samir Tannús, Deputado Federal, congratulando-se com

o Presidente desta Casa, distinguido com a Medalha de Ordem
do Mérito Legislativo Municipal de Belo Horizonte.
Do Sr. Dano Rutier Duarte, Diretor-Geral do DER-MG,

agradecendo convite para a apresentação da adaptação teatral
das discussões do Congresso Mineiro para escolha da Capital
do Estado.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

COMUNICAÇÕES
- Nesta oportunidade é encaminhada à Mesa comunicação do

Deputado Simão Pedro Toledo.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião a Mensagem no 418/93, que não se
encontra em condições regimentais para apreciação.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada pelo Deputado Simão Pedro Toledo,
que dá ciência do falecimento do Sr. Naélsio de Souza
Matias, ocorrido em Alfenas. (Ciente. 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei ns 1.818, 1.842 e
1.845/93, em virtude de sua aprovação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã, e também o
Projeto de Lei no 1.844/93. que recebeu emenda na mesma
reunião, tendo sido devolvido à Comissão de Administração
Pública. Fez retirar da pauta, ainda, o Projeto de Lei ng
1.843/93 e o Projeto de Resolução ng 1.863/93, por não
estarem em condições regimentais para apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei Complementar nQ 30/93, do Governador do Estado, que
acrescenta parágrafo ao art. 136 da Lei ng 5.301, de
16/10/69.
Com a palavra, para discuti-]o, o Deputado Antônio Carlos

Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, público presente nas galerias, é realmente
dificil, complicado até, intervirmos nos pretensos debates
qe ocorrem na Assembléia em sessões extraordinárias.
E curioso que, se formos fazer um levantamento do que
ocorreu em 1993, fazer um balanço do funcionamento da
Assembléia, com todas as idas e vindas, as marchas e
contramarchas, existe um aspecto que merece um destaque, uma
relevância maior.
Não existe uma única situação sequer em que o que teve

origem no Palácio da Liberdade fosse aqui rejeitado. Esse
propósito foi sustentado aqui, há uns dois ou três dias,
quando discutíamos acerca do papel da Minoria da Assembléia.
Levantávamos, à época, que talvez fosse precipitação de
nossa parte querer, sem que os fatos viessem a confirmar
essas hipóteses, caracterizar que dificilmente o PP iria ser
aqui o representante da Minoria, em posição diferenciada da
Maioria da Assembléia. E os fatos, infelizmente, confirmaram
a hipótese pior. A Assembléia continua funcionando como
dantes, em dois setores: há o governismo, aqueles que
apóiam tudo o que vem do Poder Executivo, e as Bancadas do
PT e do P56. Os senhores sabem, tão bem quanto a nossa
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bancada, que essa sessão é absolutamente desnecessária e que
há mecanismos para se viabilizarem a discussão, o debate e
a aprovação ou a rejeição dos projetos que ai estão. Os
senhores sabem tão bem quanto eu que a convocação por parte
do Governador Hélio Garcia é a demonstração da gratidão do
Governo, é a demonstração concreta, cabal e absoluta ao
Legislativo mineiro pela sua docilidade, passividade,
subserviência, garantindo que tenhamos um Natal um pouco
mais bem aquinhoado.
Não foi apenas durante um, dois, três ou quatro anos que
os trabalhos desta Assembléia avançaram dezembro adentro,
entrando até em janeiro. Não só nesta legislatura, mas a
Assembléia já fez isso tempos atrás. Ela dispõe de um
mecanismo regimental capaz de garantir que efetivamente
projetos de interesse do Governo sejam aqui votados antes do
encerramento do ano. Não há dúvidas, senhoras e senhores,
que essas sessões que aqui ocorrem foram cautelosa,
cuidadosa e generosamente preparadas. Hoje, fica claro por
que aprovamos o orçamento antes do prazo previsto para a sua
aprovação. Hoje, ficam evidentes as razões por que as
Lideranças do Governo desta Casa tiveram interesse maior em
apoiar aqueles projetos. Esse fato é corroborado, ainda
mais, por gestos e atitudes do Poder Executivo, que se
traduzem em absoluto desrespeito a esta Assembléia. Ontem,
violentando o Regimento Interno, as comissões aprovaram,
junto ao projeto chamado "Frankenstein", mais de 30
emendas, de cujo teor nenhum Deputado sabia, não sendo
possível sequer apresentar outras emendas, porque elas se
encontravam no formulário da SEPLAN. Não se trata de voto de
confiança ou desconfiança em quem está no Governo. Trata-se
de uma relação de poderes, da possibilidade ou não de esse
Governo se afirmar. Esse processo está chegando a tal ponto
de inaceitabilidade que sentimos ai um paradoxo. E a própria
Minoria obstruindo a vontade da Maioria. Razões políticas,
vontade de discutir, querer conhecer melhor esses projetos,
nada disso. Há um outro detalhe nisso ai. E que, assim
procedendo, teremos sessões hoje á noite, amanhã, quem sabe
na próxima semana, ou seja, aquilo que a princípio nos
pareceu simplesmente como uma ampliação do cardápio
natalino", agora nos serão servidos a sobremesa, os licores
e os charutos.
Não há uma razão, e os Srs. Deputados sabem disso tão bem

quanto eu. Não estamos especulando. Estamos falando de fatos
concretos e os fatos são estes: primeiro, essas sessões não
precisavam existir. Se havia interesse ie fato que o Poder
Executivo aprovasse esse projeto, embora isso seja absurdo
e inacreditável, que o fizesse no período normal. Segundo,
nós aprovamos, e as comissões desta Assembléia aprovaram,
ontem, emendas do Poder Executivo, sem sequer conhecer-lhes
o teor. Terceiro, estamos esvaziando as sessões ordinárias
para que se viabilizem sessões extraordinárias, e não
sabemos o porquê disso. E. quarto, de nossa parte, da nossa
bancada e da Bancada do PSB, não há como compactuar com
isso. Que fique muito clara a responsabilidade da Maioria da
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Assembléia, que é uma só. Queremos resgatar o debate, e o
PMDB, que se anunciava como uma oposição diferenciada, em
nenhum momento foi capaz de fazer isso. E o Governador Hélio
Garcia, o que é grave, é extremamente generoso em
contribuir e retribuir aquilo que essa Maioria permitiu que
o Governo fizesse o ano todo. Nós, que fique claro, estamos
fora disso. Muito obrigado.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 30193
Acrescenta parágrafo ao art. 136 do Estatuto do Pessoal da
Policia Militar do Estado de Minas Gerais.
Dê-se ao f 11, a ser acrescido ao art. 136 do Estatuto do
Pessoal da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, a
seguinte redação:
"Art. 136 - ..................................
11 - Ainda que complete o tempo fixado, não será

transferido compulsoriamente para a reserva, enquanto não
for dispensado pelo Governador do Estado, o militar que, a
partir de 1Q de janeiro de 1995, encontrar-se no exercício
do cargo de Comandante-Geral, de Chefe do Estado-Maior da
Policia Militar ou de Chefe do Gabinete Militar do
Governador.".
Sala das Reuniões, 21 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio
Justificação: Razões de técnica legislativa recomendam que
se dê ao dispositivo redação que não venha a permitir
controvérsias, prejudiciais ao bom andamento da
administração militar do Estado. Com efeito, na forma como
se propôs, é de entender-se que, mesmo após exonerado do
cargo pelo Governador, ainda assim poderia um dos militares
referidos, já com mais de 30 anos de efetivo serviço,
permanecer no serviço ativo enquanto não se expirasse o
mandato do Governador, e isso ao seu exclusivo alvedrio. Não
é difícil prever-se o potencial de problemas que tal fato
ocasionaria na Força, inclusive pela impossibilidade de
promoção de candidatos habilitados á sua vaga. Nem se deve
negligenciar o risco político de vir um futuro Governador de
Minas a ser afrontado, por exemplo, por ex-Comandante que
tiver exonerado, mas não puder transferir para a
inatividade.
Com a redação que estamos propondo, evitam-se os riscos de
turbulência na Polícia Militar, e, sobretudo, impede-se a
ocorrência de evidente "capitis diminutio" do Governador do
Estado.
O Sr. Presidente - Está encerrada a discussão.
A Presidência informa ao Plenário que, no decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda de autoria do
Deputado Antônio Júlio, que recebeu o ng 1. Em face do que
dispõe o # 2o do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência vai devolver o projeto com a emenda à Comissão
de Administração Pública, para que esta emita seu parecer.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outra matéria a ser tratada.

a Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para
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as extraordinárias de logo mais, ás 20h30min, e de amanhã,
dia 22, às 91h30min e 20h30min, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (Notado redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA AO
ENCERRAMENTO DA 3a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

12a LEGISLATURA, EM 15 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Composição da Mesa - Destinação
da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Declaração de encerramento - Suspensão e
reabertura da reunião - Ata - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 18 horas, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Âilton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cléuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dílzon Meio
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Milton
Sanes - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias
- Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques
- Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Sob a proteção de
Deus e em nome do povo mineiro, declaro aberta a reunião.
Com a palavra, o Sr. 2-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior. Na sua ausência, solicito ao
Deputado Bené Guedes que proceda à leitura da ata.

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

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à mesa o Dr.
Kildare Gonçalves Carvalho. Secretário de Assuntos
Legislativos, representando o Governador Hélio Garcia; o Sr.
Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas
Gerais, Dr. Humberto Agrícola Barbi; o Sr. Secretário da
Justiça, Deputado Mário Assad; o Dr. Octávio Elísio Alves de
Brito, Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; o
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Sr. Secretário da Habitação, Deputado Mauro Lobo; o Dr.
Antônio Zeferino Santos Neto, representante do Dr. Alaor
Ferreira Pacheco, Chefe do 6Q DRF-DNER; o Dr. Arnaldo
Figueiredo, representante do Secretário de Agricultura.
Pecuária e Abastecimento, Or. Alysson Paulinelli ; o Cel.
Dalrnir José de Sã, representante do Comandante-Geral da
Policia Militar de Minas Gerais, Cel. Mário Lúcio Calçado; o
Or. Américo Caixeta, representante do Procurador-Geral de
Justiça, Or. Casteliar Guimarães; o Dr. José Nepomuceno
Silva, representante do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Minas Gerais, Dr. Ayrton Maia.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião solene ao
encerramento da 3a Sessão Legislativa Ordinária da 12a
Legislatura.

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

Hino Nacional.
(- Procede-se à execução do Hino Nacional.)

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente - Exmo. Sr. Dr. Kildare Gonçalves
Carvalho, 00. Secretário de Assuntos Legislativos, nesta
solenidade representando S. Exa. o Governador Hélio Garcia;
Exmo. Sr. Dr. Humberto Agrícola Barbi, DD. Procurador-chefe
da Procuradoria da República em Minas Gerais; Exmo. Sr.
Deputado Mário Assad, DO. Secretário da Justiça; Exmo. Sr.
Dr. Octávio Elisio Alves de Brito, DD. Secretário de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; Exmo. Sr. Deputado
Mauro Lobo, DD. Secretário da Habitação; Exmo. Sr. Dr.
Antônio Zeferino Santos Neto, nesta oportunidade
representando o Dr. Alaor Ferreira Pacheco; Exmo. Sr. Dr.
Arnaldo Figueiredo, DO. representante do Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Alysson
Paulinelli; Exmo. Sr. Cel. Dalmir José de Sã, neste ato
representando o Comandante-Geral da Policia Militar de Minas
Gerais, Cel. Mário Lúcio Calçado; Exmo. Sr. Dr. Américo
Caixeta, DO. representante da Procuradoria-Geral de Justiça;
Exmo. Sr. Dr. José Nepomuceno Silva, DD. representante do
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais nesta
solenidade; Srs. Deputados, meus senhores e minhas senhoras,
demais autoridades presentes:
Vivemos momentos importantes, essenciais ao aperfeiçoamento
da jovem democracia brasileira. A consolidação do Estado
democrático nas grandes nações do mundo custou séculos
inteiros de trabalho e sacrifício. Em muitos casos, exigiu
Rita e sangue.
E, portanto, perfeitamente normal o processo de
amadurecimento experimentado pelas instituições nacionais
neste ano de 1993. Mais que normal, é altamente positivo que
sejam elas postas à prova por um povo cada vez mais
consciente e capaz de indignar-se por justos motivos. Tudo
isso é sinal de saúde civil, febre cívica de um organismo
são, que se mostra capaz de reagir a elementos que lhe são
estranhos. De tais crises de crescimento sairão as
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instituições aprimoradas e fortalecidas. Aliás, é sempre bom
lembrar que a nova consciência nacional nasceu de uma
imprensa livre, da livre manifestação do povo nas praças, da
liberdade de atuação partidária e de um parlamento atuante e
revigorado pela recuperação de prerrogativas fundamentais.
Em sintonia com os tempos, a Assembléia Legislativa de

Minas Gerais buscou, em 1993, estreitar os vínculos entre o
Poder e a sociedade, estabelecendo um diálogo franco e
aberto com os cidadãos. Apostamos na democracia e na
participação popular como alternativa para a solução de
problemas e o aperfeiçoamento da prática parlamentar. Com
decisão e coragem, abrimo-nos ao debate, ás discussões e
mesmo as criticas, como condições para o estabelecimento de
uma parceria honesta e duradoura com a população. O povo
está cansado de meias-verdades. Por isso, escolhemos a
linguagem direta da franqueza e da sinceridade. Essa foi a
filosofia que inspirou as principais iniciativas da
Assembléia Legislativa na sessão que hoje se encerra.
Das audiências públicas regionais resultaram 2.157

demandas, encaminhadas ao Executivo Estadual para subsidiar
a elaboração do orçamento do Estado.
Dois grandes seminários - "Moradia, Alicerce da Cidadania"

e "Aguas de Minas" - congregaram dezenas de entidades e
resultaram em importantes propostas à formulação de
políticas para os respectivos setores.
Cumpre ainda destacar a instalação do fórum permanente de
defesa da vida e da Comissão Especial, que marcou a inserção
da Casa na luta contra a fome e a miséria.
o debate sobre assistência social e verbas públicas trouxe
ao Palácio da Inconfidência centenas de entidades
assistenciais, que formalizaram, em documento, as diretrizes
para o setor.
O Poder vem acompanhando o processo de revisão
constitucional e promoveu inúmeras audiências temáticas
sobre a questão. Desses trabalhos saíram 21 propostas, que
foram ontem encaminhadas à Assembléia Revisional.
Multiplicando os canais de comunicação entre a instituição
e a sociedade, novos terminais do Projeto Assembléia "on
line" foram colocados em operação.
A CIPE - São Francisco, originada de idéia pioneira nascida
no seio desta Casa, além de ter cumprido extenso cronograma
de atividades, firmou-se como força política nacional capaz
de contribuir para mudar a face do Nordeste brasileiro.
Internamente, foram promovidas reformas estruturais que

fizeram da máquina administrativa um organismo mais ágil e
eficaz -
A Escola do Legislativo, em pleno funcionamento, deu novo
ritmo á profissionalização do servidor desta Assembléia.
Além dos cursos, o programa "Pensando em Minas" trouxe á
Casa a palavra de cientistas e pensadores de renome mundial,
os quais contribuíram para dinamizar a reflexão sobre os
grandes temas mineiros e nacionais.
A instituição participou, ainda, de diversas formas de
seminários e congressos, seja como co-promotora seja
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comparecendo por meio de conferência de parlamentares ou de
membros de seus quadros técnicos.
O reconhecimento de nossos trabalhos nos veio de diversas
formas. Coirmãs do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Espírito
Santo visitaram-nos para conhecer os resultados do projeto
de modernização que aqui se implementou Tomaram-nos como
exemplo para seus próprios planos de desenvolvimento, e isso
é muito gratificante para todos nós.
Durante 1993, não foram poucas as dificuldades que
enfrentamos. Aqui também se fizeram, como no Congresso
Nacional, denúncias graves. Entretanto, entregamos a
apuração ao Ministério Público para neutralizar qualquer
pretensão corporativa.
Era importante que a Assembléia de Minas dissesse ao Brasil

que o Pais não pode quedar-se inerte diante de denúncias e
apurações: que tais práticas devem ser comuns numa sociedade
democrática, devendo conviver com o trabalho construtivo e
com a edificação do futuro.
Neste momento, consciente de que o parlamento mineiro, na

sessão que se encerra, escolheu soluções corretas, acumulou
valiosas experiências e sente-se engrandecido, queremos
agradecer a todos os que nos acompanharam nesta caminhada.
Em primeiro lugar, agradecemos a Deus, que nos iluminou e
nos deu forças- Agradecemos ainda aos colegas da Mesa, as
Lideranças e a cada Deputado. Somos gratos à imprensa,
aliada histórica da instituição parlamentar na defesa da
liberdade. Ao quadro funcional da Casa nosso muito-obrigado
pelo indispensável apoio técnico e logistico.
Reservamos as últimas palavras para manifestar nosso
reconhecimento ao povo mineiro, que esteve conosco o tempo
todo. Nele está nossa razão de ser; sua participação é o
maior responsável pelo aprimoramento desta Casa em 1993.
Que o aproximar-se de um novo ano revigore as esperanças
num Brasil melhor, em que prevaleçam a ética, a justiça e a
fraternidade.

Declaração de Encerramento
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvirem, de pé, a

declaração de encerramento. (- Pausa.) Sob a proteção de
Deus e em nome do povo mineiro, declaro encerrada a 3
Sessão Legislativa Ordinária da 12a Legislatura.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos
por 5 minutos para a elaboração da ata desta reunião. Estão
suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da presente reunião. Na sua ausência, com a palavra, o
Deputado Ajalmar Silva.

Ata
- O Deputado Ajainiar Silva procede à leitura da ata da

presente reunião, que é aprovada sem restrições.
ENCERRAMENTO
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o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência dá por encerrados os trabalhos. Levanta-se a
reunião-

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA
À INSTALAÇÃO DA 2? SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA
12? LEGISLATURA, EM 20 DE DEZEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - Destinação da reunião - Declaração de
instalação - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
As 14h15min, comparecem os Deputados:

José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Bené Guedes - Sebastião Helvécio Amilcar Padovani -
Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira
- Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brãs - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ibrahlm
Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José
Leandro - Márcio Miranda - Maria Olivia -. Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira -
Reinaldo Lima - Ronaldo Vasconçellos - Sebastião Costa -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Sob a proteção de
Deus e em nome do povo mineiro, declaro aberta a reunião.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião solene á
instalação da 2a Sessão Legislativa Extraordinária da 12
Legislatura, em atendimento á solicitação do Governador do
Estado, nos termos do art. 53, f 3Q, 1, e 4, do Regimento
Interno, para deliberação sobre as seguintes matérias:
Projeto de Lei Complementar no 30/93; Projetos de Lei ngs
1.818, 1.842, 1.843, 1.844 e 1.845/93; Mensagens ngs 417/93,
que solicita autorização para concessão de garantia do
Estado de Minas Gerais em operação que menciona, e 418/93,
que contém os nomes para comporem o Conselho Estadual de
Educação.

Declaração de Instalação
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, a
declaração de lnstalação:"Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, declaro instalada a 2a Sessão Legislativa
Extraordinária da 12a Legislatura'.

Palavras do Sr. Presidente
Srs. Deputados, nesta oportunidade, queremos dizer a V.
Exas. que esta convocação se deu tendo em vista a
importância dos projetos mencionados que, infelizmente, não
puderam ser apreciados até o dia 15 próximo passado. Tendo
em vista isso, S. Exa. o Governador do Estado, convocou
extraordinariamente a Assembléia, no período de 20 a 31
deste mês, para que tivéssemos tempo suficiente para
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apreciar a matéria. Assim sendo, solicito a compreensão, a
participação efetiva e a presença de todos durante esse
período para que, efetivamente, possamos votar a matéria,
que é de grande interesse para o Estado de Minas Gerais.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta Presidência declara encerrada a
presente reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
debates de logo mais, ás 20 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Ilg 418/93 (INDICAÇÃO DOS NOMES
DOS PROFS. ALIJÍSIO PIMENTA, JOSÉ EUSTÁQUIO ROMÃO, AUGUSTO
FERREIRA NETO, JOSÉ LEÃO MARINHO FALCÃO FILHO, MARIA DAS

GRAÇAS BITENCOURT, MARIA AUXILIADORA CAMPOS ARAÚJO MACHADO,
ANTÕNIO FARIA, ULVSSES DE OLIVEIRA PANISSET, SAMUEL ROCHA

BARROS, GERALDO SARDINHA, GERALDO MAGELA DE RESENDE E MARIA
APARECIDA SANCHES COELHO PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO DE 1994 A
31 DE DEZEMBRO DE 1997)

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem ng 418/93, o Governador do Estado
enviou a esta Casa, em cumprimento ao disposto no art. 62.
xxrii, "b", da Carta mineira, os nomes em epígrafe para a
composição do Conselho Estadual de Educação.
Após a argüição pública dos indicados, vem a proposição a
esta Comissão para, nos termos do art. 112, 1. "c", c /c o
art. 150, do Regimento Interno, receber parecer.
Inicialmente, cumpre ressaltar que os ilustres professores

são pessoas de notável saber, possuindo amplo conhecimento e
vasta experiência na área da educação.
A exceção do Prof. José Eustáqulo Romão, todos os indicados
compareceram à argüição pública, respondendo
satisfatoriamente a todas as indagações que lhes foram
formuladas, o que, somado a seus currículos, habilita-os a
exercer com zelo, eficiência e probidade as atribuições
inerentes ao cargo de membro daquele Conselho.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação dos nomes dos
professores abaixo relacionados para cumprirem mandato de
membro do Conselho Estadual de Educação no período de
lg/1/94 a 31/2/97: Aluisio Pimenta, Augusto Ferreira Neto,
José Marinho Leão Falcão Filho, Maria das Graças Bitencourt,
Maria Auxiliadora Campos Araújo Machado, Antônio Faria,
Ulysses de Oliveira Panisset, Samuel Rocha Barros, Geraldo
Sardinha, Geraldo Magela de Resende e Maria Aparecida
Sanches Coelho.
Deixamos de opinar sobre o nome do Prof. José Eustáquio
Romão, pelo seu não-comparecimento â argüição pública
supramencionada, pressuposto constitucional para a referida
apreciação.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
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Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -
Jorge Eduardo - Roberto Amaral.
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO PARA
CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO

DE 1g11194 A 31/12/97
Comissão Especial

Relatório
Indicado na Mensagem nQ 418/93, do Governador do Estado,

para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, Aluisio Pimenta
apresentou seu "curriculum vitae" e foi argüido por esta
Comissão na reunião de 21/12/93, cumprindo o que estabelece
o art. 62, XXIII, "b' da Constituição do Estado de Minas
Gerais, c/c o art. 150, do Regimento Interno.
Analisamos o "curriculum.vitae" do indicado e avaliamos o
seu desempenho na argüição pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do nome de Aluisio
Pimenta para cumprir mandato no Conselho Estadual de
Educação no periodo de 1Q/1/94 a 31/12/97.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Jorge Eduardo - Roberto Amaral
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO

PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO
PERI000 DE 1011194 A 31112/97

Comissão Especial
Relatório

Indicado na Mensagem ng 418/93, do Governador do Estado,
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação. José Eustáquio Romão
não compareceu à argüição pública, conforme preceitua o art.
62, XXIII, "b", da Constituição do Estado de Minas Gerais,
c/c o art. 150 do Regimento Interno.

Conclusão
Por se tratar de - preceito constitucional indispensável,

somos pela rejeição do nome de José Eustáquio Romão para
cumprir mandato no Conselho Estadual de Educação.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Jorge Eduardo - Roberto Amaral
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO PARA
CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO

DE lg/1/94 A 31/12/97
Comissão Especial

Relatório
Indicado na Mensagem no 418/93, do Governador do Estado,

para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, Augusto Ferreira
Neto apresentou seu "curriculum vitae' e foi argüido por
esta Comissão na reunião de 21/12/93, cumprindo o que
estabelece o art. 62, XXIII, "b", da Constituição do Estado
de Minas Gerais, c/c o art. 150, do Regimento Interno.



748

Analisamos o "curriculum vitae" do indicado e avaliamos o
seu desempenho na argüição pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do nome de Augusto
Ferreira Neto para cumprir mandato no Conselho Estadual de
Educação no período de lg/1/94 a 31/12/97.
Saia das Comissões. 21 de dezembro de 1993-
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Jorge Eduardo - Roberto Amaral
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO

PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO
PERÍODO DE 10/1/94 A 31/12197

Comissão Especial
Relatório

Indicado na Mensagem ng 418/93, do Governador do Estado,
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação. José Leão Marinho
Falcão Filho apresentou seu "curriculum vitae" e foi argüido
por esta Comissão na reunião de 21/12/93, cumprindo o que
estabelece o art. 62, XXIII, "b" da Constituição do Estado
de Minas Gerais, c/c o art. 150 do Regimento Interno.
Analisamos o "curriculum vitae" do indicado e avaliamos o
seu desempenho na argüição pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do nome de José Leão
Marinho Falcão Filho para cumprir mandato no Conselho
Estadual de Educação no período de lp/1/94 a 31/12/97.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -
Jorge Eduardo - Roberto Amaral
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO PARA
CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO

DE 1g/1/94 A 31/12/97
Comissão Especial

Relatório
Indicada na Mensagem ng 418/93, do Governador do Estado,

para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, Maria das Graças
itencourt apresentou seu "curriculum vitae" e foi argüida

por esta Comissão na reunião de 21/12/93, cumprindo o que
estabelece o art. 62, XXIII, "b", da Constituição do Estado
de Minas Gerais, c/c o art. 150 do Regimento Interno,
Analisamos o "curriculum vitae" da indicada e avaliamos o

seu desempenho na argüição pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do nome de Maria das
Graças Bittencourt para cumprir mandato no Conselho Estadual
de Educação no período de lg/1/94 a 31/12/97.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Jorge Eduardo - Roberto Amara].
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO PARA
CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO

DE 1/1194 A 31/12/97
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Comissão Especial
Relatório

Indicada na Mensagem ng 418/93, do Governador do Estado,
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, Maria Auxiliadora
Campos Araújo Machado apresentou seu "curriculum vitae" e
foi argüida por esta Comissão na reunião de 21/12/93,
cumprindo o Que estabelece o art. 62. XXIII, "b". da
Constituição do Estado de Minas Gerais, c/c o art. 150, do
Regimento Interno.
Analisamos o "curriculum vitae" da indicada e avaliamos o
seu desempenho na argüição pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do nome de Maria
Auxiliadora Campos Araújo Machado para cumprir mandato no
Conselho Estadual de Educação no período de lg/1/94 a
31/12/97.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Jorge Eduardo - Roberto Amaral
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO

PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO
PER2ODO DE 1g/1194 A 31/12197

Comissão Especial
Relatório

Indicado na Mensagem ng 418/93, do Governador do Estado,
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação. Antônio Faria
apresentou seu "curriculum vitae" e foi argüido por esta
Comissão na reunião de 21/12/93, cumprindo o que estabelece
o art. 62, XXIII, "b", da Constituição do Estado de Minas
Gerais, c/c O art. 150 do Regimento Interno.
Analisamos o "curriculum vitae" do indicado e avaliamos o

seu desempenho na argüição pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do nome de Antônio Faria
para cumprir mandato no Conselho Estadual de Educação no
período de lg/1/94 a 31/12/97.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Jorge Eduardo - Roberto Amaral
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO

PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO
PERtODO DE 10/1/94 A 31/12/97

Comissão Especial
Relatório

Indicado na Mensagem ng 418/93, do Governador do Estado,
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, Ulysses de Oliveira
Panisset apresentou seu "curriculum vitae e foi argüido por
esta Comissão na reunião de 21/12/93. cumprindo o que
estabelece o art. 62. XXIII, "b", da Constituição do Estado
de Minas Gerais, c/c o art. 150 do Regimento Interno.
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Analisamos o "curriculun vltae" do indicado e avaliamos o
seu desempenho na argüição pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do nome de Ulysses de

Oliveira Panisset para cumprir mandato no Conselho Estadual
de Educação no periodo de lg/1/94 a 31/12/97.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -
Jorge Eduardo - Roberto Amaral

PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO
PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO

PERÍODO DE lp/1/94 A 31/12197
Comissão Especial

Relatório
Indicado na Mensagem ng 418/93, do Governador do Estado,

para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, Samuel Rocha Barros
apresentou seu "curriculum vitae" e foi argüido por esta
Comissão na reunião de 21/12/93, cumprindo o que estabelece
o art. 62, XXIII, "b", da Constituição do Estado de Minas
Gerais, c/c O art. 150 do Regimento Interno.
Analisamos o "curriculum vitae" do indicado e avaliamos o
seu desempenho na argüição pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do nome de Samuel Rocha

Barros para cumprir mandato no Conselho Estadual de Educação
no periodo de 1/1/94 a 31/12/97.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Jorge Eduardo - Roberto Amaral
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO

PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO
PERÍODO DE 10/1/94 A 31/12197

Comissão Especial
Relatório

Indicado na Mensagem ng 418/93, do Governador do Estado,
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, Geraldo Sardinha
apresentou seu "curriculum vltae" e foi argüido por esta
Comissão na reunião de 21/12/93, cumprindo o que estabelece
o art. 62, XXIII, "b". da Constituição do Estado de Minas
Gerais, c/c o art. 150 do Regimento Interno.
Analisamos o "curriculum vitae" do indicado e avaliamos o
seu desempenho na argüição pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do nome de Geraldo
Sardinha para cumprir mandato no Conselho Estadual de
Educação no periodo de lg/1/94 a 31/12/97.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Jorge Eduardo - Roberto Amaral
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO PARA
CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO

DE 1Q/1/94 A 31/12/97
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Comissão Especial
Relatório

Indicado na Mensagem ng 418/93, do Governador do Estado,
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, Geraldo Magela de
Resende apresentou seu "curriculum vitae" e foi argüido por
esta Comissão na reunião de 21/12/93, cumprindo o que
estabelece o art. 62, XXIII, "b", da Constituição do Estado
de Minas Gerais, c/c o art. 150. do Regimento Interno.
Analisamos o "curriculuni vitae' do indicado e avaliamos o

seu desempenho na argüição pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do nome de Geraldo
Magela de Resende para cumprir mandato no Conselho Estadual
de Educação no periodo de lg/1/94 a 31/12/97.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -
Jorge Eduardo - Roberto Amara]

PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO
PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO

PERÍODO DE 19/1/94 A 31/12/97
Comissão Especial

Relatório
Indicada na Mensagem ng 418/93, do Governador do Estado,

para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação. Maria Aparecida
Sanches Coelho apresentou seu "curriculum vitae' e foi
argüida por esta Comissão na reunião de 21/12/93. cumprindo
o que estabelece o art. 62. XXIII, "b", da Constituição do
Estado de Minas Gerais. c/c o art. 150. do Regimento
Interno.
Analisamos o "curriculum vitae" da indicada e avaliamos o
seu desempenho na argüição pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do nome de Maria
Aparecida Sanches Coelho para cumprir mandato no Conselho
Estadual de Educação no periodo de lg/1/94 a 31/12/97.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Jorge Eduardo - Roberto Amaral
PARECER SOBRE A MENSAGEM No 417/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a Mensagem ng 417/93
pretende autorizar a concessão de garantia do Estado de
Minas Gerais em operação de crédito a ser celebrada pela
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais - EMATER-MG.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/12/93, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber
parecer no que se refere aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação



762

A Constituição mineira enumera, em seu art. 62, as matérias
de competência privativa da Assembléia Legislativa, entre as
quais se encontram questões relativas a limites e condições
para a concessão de garantia do Estado em operações de
crédito, que é o conteúdo da proposição sob comento.
Por se tratar de assunto que se enquadra na esfera de
atribuição especifica deste Poder Legislativo e tendo em
vista o comando contido no art. 149 do Regimento Interno da
Casa, esta Comissão, a fim de manter coerência com os
preceitos supracitados, julga conveniente formalizar a
proposição em projeto de resolução, na conclusão desta peça
opinativa.
Finalmente, saliente-se que a matéria não padece de vicio

de inconstitucionalidade ou ilegalidade, inexistindo óbices
á sua normal tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluinlos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da Mensagem ng 417/93,
na forma do projeto de resolução _a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.863/93
Autoriza a concessão de garantia do Estado de Minas Gerais
em operação que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer
garantia em operação de crédito a ser celebrada pela Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais - EMATER-MG - até o valor de CR$7.144.470.000,00
(sete bilhões cento e quarenta e quatro milhões
quatrocentos e setenta mil cruzeiros reais),
correspondentes, em 22 de novembro de 1993, a
US$33.000.000,00 (trinta e três milhões de dólares norte-
americanos)-
Parágrafo único - O produto da operação de crédito de que

trata este artigo se destina à aquisição, pela EMATER-MG, de
equipamentos para a implantação do programa Agridata-
Informatização Agropecuária e à contratação de serviço
técnico que for necessário para esse fim, observadas as
normas legais aplicáveis.
Art. 2g - A garantia do Estado na operação de crédito de
que trata esta lei será constituida por aval ou fiança, até
o limite global mencionado no art lg.
Art. 3g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Erniano Batista - Jorge Eduardo.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 1.863193
Comissão de Agropecuária e Politica Rural

Relatório
O Projeto de Resolução ng 1.863/93, de autoria da Comissão
de Constituição e ,Justiça, tem por finalidade autorizar a
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concessão de garantia do Estado de Minas Gerais em operação
que menciona.
Tendo o Governador do Estado encaminhado á Assembléia

Legislativa a Mensagem ng 417/93, foi a matéria distribuída
á Comissão de Constituição e Justiça, q ue concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do
projeto de resolução em exame.
Em seguida, o projeto foi encaminhado, nos termos
regimentais, ás Comissões de Agropecuária e Política Rural e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em virtude de
requerimentos aprovados no Plenário, o projeto tramita em
regime de urgência e será apreciado pelas Comissões
supracitadas em reunião conjunta.
Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito da

proposição.
Fundamentação

O presente projeto de resolução visa a autorizar o Estado a
oferecer garantia em operação de crédito, no valor de
US$33.000.000,00, a ser celebrada pela Empresa de
Assistênica Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais -
EMATER-MG, para a implantação do programa Agridata-
Informatização Agropecuária.
Tal programa, um dos mais importantes para a agricultura
estadual, tem como finalidade permitir a informatização de
todo o sistema operacional da agricultura, interligando-o
por meio de uma rede de bancos de dados ao setor produtivo.
Dessa forma, produtores, cooperativas, associações e
sindicatos rurais, bem como as agroindústrias, terão acesso
a informações imprescindíveis para o planejamento de suas
atividades.
Ao atribuir a coordenação de tal programa à EMATER, 0
Governo do Estado agiu acertadamente. Essa conceituada
empresa possui presença marcante no meio rural, ramificando-
se por quase todos os municípios mineiros. Por outro lado,
entre suas atribuições encontra-se, exatamente, a prestação
de informações seguras ao agricultor.
Outro objetivo do Agridata, o levantamento de demandas
locais, necessário para um melhor direcionamento da
intervenção pública no setor, terá sua consecução facilitada
pela participação efetiva da EMATER-MG e dos demais órgãos
da Secretaria da Agricultura.
Assim, entendemos que esse programa, ao procurar facilitar
o acesso do setor produtivo às fontes de conhecimento
armazenado em grandes bancos de dados, nacionais e
internacionais, provocará mudanças significativas nas formas
de produção da agropecuária mineira. Tais medidas, com
certeza, possibilitarão o soerguiniento da atividade
agrícola, o que se mostra indispensável para a retomada do
desenvolvimento econômico de Minas Gerais.
Consideramos bastante oportuna, portanto,a apresentação do
projeto de resolução em tela-

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução ng 1.863/93, no lg turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo, relator -

Arnaldo Canarinho - Wilson Pires.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 1.863193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, a
proposição em apreço autoriza a concessão de garantia do
Estado de Minas Gerais em operação de crédito a ser
celebrada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais -EMÂTER-MG.
Inicialmente, em reunião conjunta, a Comissão de
Agropecuária e Política Rural opinou pela aprovação do
projeto, na forma proposta.
Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O art. 62, inciso XXXII, da Constituição Estadual, dispõe
que compete privativamente à Assembléia Legislativa dispor
sobre limites e condições para a concessão de garantia do
Estado em operações de crédito.
O projeto em tela versa sobre autorização dada ao Estado
para prestar garantia, por meio de aval ou fiança, à
operação de crédito a ser contraída pela EMATER-MG.
Determina, ainda, que os recursos obtidos, no limite global
de CR$7.144.470.000,00, correspondentes a
US$33.000.000,00, serão aplicados pela EMATER-MG na
aquisição de equipamentos para o programa Agridata -
Informatização Agropecuária e á contratação de serviço
técnico que for necessário para esse fim.
Ressaltamos, ainda, que as operações de crédito e as

garantias concedidas pelo poder público são regulamentadas
pela Resolução no 36, de 30/6/92, do Senado Federal.
A medida está de acordo com a legislação vigente, merecendo
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução nQ 1.863/93.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - Roberto Amaral -

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 1.863/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de resolução em tela, da Comissão de Constituição
e Justiça, autoriza a concessão de garantia do Estado de
Minas Gerais em operação de crédito a ser celebrada pela
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais - EMATER-MG.
Durante o To turno, foi o projeto aprovado na forma
proposta. Agora, volta a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
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Conforme manifestamos anteriormente, a proposição em apreço
não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário. Versa sobre autorização ao Estado para
conceder garantia em empréstimo a ser tomado pela EMATER-MG.
A medida merece, portanto, prosperar nesta Casa.

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

Resolução ng 1.863/93.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral. relator -
José Remato - Antônio Carlos Pereira (voto contrário) -
Baldonedo Napoleão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.149/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.149/92, do Governador do Estado, que

autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o Município
de Ipatinga, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido
no lo 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, lo, 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 NQ 1.149/92
Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o
Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído
pelos lotes de terreno ngs 12 (doze), 13 (treze), 14
(quatorze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) da Quadra L, com
área total de 1.275,00m2 (mil duzentos e setenta e cinco
metros quadrados), situados na Rua Teõfilo Otôni, atual
Avenida João Valentim Pascoal, no Centro de Ipatinga,
registrados, respectivamente, sob os nQs: R3M13.983; R3
M13,984; R3M13.985; R-3-M-13.986 e R-3-M-13.987 no
livro ng 2 do Registro Geral do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Ipatinga, em 22 de dezembro de 1989,
com o imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de
Ipatinga, constituído por uma área de terreno medindo
3.392,54m2 (três mil trezentos e noventa e dois virgula
cinqüenta e quatro metros quadrados), integrante da Quadra
nQ 68 (sessenta e oito), situado na Praça Três Poderes, no
Centro da cidade de Ipatinga, limitando-se á frente com a
via interna do Centro Cívico, numa extensão de 42,50m
(quarenta e dois metros e cinqüenta centímetros), mais
um raio de 9,00m (nove metros) de curvatura e outro raio de
7,50m (sete metros e cinqüenta centímetros) de curvatura; à
direita com a Avenida Concórdia, numa extensão de 49,00m
(quarenta e nove metros) mais um raia de 9,00m (nove metros)
de curvatura; á esquerda com a área interna do Centro
Cívico, numa extensão de 50,50m (cinqüenta metros e
cinqüenta centímetros) mais um raio de 7,50m (sete metros e
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cinqüenta centímetros) de curvatura; pelos fundos, com a BR-
381, numa extensão de 59,00m (cinqüenta e nove metros), e
registrado sob o nQ M-23510 no livro ng 2 do Registro Geral
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ipatinga.
Parágrafo único - A permuta a que se refere este artigo se
fará sem torna para qualquer dos sujeitos contraentes.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bernardo Rubinger, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.179/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.179/92, do Deputado Hely Tarquínio,
que institui o Programa Estadual de Divulgação Educativa e
dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma
do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § 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 Ng 1.179192
Institui o Programa Estadual de Divulgação Educativa e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica instituído o Programa Estadual de Divulgação
Educativa, denominado EDUCAR, com o objetivo de divulgar
pelos meios de comunicação, em especial pela televisão,
informações de interesse educativo.
Art. 2g - Consideram-se informações de interesse educativo,
para os efeitos desta lei, aquelas relacionadas com:

- os direitos e 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;
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;
VI - 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 - Matérias de interesse educativo não
previstas expressamente nesta lei poderão ser objeto de
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divulgação do EDUCAR, a critério dos responsáveis pelo
programa.
Art. 3g - O Estado manterá, de forma permanente, o EDUCAR.
Art. 4g - O EDUCAR manterá serviço de divulgação de
matérias relacionadas com seus objetivos, aparelhado para
responder a demandas de indivíduos ou grupos interessados.
Art. S - Incumbem ao Poder Executivo a organização e a
administração do EDUCAR, garantindo-se os recursos humanos e
materiais necessários à consecução dos objetivos do
programa.
Parágrafo único - O EDUCAR será mantido com os recursos

orçamentários destinados á educação e à comunicação social.
Art. 6 - Para o cumprimento desta lei, poderá o Poder
Executivo celebrar convénios com entidades públicas e
privadas.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. B - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Bernardo Rubinger, relator -

Francisco Ramalho.
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1	
Belo Horizonte, sexta-feira. 24 de dezembro de 1993

ATA

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2? SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12? LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens ngs 422 e 423/93
(respectivamente, emendas aos Projetos de Lei nos 1.843 e
1.851/93), do Governador do Estado - Oficio - Apresentação
de Proposições: Requerimento do Deputado Tarcísio Henriques
- Comunicações: Comunicações do Deputado José Militão (2) -
2? PARTE (ORDEM DO DIA): lã Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Deputado
Tarcisio Henriques; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e votação de proposições:
Requerimento do Deputado Tarcísio Henriques (inversão da
pauta); aprovação - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei flQ 1.845/93; aprovação, na forma do vencido em lg turno
- Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei no 1.842/93;
discursos dos Deputados Gilmar Machado, Raul Messias, Adelmo
Carneiro Leão e Roberto Carvalho; encerramento da discussão;
discurso do Deputado Mílton Salles; aprovação, com as
Emendas ngs 1 a 19 - 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 - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célia de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Sanes - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
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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 Sené Guedes, 3o-Secretário, nas funções de 2g
Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Antônio Júlio; 1Q-Secretário "ad hoc, lê a

seguinte correspondência:
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade é encaminhada á Mesa a seguinte

proposição:
"MENSAGEM NQ 422/93'

Selo Horizonte, 21 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
solicitar-lhe que determine as alterações no Projeto de Lei
ng 1.843/93, que dispõe sobre a reorganização do Instituto
de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais - IPSM -. introduz alterações na estrutura orgânica
de Secretarias de Estado e dá outras providências, por
incorreções apuradas após a sua remessa a essa Casa
Legislativa, como se segue:

- no parágrafo único do artigo 63, onde se lê ". . . Centro
de Referência Pedagógica, leia-se Centro de Referência
ao Professor";
2 - no inciso II do artigo 84, onde se lê "... para a
concessão das metas, leia-se ". . . para a consecução das
metas!!;
3 - no inciso II do artigo 90, onde se lê "... participação
individual: 40% (quarenta por cento) do valor-referência",
leia-se " ... participação individual: 60% (sessenta por
cento) do valor-referência:" e,
4 - no Anexo VIII, substituir a referência ao "art. 74"

pelo "art. 75".
Apresento-lhe a expressão do meu elevado apreço e distinta

consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais".
- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.843/93.

- Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM Hp 423/93

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 1993.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para

solicitar-lhe a fineza de determinar providências no sentido
de ser acrescentado ao Projeto de Lei no 1.851/93. que
dispõe sobre a destinação do percentual de que trata o
Inciso II do parágrafo único do artigo 4g da Lei ng 11.115,
de 16 de junho de 1993, e dá outras providências, em
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tramitação nessa Casa Legislativa, a emenda aditiva ao
artigo 9g do referido projeto, consubstanciada no "parágrafo
único", com a redação seguinte:
"Art. 9Q - .. .............................................
Parágrafo único - O valor dos simbolos de vencimento PD-1 e
PD-2 passam a ser, respectivamente, de CR$49.478,51
(quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e oito cruzeiros
reais e cinqüenta e um centavos) e CR$36.138,13 (trinta e
seis mil cento e trinta e oito cruzeiros reais e treze
centavos), a partir de lg de setembro de 1993.".
Apresento a Vossa Excelência a expressão do meu elevado

apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.851/93.

- Publicado de acordo como texto original.)
OFICIO

Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e
Obras Públicas, informando, acerca de requerimento do
Deputado Ermano Batista (encampação do trecho Vargem Grande
- Rodovia MG-417, com 12km de extensão), que, à falta de
equipamentos e pessoal, não é possivel no momento, atender
o pleito.

REQUERIMENTO
Do Deputado Tarcisio Henriques, solicitando a suspensão das

atividades legislativas da Casa no dia 24/12793.
COMUNICAÇOES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado
José Militão (2).

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa á 2 já parte da reunião, com a 1 fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado José
Militão (2) - falecimento da Sra. Josefina Resende, em
Itumirim, e do Sr. Leonildo Evaristo, em Belo Horizonte.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Tarcisio
Henriques, que solicita a suspensão das atividades
legislativas desta Casa na próxima sexta-feira, dia 24,
véspera de Natal. 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 2 já fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião a Mensagem ng 418/93 e o Projeto de
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Resolução ng 1.863/93, em virtude de sua apreciação na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite, bem como o
Projeto de Lei ng 1.818/93, que foi apreciado na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã; informa, ainda,
que fez retirar da pauta o Projeto de Lei Complementar ng
30/93 e o Projeto de Lei ng 1.844/93, por não apresentarem
condições regimentais para apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Tarcisio Henriques, que pede a inversão da ordem do dia, de
modo que o Projeto de Lei ng 1.845/93 seja apreciado antes
do Projeto de Lei ng 1.842/93. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.845/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo Penitenciário
Estadual e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lg turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.842/93, do
Governador do Estado, que reorganiza o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto, com as Emendas ngs 1 a 19, que apresenta. Em
discussão, o projeto.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Gilmar Machado, Raul Messias, Adelmo
Carneiro Leão e Roberto Carvalho, proferem discursos, que
serão publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência encerra a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Para encaminhá-la com

a palavra, o Deputado Milton Salles.
- O Deputado Milton Salies profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 a 19, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei ng
1.842/93, com as Emendas ngs 1 a 19. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, ás 20h30min, e de amanhã, dia
23. ás 91h30min, nos termos do edital de convocação, bem como
para a ordinária de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- Nota do redator: A ordem do dia
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anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.618/93

Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador de Estado, o projeto de lei em
epígrafe cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO
- e dá outras providências.
Publicada em 2/9/93, foi a proposição distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame
preliminar, concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com as Emendas nos 1 e 2.
Em virtude de requerimento aprovado em Plenário, o projeto

passou a tramitar em regime de urgência, ficando
determinada, também, a apreciação da matéria em reunião
conjunta das Comissões em epígrafe. Tais providências
encontram amparo, nos arts. 274, II. e 129, III,
respectivamente, do Regimento Interno.
Designado para relatar o mérito da proposição, passamos a

fundamentá-lo nos termos abaixo.
Fundamentação

O Estado moderno tem, na agilidade e na eficácia das ações
administrativas, um dos mais importantes elementos de
legitimação. A exigência de pronta satisfação das demandas
apresentadas pelos mais variados segmentos da sociedade, por
sua vez, tem contribuído para transformações significativas
nas estruturas institucionais do poder público. Consolida-se
a tendência que aponta para a descentralização das ações
administrativas, especialmente naquelas áreas em que
relações sociais de natureza complexa exigem a
diversificação das formas de atendimento aos cidadãos.
No Brasil, a natureza peculiar da economia periférica nas
relações capitalistas de produção torna imprescindível a
atuação do Estado como fator de regulação e fomento das
atividades privadas.
A criação de fundos de natureza rotativa, como o FINO, que
ora examinamos, integra um conjunto de medidas que
corresponde à orientação acima mencionada. Sendo entidade de
natureza contábil, o fundo não contribui para o crescimento
da máquina burocrática, já q ue não necessita de estrutura e
quadros de pessoal próprios. Além desse fator, o fundo, pela
sua natureza, exige bom gerenciamento, como forma de sua
própria viabilização, o que dificulta o aparecimento de
desvios, quando da utilização dos recursos disponíveis.
Assim sendo, a criação do Fundo de Incentivo à
Industrialização - FINO - mostra-se adequada às modernas
tendências administrativas, razão pela qual deve o projeto
de lei em exame prosperar nesta Casa.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei no 1.618/93, com as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
José Leandro - Romeu Queiroz - João Marques.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, lg, do Regimento

Interno)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.618/93 cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO
-, e dá outras providências.
Publicado, foi o projeto remetido à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, com as Emendas ngs 1 e 2.
A seguir, foi o projeto enviado à Comissão de Administração
Pública, que se manifestou pela sua aprovação, e a esta
Comissão.
Durante a fase de discussão do parecer desta Comissão,
foram apresentadas sugestões de emenda pelo Deputado Romeu
Queiroz. Aprovadas as emendas, procedemos à elaboração da
nova redação do parecer, nos termos do art. 138, § lg, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O setor industrial, em nosso País, defronta-se com enormes
dificuldades para obtenção de créditos. O setor financeiro
privado concede pequeno volume de financiamentos, e o
público não consegue atender à demanda existente. Dessa
forma, verifica-se um enorme hiato entre o volume de
recursos ofertados e o requerido.
O Fundo de Incentivo à Industrialização reflete, portanto,
mais uma tentativa de se minimizar o problema acima
mencionado, abrangendo operações que envolvam implantação,
relocalização, expansão, bem como modernização de unidades
industriais-
Gostaríamos apenas de salientar a necessidade de que sejam
destinados ao fundo recursos condizentes com o porte da
economia estadual, de forma que seja efetivado um
significativo aumento na produtividade do parque industrial
estadual, assim como na oferta de empregos.
Estamos apresentando, ao final deste parecer, as Emendas
ngs 3 e 4, elaboradas a partir das sugestões oferecidas na
reunião desta Comissão.

Em face do exposto,
Lei no 1.618/93, com
Constituição e Justiça
redigidas.

Conclusão
opinamos pela aprovação do Projeto de
as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de
e com as Emendas ngs 3 e 4, a seguir

EMENDA NQ 3
Dê-se ao inciso 1 do art. 6Q a seguinte redação:
"Art. 6 - ...............................................
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- para financiamentos de inversões fixas, será exigida do
beneficiário contrapartida de 10% (dez por cento) do
investimento, no caso de empresa localizada em município dos
vales do Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri, e de, no
mínimo. 20% (vinte por cento) do investimento, no caso de
empresa localizada em outra região do Estado.".

EMENDA 149 4
Dê-se ao inciso IV do art. 6Q a seguinte redação:
"Art. 60- .. .............................................
V - reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder
Executivo, ficando garantido para as empresas localizadas
nos vales do Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri um reajuste
de, no máximo, 60% (sessenta por cento) do menor reajuste
adotado em outras regiões do Estado
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Romeu Queiroz - José Leandro.

PARECER SOBRE A EMENDA Ng 5 APRESENTADA EM PLENÁRIO
AO PROJETO DE LEI Ng 1.618/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO
- e dá outras providências.
Publicada em 2/9/93, a matéria recebeu parecer pela sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas ngs 1 e 2, e pela
sua aprovação nas Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, com as Emendas ngs 3
e 4.
Durante a discussão no lg turno, em Plenário, foi

apresentada a Emenda ng S. sobre a qual, nos termos do art.
195, 2g, c/c o art. 103 do Regimento Interno, emitimos
este parecer.

Fundamentação
A Emenda ng 5, apresentada em Plenário, pretende ampliar _o
leque de garantias e exigências por ocasião da utilização
dos recursos do FINO. O objetivo principal da proposição,
conforme se vê no seu "caput", reside na inclusão da
necessidade de elaboração de cronograma físico e financeiro
como requisito para a liberação de recursos.
Embora louvável a intenção de seus autores, que demonstram
preocupação com os recursos públicos, o dispositivo que
apresentam não se faz necessário, em virtude da exigência já
constante no inciso 1 do art. So do Projeto de Lei ng
1.618/93. Com efeito, o referido inciso dispõe que, para a
concessão de financiamento, exigir-se-à:
"Art. 5g - . . ...........................................
- conclusão favorável da análise do projeto a ser

financiado, em seus aspectos técnicos, financeiros,
econômicos, jurídicos e cadastrais.".
Fica clara, portanto, a necessidade já existente de

apresentação de cronogramas financeiros e de execução que,
como se sabe, integram necessariamente qualquer projeto
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minimamente elaborado, de acordo com as metodologias
aceitas.
Lembramos ainda que o projeto de lei que cria o FINO

apresenta em seus arts. Sg, 7g e 11 salvaguardada contra
eventuais desvios na aplicação dos recursos do fundo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda ng 5,
apresentada em Plenário, no lg turno, ao Projeto de Lei nQ
1.618/93.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Alvaro Antônio, relator -

Dílzon Melo - João Marques - Emano Batista.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.702/93
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária

 

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

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, tem como objetivo alterar dispositivos contidos
na Lei nQ 6.763, de 26/12/75, que trata do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 5/10/93, foi a
proposição distribuida a esta Comissão para receber parecer
preliminar de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.
Por via da Mensagem ng 409/93, o Chefe do Poder Executivo

encaminhou a esta Casa substitutivo ao projeto em questão e,
nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicitou
regime de urgência na tramitação da matéria.
Durante a fase de discussão da matéria, foram apresentadas
pelo Deputado Antônio Júlio as propostas de emenda,
convertidas nas Emendas ngs 1 e 2, que foram acolhidas por
esta Comissão
Agora, para atender ao que dispõe o supracitado dispositivo
regimental, concordando este relator com as alterações
aprovadas, retorna o projeto a esta relatoria para
elaboração de nova redação do parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela, tem o propósito de alterar a
redação da alínea "c" do inciso 1 do art. 12 da Lei n
6,763, de 26/12/75, acrescida pela Lei ng 10.562. de 1991,
ajustando-se a situação do contribuinte mineiro às normas
aplicáveis no Estado de São Paulo em situação cujo fato
gerador do tributo seja similar.
A Constituição Federal, no rol dos principios que norteiam

o poder de tributar, dispõe expressamente:
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"Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que

se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função por
eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos
rendimentos, títulos ou direitos;".
Vê-se, pois, da análise deste dispositivo que o
constituinte de 1988 optou por contemplar o princípio da
isonomia entre os contribuintes que estejam na mesma
situação.
Com efeito, o projeto de lei em tela ajusta-se plenamente

às regras constitucionais acima citadas, sem prejuízo da
aplicação do que dispõe também o art. 25 da Lei Maior, que
garante o principio da autonomia dos Estados-
0 Chefe do Poder Executivo, por via da Mensagem nQ 409/93,
encaminha a esta Casa pedido de urgência, ao passo que
sugere algumas alterações a serem introduzidas no projeto
original.
As modificações propostas pelo Governador do Estado, em
síntese, ensejam, em alguns casos, a redução da carga
tributária, assim como corrigem algumas distorções
detectadas na Lei ng 6.763.
Como forma de acolher as alterações sugeridas pelo Chefe do
Poder Executivo, optamos pela apresentação do Substitutivo
ng 1, transcrito na conclusão do nosso parecer, no qual
incorporamos o conteúdo das Emendas ns 1 e 2 aprovadas pela
Comissão.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.702/93, na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
transcrito.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 1.702/93
Altera a Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Os dispositivos da Lei ng 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, abaixo relacionados passam a vigorar com a
seguinte redação:

•'Art. 12 - ...........................................
b.3 - máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de

processamento de dados, máquinas, equipamentos e ferramentas
agrícolas, observados os prazos, a relação dos bens
alcançados, as condições e a disciplina de controle
estabelecidos no regulamento;

#	.	.	 .................................
II - não se aplicará ás saídas com destino à
industrialização, ressalvadas as hipóteses previstas no
regulamento.
Art . 36 - ...............................................

- A correção monetária de que trata este artigo será
efetuada com base na tabela em vigor na data da efetivação



767

da restituição em moeda corrente, ou na data em que for
autorizado o crédito para pagamento futuro do imposto,
considerando-se termo inicial a data em que:

- tiver ocorrido o pagamento indevido;
2 - ficarem apuradas a liquidez e a certeza da importância

a restituir, quando esta depender de apuração.
Art. 53 -
- o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas

Gerais - UPFMG -, prevista no art. 224 desta lei, vigente
na data em que tenha ocorrido a infração;
Art. 54 -
III - por deixar de entregar ao Fisco documentos
informativos do movimento econômico, na forma e no prazo
definidos no regulamento - por documento: 10 (dez) UPFMG5;".
Art. 2g - Os artigos da Lei ng 6.673, de 26 de dezembro de
1975, abaixo relacionados ficam acrescidos dos seguintes
1 nc i SOS:
"Art. 21 -
VIII - a empresa de comunicação, concessionária de serviço
de telefonia móvel celular, em relação ao respectivo
aparelho telefônico, quando não exigido do proprietário, no
momento da habilitação ou da transferência, cópia
autenticada da nota fiscal de compra ou referente gula de
arrecadação do ICMS, nos quais constem o número e a série do
aparelho, devendo a comprovação do cumprimento da obrigação
ser feita mediante arquivamento de cópia do documento.
Art.55 - ................................................
XXII - por dar entrada a mercadoria desacobertada de
documento fiscal, 20% (vinte por cento) do valor da
operação, reduzindo-se a 10% (dez por cento), na hipótese de
a saída ter sido acobertada com documento fiscal e o imposto
regularmente recolhido.".
Art. 3g - O lg do art. 8g da Lei ng 7.164, de 19 de
dezembro de 1977, fica acrescido do item 4, com a seguinte
redação:
"Art. So - . . .............................................
§ lg - . . .................................................
4 - de tributo, em razão de recolhimento por meio de cheque
sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou
cujo pagamento seja frustrado por circunstância diversa que
impeça o recebimento de seu valor.".
Art. 4g - A tabela A, referente a lançamento e cobrança da
taxa de expediente relativa a atos de autoridades
administrativas, anexa á Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de
1975, fica acrescida dos itens e subitens constantes no
anexo único, que é parte integrante desta lei.
Art. sg - A tabela a que se refere o art. 30 da Lei ng
10.992, de 29 de dezembro de 1992, fica substituída pela
tabela anexa, parte integrante desta lei.
Art. 6 - Ao contribuinte da taxa florestal, de que trata o

art. 58 da Lei ng 4.747, de 9 de maio de 1968, que destinar
recursos financeiros para aplicação em projeto relevante e
estratégico, previamente aprovado pelo Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, relacionado com a implementação da
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política florestal do Estado, estabelecida pela Lei flQ
10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica assegurada redução
de:

- até 30% (trinta por cento) do valor da taxa florestal,
na hipótese de investimento em projeto de fomento florestal
executado pelo IEF, ou sob sua supervisão, em área degradada
de pequena ou média propriedade rural ou para recuperação de
matas ciliares;
II - até 20% (vinte por cento) do valor da taxa florestal,

na hipótese de investimento em projeto de regularização
fundiária de unidade de conservação administrada pelo LEF ou
em caso de destinação de recursos para aquisição, pelo
instituto, de área de relevante interesse ecológico a ser
incorporada ao seu patrimônio.

- A realização de investimentos em mais de um projeto
previsto no mesmo inciso não dá direito á redução superior
ao limite nele estabelecido.

2g - A realização de investimentos em projetos previstos
em mais de um inciso dá direito á acumulação das reduções
neles previstas, até o limite máximo de 50% (cinqüenta por
cento) do valor da taxa florestal.
Art. 7g - O item 7 do anexo 1 de que trata o art. 59 do
Decreto np 32.535. de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"7 - Perfumes, cosméticos, produtos de toucador, talco,

polvilho, xampus com propriedades terapêuticas ou
profiláticas, dentifrícios, cremes para barbear, sabões,
sabonetes e água de colônia, quando forem de origem
estrangeira'.
Art. 8g - O Poder Executivo regulamentará a forma de

destinação dos recursos, sua aplicação e controle, bem como
a forma e os critérios para a concessão do beneficio
previsto no artigo anterior, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da publicação desta lei-
Art. 9Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lg de janeiro de
1994.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o § Sg do art. 12 da Lei ng 6.763. de 26 de
dezembro de 1975.'

Anexo único
(a que se refere o art. 4g da Lei nQ , de de de

Classi- Discriminação por vez, dia. UPFMG%
ficação unidade, função, sessão
11 - Atos de Autoridade Administrativa do

Instituto Mineiro de Agropecuária:
11.1 - Registro de estabelecimento 100,00
11.2 - Vistoria de estabelecimento 200,00
11.3 - Registro de produto 50.00
11.4 - Alteração de razão social 50,00
11.5 - Inspeção sanitária e industrial:
11.5.1 - Abate de bovinos, bufalinos e

eqüinos, por cabeça 1,70



11.5.2 - Abate de suínos, ovinos e
caprinos, por cabeça 0.70

11.5.3 - Abate de aves, coelhos e outros,
por centena de cabeça ou fração 1,00

115.4 - Produtos cárneos salgados ou
dissecados, por tonelada ou
fração 7,00

115.5 - Produtos de salsicharia embu-
tidos e não embutidos, por to-
nelada ou fração 7,00

11.5.6 - Produtos cárneos em conserva,
semiconservas e outros produ-
tos cárneos, por tonelada ou
fração 7,00

11.5.7 - Toucinho, unto ou banha em rama,
banha, gordura bovina, gordura de
ave em rama e outros produtos
gordurosos comestíveis, por
tonelada ou fração 6,00

11.5.8 - Farinhas, sebo, óleos, graxa
branca, peles e outros subpro-
dutos não comestíveis, por to-
nelada ou fração 2,00

11.5.9 - Peixe e outras espécies aquáti-
cas, em qualquer processo de
conservação, por tonelada ou
fração 7,00

11.5.10 - Subprodutos não comestíveis de
pescados e derivados, por to-
nelada ou fração 3,00

11.5.11 - Leite de consumo pasteurizado
ou esterilizado, a cada 1.000
litros ou fração 3,00

11.5.12 - Leite aromatizado, ou fermentado,
ou gelificado, a cada 1.000
litros ou fração 3.00

11.5.13 - Leite desidratado concentrado,
evaporado, condensado e doce de
leite, por tonelada ou fração 20,00

11.5.14 - Leite desidratado em pó de
consumo direto, por tolenada
ou fração 10,00

11-5-15 - Leite desidratado em pó indus-
trial, por tonelada ou fração 15,00

11.5.16 - Queijos minas, prato e suas va-
riedades, requeijão, ricota e
outros queijos, por tonelada ou
fração 30,00

11.5.17 - Manteiga, por tonelada ou fração 20,00
11.5.18 - Creme de mesa, por tonelada ou

fração 20,00
11.5. 19 - Margarina, por tonelada ou

fração 12,00
11.5.20 - Caseina, lactose e leitelho

769
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a

em pó, por tonelada ou fração 20,00
11.5.21 - Ovos de aves, a cada 30 (trinta)

dúzias ou fração 0,13
11.5.22 - Mel e cera de abelhas e produtos

á base de mel de abelhas, por
centena de quilograma ou fração 0,50

Tabela A

 

(a que se refere o art. SQ da Lei n de de de

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE UPFMG%
CLASS.
1.00 - Produtos e subprodutos

florestais
1.01 - Carvão vegetal de floresta

plantada m3 .00
1.02 - Carvão vegetal de floresta

nativa sob manejo sustenta-
do m3

 
2,00

 

1.03 - Carvão vegetal de floresta rn3
 

10,00
nativa

1.04 - Lenha e/ou tolete de flo-
resta plantada m3

 
1,00

1.05 - Lenha e/ou tolete de flo-
resta nativa sob manejo m3

 
1,00

1.06 - Lenha e/ou tolete de flo-
resta nativa m3

 
5,00

2.00 - Madeiras em tora
2.01 - Cabiúna jacarandá espécie

para laminação m3
 

300.00
2.02 - Cabiúna jacarandá cutela-

ria m3
 

30,00
2.03 - Pau-ferro sebastião de

arruda - espécie para la-
minação m3

 
80,00

2.04 - Peroba-de-campos m3
 

30.00
2.05 - Cedro m3

 
30,00

2.06 - Peroba-rosa m3
 

30,00
2.07 - Aroeira m3

 
30.00

2.08 - Sucupira m3
 

30,00
2.09 - Braúna m3

 
30,00

2.10 - Ipê m3
 

30,00
2.11 - Jequitibã m3

 
10,00

2.12 - Pau d'arco m3
 

10,00
2.13 - Pau-preto m3

 
10,00

2.14 - Pinho (araucária) m3
 

10.00
2.15 - Eucalipto m3

 
5.00

2.16 - Madeira branca m3
 

5,00
2.17 - Pinus m3 5,00
2.18 - Outras espécies de lei m3

 
10,00

3.00 - Dormentes
3.01 - Ia Categoria -

Primeira Classe u
 Is

3.02 - la Categoria -



z
ID

Segunda Classe
3.03 - 2a Categoria -

Primeira Classe
3.04 - 2a Categoria -

Segunda Classe
4.00 - Bitola estreita
4.01 - Ia Categoria -

Primeira Classe
4.02 - Ia Categoria -

Segunda Classe
4.03 - 2a Categoria -

Primeira Classe
4.04 - 2a Categoria -

Segunda Classe
5.00 - Achas ou mourões
5.01 - de aroeira lavrada
5.02 - de candeias estacas
5.03 - Outras espécies nativas
5.04 - Madeiras escoramento
5.05 - Madeiras para andaime
5.06 - Mourões eucalipto até

2,20m
6.00 - Postes (metro linear)
6.01 - de aroeira até 9m
6.02 - de aroeira de Üm
6.03 - de eucalipto até 9m
6.04 - de eucalipto acima de 9m
7.00 - Outras espécies
7.01 - Bambu
7.02 - Cascas em geral

(arr. 15k9)
7.03 - Coco-macaúba (alq. 601)
8.00 - Flores
8.01 - Sempre-viva-flor-do-campo
8.02 - Sempre-viva-flor-roxona
8.03 - Sempre-viva-pé-de-ouro
8.04 - Outras espécies não

especificadas
9.00 - Folhas
9.01 - Folhas essências flores-

tais

u 0,80

u 0.70

u 0,60

u 0,50

u 0,30

u 0,30

u 0.20

da
 

5,00
da
 

2,50
dz 2,00
da
 

2,00
da
 

1,50

da
 

0,50

m/]
 

0,50
mIl
 

0.60
mil
 

0.10
mil
 

0,15

t
 

2,50

arr 0,10
alq
 

0.08

kg
 

1,00
kg
 

1,00
kg
 

1,00

kg .00

t
 

0.20

771

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Bernardo Rubinger, relator -

Antônio Pinheiro - Romeu Queiroz - Ailton Vilela.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
altera a Lei nQ 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
Por meio da Mensagem ng 409/93, o Executivo encaminhou
proposta de substitutivo ao projeto em tela e solicitou
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fosse atribuido regime de urgência á sua tramitação, nos
termos do art. 69 da Constituição do Estado.
Em seguida, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, na forma do Substitutivo no 1.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em apreço, aperfeiçoada na forma do mencionado

substitutivo, merece prosperar nesta Casa.
A Lei no 6.763, de 26/12/75, com as alterações introduzidas
pela Lei ng 10.562, de 28/12/91, permite aliquota do ICMS de
12% para as operações internas com máquinas, aparelhos e
equipamentos definidos em regulamento, desde que
condicionados a integrar, pelo periodo ninimo de três anos,
o ativo fixo do estabelecimento adquirente e empregados
diretamente nos processos produtivos industrial, agricola,
avicola ou pecuário.
Ocorre, entretanto, que o Estado de São Paulo eliminou

essas exigências de destinação do produto, o que prejudica o
contribuinte mineiro, que vê enfraquecido o seu poder de
concorrência.
o mencionado substitutivo propõe a supressão dessas

exigências, sanando, assim, o problema.
De maneira análoga, a referida proposição propõe várias

outras alterações na legislação tributária do Estado,
aperfeiçoando-a e adaptando-a às transformações da
sociedade.
Dessa forma, o projeto merece a nossa acolhida.
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para apresentar a
Emenda ng 1, que visa a explicitar o critério de correção
das diferentes faixas de remuneração sobre as quais incidem
os percentuais de contribuição do participante do Fundo de
Previdência Complementar do Servidor da Secretaria da
Assembléia Legislativa - PRELEGIS -, de modo a evitar
dúvidas sobre a aplicação das aliquotas.

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

Lei no 1.702/93, na forma do Substitutivo no 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda ng
1, a seguir redigida.

EMENDA Np 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os valores previstos na alinea "a" do inciso

do art. 90 da Deliberação da Mesa ng 287, de 28/11/84,
modificada pelo art. lo da Lei ng 11.263, de 29/10/93, serão
atualizados, a partir de lg/8/93, na mesma data e no mesmo
percentual do reajustamento de vencimentos dos servidores da
Secretaria da Assembléia Legislativa, observada a vigência
da mencionada lei.".
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1993.
Antõnio Júlio, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -
Bernardo Rubinger - Romeu Queiroz - Ailton Vilela.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.618/93
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no
1.618/93 cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO
- e dá outras providências.
Aprovado no lg turno com as Emendas nos 1 a 4, deve ser
elaborado o parecer para o 2g turno, com a redação do
vencido, que é parte integrante do parecer.

Fundamentação
Historicamente, tem a indústria nacional encontrado enormes
dificuldades na obtenção de créditos de longo prazo com
taxas de juros compativeis com o retorno esperado.
Especialmente nos últimos anos, pode-se dizer que as taxas
de juros praticadas no País estiveram, sistematicamente,
bastante acima daquelas vigentes no mercado financeiro
internacional.
Deve-se considerar, no entanto, que a obtenção de créditos

é essencial para que a grande maioria dos grupos industriais
de menor porte realizem investimentos de vulto, dado o
volume de recursos requerido.
Nesse contexto, entendemos que a falta de financiamento
inibe investimentos em novas unidades, bem como a expansão e
a modernização de unidades já em operação.
A criação de um fundo destinado ao setor industrial é,
portanto, uma iniciativa válida, que certamente irá
colaborar para q ue se desenvolvam novos pólos industriais no
Estado.

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

Lei nQ 1.618/93 na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amara], relator -
Jaime Martins - Bernardo Rubinger - Baldonedo Napoleão.

Redação do Vencido no l g Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.618/93

Cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica criado o Fundo de Incentivo à
Industrialização - FINO -, com o objetivo de dar suporte
financeiro a programas destinados ao desenvolvimento
industrial do Estado.

lg - Os recursos do fundo destinam-se à implantação do
Programa de Integração e Diversificação Industrial - PRÓ-
INDUSTRIA - e do Programa de Indução à Modernização
Industrial - PROIM.

- O fundo incorporará a subconta Apoio à
Industrialização do Fundo de Desenvolvimento Económico e
Social - FUNDES-FAI -, aberta na forma da Lei ng 8.402, de 6
de julho de 1983.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Incentivo à
Industrialização - FINO - empresas cujos projetos de
investimentos contemplem:
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- a implantação ou relocalização de unidade industrial no
Estado;
II - a expansão da capacidade instalada de unidade
industrial localizada no Estado;
III - a modernização ou readequação de unidade industrial

instalada no Estado.
Art. 3g - O Fundo de Incentivo á Industrialização - FINO -
será constituído dos seguintes recursos:

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

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

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

disponibilidades temporárias;
V - recursos de qualquer origem.
Parágrafo único - O fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dívidas
de operações de crédito contraídas pelo Estado e destinadas
ao fundo, na forma e nas condições a serem regulamentadas
pelo Poder Executivo-
Art. 4g - O Fundo de Incentivo á Industrialização - FINO -,
de natureza e individuação contábeis, será rotativo, e seus
recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos
reembolsáveis para investimentos fixos e de capital de giro,
sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 3Q.
Parágrafo único - O prazo para fins de concessão de
financiamento será de 10 (dez) anos contados da data da
vigência desta lei, podendo o Poder Executivo propor a sua
prorrogação, baseado na avaliação de desempenho do fundo.
Art. 5g - Para concessão de financiamentos com recursos do
Fundo de Incentivo á Industrialização - FINO - serão
observados os seguintes requisitos:

- conclusão favorável da análise do projeto a ser
financiado, em seus aspectos técnicos, econômicos,
financeiro, jurídicos e cadastrais;
II - apresentação de certidão negativa de débito, expedida

pela Secretaria de Estado da Fazenda, em se tratando de
empresa já instalada no Estado;
III - enquadramento do projeto a cargo do Conselho de
Industrialização - COINO.
Art. 6Q - Os financiamentos concedidos com recursos do

Fundo de Incentivo á Industrialização - FINO - obedecerão ás
seguintes condições gerais:

- para financiamentos de inversões fixas, será exigida do
beneficiário contrapartida de 10% (dez por cento) do
investimento, no caso de empresa localizada em município dos
vales do Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri, e de, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do investimento, no caso de
empresa localizada em outra região do Estado;
II - o prazo de carência será de até 36 (trinta e seis)

meses em financiamentos destinados a investimentos fixos e
de até 12 (doze) meses em financiamentos de capital de giro;
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III - o prazo de amortização será de até 60 (sessenta)
meses, iniciando-se no mês subseqüente ao do término do
prazo de carência;
IV - o reajuste monetário será na forma a ser definida pelo
Poder Executivo, ficando garantido para as empresas
localizadas nos vales do Jequitionha, São Mateus e Mucuri um
reajuste de, no máximo, 60% (sessenta por cento) do menor
reajuste adotado em outras regiões do Estado;
V - os juros serão 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 na amortização;
VI - o agente financeiro receberá, como remuneração por
serviços prestados, comissão de 3% a.a. (três por cento ao
ano), incidente sobre o saldo devedor reajustado e incluída
na taxa de juros, ou comissão de 2,5% (dois e meio por
cento), descontada de cada parcela liberada, de acordo com o
estabelecido nas normas especificas de cada programa
sustentado pelo fundo;
VII - haverá garantias reais ou subsidiárias, em
conformidade com as normas operacionais do agente
financeiro:
VIII - a liberação dos recursos do financiamento estará
condicionada à apresentação, pela empresa, de documento
próprio de regularidade expedido pelo conselho de Política
Ambiental do Estado de Minas Gerais - COPAM.
Parágrafo único - Os financiamentos estarão sujeitos ainda
ás condições especificas de cada um dos programas
sustentados pelo fundo.
Art. 7g - Havendo inadimpléncia por parte da empresa em
relação a quaisquer das obrigações assumidas no contrato,
incidirão, sobre o valor já liberado, atualização monetária
plena, multa e juros moratõnios, sem prejuízo de penalidades
administrativas cabíveis.
Art. 80 - O Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO -
terá como gestora a Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio - SEIC - e como agente financeiro o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.

lg - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais SÃ. -
BDMG - atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para
contratação de operação de financiamento com recursos do
fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos,
devendo, para tanto, recorrer às medidas administrativas e
judiciais necessárias.

- O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BOMG - poderá estabelecer convênios com o Banco do Estado de
Minas Gerais S.A. - BEMGE - para a operacionalização dos
financiamentos com recursos do fundo.
Art. 9Q - A Secretaria de Estado da Fazenda incumbirá a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO -.
especialmente no que se refere ã;

- elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa;



776

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

transitórias de caixa do fundo.
Parágrafo único - Competirá também à Secretaria de Estado
da Fazenda a análise da prestação de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente financeiro do fundo-
Art. 10 - Integram o Grupo Coordenador representantes dos

órgãos e das entidades seguintes:
- Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral - SEPLÂN -;
II - Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -;
III - Secretaria de Estado da Indústria e Comércio -

SEtC -;
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG -;
V - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais
- INDI.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4g. inciso III, da Lei
Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme
diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo;
II - acompanhar a sua execução;
III - decidir sobre outros programas a serem implementados

com recursos do fundo, bem como sobre as respectivas
condições de funcionamento e de financiamento, em
consonância com a política industrial do Estado e com as
condições gerais estabelecidas nos arts. Sg e 6g desta lei.
Art. 11 - Á comprovação de prática de sonegação fiscal pelo
beneficiário de financiamento com recursos do Fundo de
Incentivo à Industrialização - FINO -, 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 plena,
multa e juros contratuais e moratõrios, além das penalidades
administrativas cabíveis.
Art. 12 - Os demonstrativos financeiros do Fundo de
Incentivo à Industrialização - FINO - obedecerão ao disposto
na Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964, e nas
normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora obrigam-

se a apresentar à Secretaria de Estado da Fazenda relatórios
específicos na forma em que foram solicitados.
Art. 13 - 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 de lei e a aplicação dos recursos, de
acordo com o objeto do contrato.
Art. 14 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo

de Incentivo à Industrialização - FINO.
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Art. 15 - No exercido de 1993, as despesas do Fundo de
Incentivo á Industrialização - FINO - correrão á conta da
dotação orçamentária nQ 1915.11623462.339 - 4313.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lQ de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
WQ 964/92

Comissão de Redação
Projeto de Lei nQ 964/92, do Deputado Agostinho Patrus, que
dispõe sobre a instituição de reservas particulares de
relevante interesse ecológico e cultural, por destinação do
proprietário, no Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2
turno, com as Emendas nQs 1 e 2 ao 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 dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 964/92
Dispõe sobre a instituição de reservas particulares de
relevante interesse ecológico e cultural, por destinação do
proprietário, no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Será reconhecida e registrada como Reserva
Particular de Relevante Interesse Ecológico e Cultural, por
destinação do seu proprietário, em caráter temporário, o
Imóvel em que, no todo ou em parte, sejam identificadas
condições naturais primitivas, semiprimitivas ou
recuperadas, ou cujas características justifiquem, por parte
do poder público, ações de recuperação e de conservação,
pelo seu aspecto paisagistico, ou para a preservação do
patrimônio natural e da biodiversidade.
Art. 2Q - A destinação de que trata o artigo anterior se
dará por período de, no mínimo, 20 (vinte) anos,
prorrogável, a cada vez, por um mínimo de também 20 (vinte)
anos.
Art. 3Q - As normas regulamentares do processo de criação
da Reserva Particular de Relevante Interesse Ecológico e
Cultural, estabelecidas pelo Poder Executivo, deverão
especificar:

 

- a documentação a ser anexada ao pedido de
reconhecimento da reserva;
II - o prazo para emissão de laudo de vistoria do imóvel e

de parecer sobre o pedido, por parte do órgão ambiental
estadual competente;
III - as condições do termo de compromisso, a ser firmado
na presença da autoridade competente, pelo qual o
proprietário se compromete a cumprir as normas legais e
regulamentares relativas á matéria e assume a
responsabilidade pela preservação da reserva e a obrigação
de promover a averbação do termo no cartório de registro de
imóveis competente;
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IV - as condições de publicação, no órgão oficial do
Estado, do termo de reconhecimento da reserva;
V - o prazo para a averbação do termo de compromisso no
cartório de registro de imóveis competente, em que o
interessado deverá gravar o imóvel com a reserva instituída;
VI - as condições em que o ato de reconhecimento da reserva
poderá ser revogado.
f l Q - O laudo de vistoria a que se refere o inciso II do

artigo deverá conter a descrição da área, que compreenderá a
tipologia florestal, a paisagem, a hidrologia e o estado de
conservação, bem como a relação das principais atividades
desenvolvidas no local e a indicação das eventuais pressões
potencialmente degradadoras do ambiente.

- O termo de compromisso de que trata o inciso III do
artigo deverá discriminar as características do imóvel
objeto da destinação.
Art. 4 - O poder público dispensará à Reserva Particular
de Relevante Interesse Ecológico e Cultural a proteção
assegurada pela legislação em vigor ás florestas de
preservação permanente e às áreas cuja conservação seja de
interesse público, sem prejuízo do direito de propriedade,
que deverá ser exercido por seu titular em defesa da
reserva, sob a orientação e com o apoio do órgão ambiental
estadual competente.
Art. 5 - Á alteração das caracteristicas da área da
reserva e a intervenção de terceiros no local, inclusive
para a realização de pesquisas, dependerão da apresentação
de projeto pormenorizado, a ser previamente aprovado pelo
órgão estadual competente, e somente serão autorizadas caso
não afetem os atributos do imóvel que justificaram a
instituição da reserva.
Art. 6 - O órgão estadual competente, quando julgar
necessário, promoverá vistoria na reserva e notificará o
proprietário para que sane irregularidade verificada ou
repare dano causado por sua culpa.
Parágrafo único - No caso do não-cumprimento da
notificação de que trata o artigo, poderá o órgão estadual
competente promover a extinção da reserva e o cancelamento
do vinculo no registro imobiliário, sem prejuízo das
responsabilidades civil e penal pelos danos verificados.
Art. 7g - Cabe ao proprietário divulgar, na região em que o
imóvel se situe, a sua condição de Reserva Particular de
Relevante Interesse Ecológico e Cultural, inclusive mediante
a afixação, nos limites da área e nas vias de acesso a ela,
de placas de advertência quanto á proibição de desmatamento,
queimada, caça, pesca, apanha ou captura de quaisquer
animais e quanto a quaisquer outros atos que afetem ou
possam afetar o ambiente local.
Art. 8Q - Fica Isento do recolhimento de 90% (noventa por
cento) do valor do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis"
e Doação - ITCD - o imóvel que possuir Reserva Particular de
Relevante Interesse Ecológico e CulturaL
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§ 1 Q - A isenção do ITCD será integral quando a área do
imóvel corresponder à totalidade da área da reserva nele
instituida -
6 2g - A isenção a que se refere este artigo somente se

aplica após a averbação do termo de compromisso no cartório
de registro de imóveis competente-
Art. 9g - O poder público, por meio dos órgãos competentes,
concederá incentivos especiais ao proprietário de imóvel
reconhecido, no todo ou em parte, como Reserva Particular de
Relevante Interesse Ecológico e Cultural.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se
incentivos especiais:

- a obtenção de apoio financeiro oficial, por meio da
concessão de crédito rural e de outros tipos de
financiamento;
II - a prioridade na concessão de beneficias associados a

programas de infra-estrutura rural
III - a preferência na prestação de serviços de assistência

técnica e de fomento, por intermédio dos órgãos oficiais
competentes.
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de
sua vigência.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bernardo Rubinger, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.618/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.618/93, do Governador do Estado, que
cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND - e dá
outras providências, 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 Ng 1.618/93
Cria o Fundo de Incentivo á Industrialização - FIND - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lc, - Fica criado o Fundo de Incentivo à
Industrialização - FINO -, como objetivo de dar suporte
financeiro a programas destinados ao desenvolvimento
industrial do Estado.
f lg - Os recursos do fundo destinam-se à implantação do
Programa de Integração e Diversificação Industrial - PRÓ-
INDUSTRIA - e do Programa de Indução à Modernização
Industrial - PROIM.
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f 2g - O fundo incorporará a subconta Apoio á
Industrialização do Fundo de Desenvolvimento Econômico e
Social - FUNDES-FAI -, aberta na forma da Lei ng 8.402, de 6
de julho de 1983.
Art. 2g - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do Fundo de Incentivo à
Industrialização - FINO - empresas cujos projetos de
investimentos contemplem:

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

instalada no Estado.
Art. 3g - O Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO -
será constituído dos seguintes recursos:

- as dotações consignadas no orçamento do Estado e os
créditos adicionais:
II - os provenientes de operações de crédito interno e

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

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

disponibilidades temporárias;
V - outros recursos.
Parágrafo único - O fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dividas
contraídas pelo Estado em operações de crédito destinadas ao
fundo, na forma e nas condições regulamentadas pelo Poder
Executivo.
Art. 4g - D Fundo de Incentivo á Industrialização - FINO -,

de natureza e individuação contábeis, será rotativo, e seus
recursos serão aplicados sob a forma de financiamentos
reembolsáveis para investimentos fixos e capital de giro,
sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo
anterior.
Parágrafo único - O prazo para a concessão de financiamento
será de 10 (dez) anos contados da data da vigência desta
lei, facultado ao Poder Executivo propor a sua prorrogação,
baseado na avaliação de desempenho do fundo.
Art. 5 - Para a concessão de financiamento com recursos do
Fundo de Incentivo á Industrialização - FINO serão
observados os seguintes requisitos:

- conclusão favorável da análise do projeto a ser
financiado, em seus aspectos técnicos, econômicos,
financeiros, jurídicos e cadastrais;
II - apresentação de certidão negativa de débito, expedida

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

Industrialização - COIND.
Art. 6Q - Os financiamentos concedidos com recursos do

Fundo de Incentivo á Industrialização - FINO - obedecerão ás
seguintes condições gerais:



781

- para financiamentos de inversões fixas, será exigida do
beneficiário contrapartida de 10% (dez por cento) do
investimento, no caso de empresa localizada em município dos
vales do Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri, e de, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do investimento, no caso de
empresa localizada em outra região do Estado;
Ir - o prazo de carência será de até 36 (trinta e seis)

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

meses, iniciando-se no mês subseqüente ao do término do
prazo de carência;
IV - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo

Poder Executivo, garantido-se ás empresas localizadas nos
vales do Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri um reajuste de,
no máximo, 60% (sessenta por cento) do menor reajuste
adotado em outras regiões do Estado;
V - os juros serão 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 na amortização;
VI - o agente financeiro receberá, como remuneração por
serviços prestados, comissão de 3% a.a. (três por cento ao
ano), incidente sobre o saldo devedor reajustado e incluída
na taxa de juros, ou comissão de 2,5% a.a (dois e meio por
cento ao ano), descontada de cada parcela liberada, de
acordo com o estabelecido nas normas especificas de cada
programa sustentado pelo fundo;
VII - haverá garantias reais ou subsidiárias, em
conformidade com as normas Operacionais do agente
financeiro;
vrn - a liberação dos recursos do financiamento

condicionar-se-á á apresentação, pela empresa, de documento
próprio de regularidade expedido pelo Conselho de Política
Ambiental do Estado de Minas Gerais - COPAM.
Parágrafo único - Os financiamentos estarão sujeitos ainda
às condições especificas de cada um dos programas
sustentados pelo fundo.
Art. 7g - Havendo inadimplência por parte da empresa em
relação a quaisquer das obrigações assumidas no contrato,
incidirão, sobre o valor já liberado, atualização monetária
plena, multa e juros moratôrios, sem prejuízo de penalidades
administrativas cabíveis-
Art. BQ - O Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO -
terá, como gestora, a Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio e, como agente financeiro, o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.

lg - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG - atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para
contratar operação de financiamento com recursos do fundo e
para efetuar a cobrança dos créditos concedidos, devendo,
para tanto, recorrer às medidas administrativas e judiciais
necessárias.
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2g - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG - poderá estabelecer convênios com o Banco do Estado de
Minas Gerais S.A. - 8EMGE - para a operacionalização dos
financiamentos com recursos do fundo.
Art. 90 - Incumbe à Secretaria de Estado da Fazenda a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
Fundo de Incentivo á Industrialização - FINO -,
especialmente no que se refere à:
1 - elaboração do cronograma financeiro da receita e da

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

transitórias de caixa do fundo.
Parágrafo único - Compete também á Secretaria de Estado da
Fazenda a análise da prestação de contas e dos
demonstrativos financeiros do agente do fundo.
Art. 10 - Integram o Grupo Coordenador representantes dos

seguintes Órgãos e entidades:
- Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
II - Secretaria de Estado da Fazenda;
III - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;
rv - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -

- Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais
- INDI.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4g, III, da Lei Complementar
ng 27, de 16 de janeiro de 1993:

- aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme
diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo, e
acompanhar a sua execução;
II - decidir sobre outros programas a serem implementados

com recursos do fundo, bem como sobre as respectivas
condições de funcionamento e de financiamento, em
consonãncia com a política industrial do Estado e com as
condições gerais estabelecidas nos arts. 5o e 60 desta lei.
Art. 11 - A comprovação de prática de sonegação fiscal pelo
beneficiário de financiamento com recursos do Fundo de
Incentivo à Industrialização - FINO -, durante a vigência do
contrato, acarretará o cancelamento ou a suspensão do saldo
a ser liberado e o vencimento antecipado do contrato e de
todas as parcelas vencíveis, com atualização monetária
plena, multa e juros contratuais e moratôrios, além das
penalidades administrativas cabíveis.
Art. 12 - Os demonstrativos financeiros do Fundo de
Incentivo à Industrialização - FINO - obedecerão ao disposto
na Lei Federal nQ 4320, de 17 de março de 1964, e nas
normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo único - Ficam o agente financeiro e a gestora

obrigados a apresentar á Secretaria de Estado da Fazenda
relatórios específicos na forma em que forem solicitados.
Art. 13 - A liberação das parcelas do financiamento far-se-
à de acordo com o cronograma físico e financeiro, que fará
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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.
Art. 14 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo

de Incentivo á Industrialização - FINO.
Art. 15 - No exercicio de 1993, as despesas do Fundo de
Incentivo à Industrialização - FINO - correrão à conta da
dotação orçamentária ng 191511623462339 -4313.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lQ de janeiro de
1994, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Bernardo Rubinger. -
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Belo Horizonte, terça-feira, 28 de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA 4â REUNIÃO ORDINÁRIA DA 24 SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 129 LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, EM 23 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Comunicação: Comunicação do Deputado Márcio Miranda - 2?
PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura de comunicação
apresentada - Discussão e votação de pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ngs 1818. 1.842 e
1.845/93; aprovação - 2? Fase: Palavras do Sr. Presidente -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Cêiio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jaime Martins - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Maria Pinto - Márcio Miranda - Maria
Olivia - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr 2g-Secretário, para proceder é leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

COMUNICAÇÃO
- Nesta oportunidade, é apresentada à Mesa comunicação do

Deputado Márcio Miranda.
2? PARTE (ORDEM DO DIA)

lê Fase
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o Sr. Presidente - Não havendo 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.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada pelo Deputado Márcio Miranda
falecimento da Sra. Salma Souki de Oliveira, no dia 22 de
dezembro em Divinópolis (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetidos a discussão e a votação, são

apresentadas regimentalmente, em redação final, cada um por
sua vez, os Projetos de Lei ns 1818, 1.842 e 1.845/93 (A
sanção.).

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta
da presente reunião o Projeto de Lei Complementar nQ 30/93
em virtude de sua aprovação na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã, bem como os Projetos de Lei ns
1.843 e 1.844/93 por não haver condições regimentais para
sua apreciação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras matérias a serem
apreciadas, esta Presidência encerra a presente reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de debates de segunda-
feira, dia 27, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 95a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quinze minutos do dia dois de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cêlio de Oliveira, Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão, João Marques, Antônio Carlos Pereira e
Bernardo Rubinger (substituindo este ao Deputado José
'Renato, por indicação da Liderança do PMDB), 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 à 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 constantes na pauta, conforme edital
de convocação, e designa o Deputado Baldonedo Napoleão para
relatar o Projeto de Lei ng 1.613/93, no lg turno. Encerrada
a Ia parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do
Dia. O Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer sobre o
projeto supracitado, concluindo pela aprovação da matéria,
no lg turno, com as Emendas ngs 1, 2 e 3. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o
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Deputado Roberto Amaral, relator do Projeto de Lei flQ
1.617/93, no lg turno, passa a Presidência ao Deputado
Célio de Oliveira, que reabre a discussão sobre a matéria em
questão e sobre as Propostas de Emenda ngs 1 a 4 a ele
apresentadas pelo Deputado Antônio Carlos Pereira. Colocado
em votação, é aprovado o parecer do relator, que conclui
pela aprovação do projeto, com as Emendas ngs 2 e 3, e pela
rejeição da Emenda ng 1, salvo as propostas de emenda: Em
seguida, são colocadas em votação, cada uma por sua vez, as
propostas de emenda, sendo aprovada a ng 4, e rejeitadas as
nQs 1, 2 e 3. Concordando o relator. Deputado Roberto
Amaral, em proceder a alterações em seu parecer nos termos
do aprovado, a Presidência concede-lhe prazo de 2 horas para
a nova redação do parecer e suspende a reunião. Reabertos os
trabalhos, o Presidente, Deputado Cêlio de Oliveira, passa a
palavra ao Deputado Roberto Amaral, que apresenta a nova
redação de seu parecer, concluindo pela aprovação da matéria
com as Emendas ngs 2, 3 e 4, e pela rejeição da Emenda ng 1,
no lg turno. Em seguida, a Presidência solicita aos
Deputados que subscrevam o parecer. Prosseguindo, a
Presidência reabre a discussão sobre o Projeto de Lei ng
1.623/93 e sobre as Propostas de Emenda ngs 1 e 2, a ele
apresentadas, no lg turno, pelo Deputado Antônio Carlos
Pereira. Colocado em votação, é aprovado o parecer do
relator, Deputado Roberto Amaral, que conclui pela aprovação
da matéria, com as Emendas ngs 1, 2 e 3, salvo as propostas
de emenda. Logo após, são colocadas em votação, cada uma por
sua vez, as Propostas de Emenda ngs 1 e 2, que são
rejeitadas. Reassumindo a Presidência, o Deputado Roberto
Amaral agradece a presença de todos, convoca os membros
desta Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1993-
Célio de Oliveira, Presidente - Bernardo Rubinger - João

Marques - Roberto Amaral
ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas e quinze minutos do dia sete de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão (substituindo o
Deputado Arnaldo Canarinho, por indicação da Liderança do
BRD), Jorge Hannas (substituindo o Deputado Jaime Martins,
por indicação da Liderança do BRD) e Jorge Eduardo, membros
da Comissão de Agropecuária e Política Rural; e Cêlio de
Oliveira, Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão, Hely Tarquinio
(substituindo este ao Deputado João Marques, por indicação
da Liderança do PP), Jorge Eduardo (substituindo o Deputado
José Renato, por indicação da Liderança do BRD) e Jorge
Hannas (substituindo o Deputado Jaime Martins, por indicação
da Liderança do BRD), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e esclarece que a reunião se destina a apreciar.
em lg turno, o Projeto de Lei no 1.616/93, do Governador do
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Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do
Jaiba e dá outras providências. A seguir, o Presidente
designa o Deputado Jorge Eduardo relator da Comissão de
Agropecuária e Politica Rural e o Deputado Roberto Amaral
relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo faz a
leitura de seu parecer, que conclui pela aprovação da
matéria, com as Emendas flQ5 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em discussão e
votação, o parecer é aprovado. Com a palavra, o Deputado
Roberto Amaral faz a leitura de seu parecer, que conclui
pela aprovação da matéria, com as Emendas ngs 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e 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, 21 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Renato -
Wilson Pires - Arnaldo Canarinho.
ATA DA lia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia sete de dezembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Adelmo Carneiro
Leão (substituindo este ao Deputado Antônio Fuzatto, por
indicação da Liderança do PT), Jorge Eduardo (substituindo o
Deputado José Renato, por indicação da Liderança do PMDB),
Baldonedo Napoleão (substituindo o Deputado Alvaro Antônio,
por indicação da Liderança do BRO) e Jorge Hannas
(substituindo o Deputado Sebastião Costa, por indicação da
Liderança do PFL). membros da Comissão de Administração
Pública; e Geraldo Rezende (substituindo o Deputado Roberto
Amara], por indicação da Liderança do BRD), Baldonedo
Napoleão, Bonifácio Mourão e Jorge Hannas (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 Bonifácio Mourão, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a reunião se destina a apreciar os pareceres para o lQ
turno do Projeto de Lei no 1.744/93, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a recomposição de vencimentos dos
cargos do Quadro Especifico de Pessoal da Defensoria Pública
e dá outras providências. O Presidente designa os Deputados
Geraldo Rezende e Baldonedo Napoleão para relatarem a
matéria pelas Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, respectivamente. Com
a palavra, o Deputado Geraldo Rezende solicita a suspensão
da reunião por 5 minutos para melhor análise do parecer, o
que é deferido pelo Presidente. Reabertos os trabalhos, o
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Deputado Geraldo Rezende emite seu parecer, no qual conclui
pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e a
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado
Baldonedo Napoleão emite parecer, no qual conclui pela
aprovação da matéria com as Emendas ngs 1 e 2. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência convoca os membros das
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para a reunião conjunta a ser
realizada no dia 7/12/93, às 17h45min, destinada a apreciar
os pareceres para o lg turno do Projeto de Lei nQ 1.618/93,
do Governador do Estado, que cria o Fundo de Incentivo à
Industrialização - FINO - e dá outras providências, agradece
o comparecimento dos Deputados, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - João Marques - José Leandro
- Baldonedo Napoleão - Jorge Eduardo - Geraldo Rezende -
Romeu Queiroz - Roberto Amaral.
ATA DA SOa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As dez horas e dez minutos do dia nove de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Màrcio Miranda
e Geraldo Rezende, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Geraldo Rezende que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Deputado Geraldo Rezende lê
correspondência enviada pelos representantes da Associação
dos Servidores da MinasCaixa - ASSEMI -, em que solicitam
seja agilizado o processo de pagamento do FGTS, uma vez que
a representação daqueles funcionários se encontra parada na
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. A seguir, o Presidente
passa á discussão e votação de proposição que dispensa a
apreciação do Plenário da Assembléia. Com parecer favorável
do relator, Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei n
1.520/93, no 2Q turno. Submetido à discussão e votação, é
aprovado o projeto. 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, 15 de dezembro de 1993-
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Geraldo Rezende - Márcio

Miranda.
ATA DA 8a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas do dia treze de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral (substituindo o
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB).
Bernardo Rubinger (substituindo o Deputado Geraldo Rezende,
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por indicação da Liderança do PMDB) Arnaldo Canarinho
(substituindo o Deputado Antônio Pinheiro, por indicação da
Liderança do PSDB), e Célio de Oliveira, membros da Comissão
de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho,
Jaime Martins e Baldonedo Napoleão (substituindo o Deputado
Jorge Eduardo, por indicação da Liderança do BRD), membros
da Comissão de Agropecuária e Politica Rural; e Célio de
Oliveira, Baldonedo Napoleão, Raul Messias, Roberto Amaral e
Jaime Martins, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e informa aos parlamentares que a reunião se
destina a apreciar os pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça, de Agropecuária e Política Rural e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para o lg turno do
Projeto de Lei flQ 1.818/93, do Deputado Clêuber Carneiro,
que dá nova redação ao f 2Q do art. 11 e ao art. 30 da Lei
flQ 11.020, de 8/1/93. A seguir, o Presidente solicita ao
Deputado Raul Messias que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Na ausência dos Deputados Antônio Júlio,
Jorge Eduardo e Jaime Martins, a Presidência redistribui,
respectivamente, o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça ao Deputado Bernardo Rubinger; o da Comissão de
Agropecuária e Politica Rural, ao Deputado Baldonedo
Napoleão e o da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária ao Deputado Roberto Amaral. Prosseguindo, a
Presidência concede a palavra ao Deputado Bernardo Rubinger,
relator da Comissão de Constituição e Justiça, que emite
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria. Submetido a discussão e votação, é O
parecer aprovado. Em seguida, o Deputado Baldonedo Napoleão,
relator da Comissão de Agropecuária e Politica Rural, emite
parecer favorável á aprovação da matéria, com a Emenda nQ 1.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a
palavra o Deputado Roberto Amara], relator da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na fase de leitura
do parecer, o Deputado Roberto Amaral apresenta requerimento
em que solicita o comparecimento do Sr. Antônio Maria
Claret, Chefe do Setor de Divisão de Legalização de Terras
da RURALMINAS, e do Sr. Sebastião Neves Rocha, Presidente da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais - FETAEMG -, a fim de que subsidiem a discussão
do parecer para o lg turno do Projeto de Lei ng 1.818/93.
Fizeram uso da palavra, para encaminhar a votação, os
Deputados Raul Messias e Roberto Amara]- Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. A Presidência suspende a
reunião para que no dia 14 do corrente, ás 9 horas, a
Comissão possa ouvir os convidados acima relacionados.
Reabertos os trabalhos, comparecem os Deputados José Renato
(substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da
Liderança do PMDB), Jorge Hannas (substituindo o Deputado
Cléuber Carneiro, por Indicação da Liderança do PFL).
Geraldo Rezende, Ermano Batista e Célio de Oliveira, membros
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da Comissão de Constituição e Justiça: Ajalmar Silva, Wilson
Pires e Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado Jaime
Martins, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão de Agropecuária e Política Rural: Célio de
Oliveira. Roberto Amaral, Raul Messias, João Marques e Jaime
Martins, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Encontram-se presentes, também, os Deputados
Bernardo Rubinger, José Braga, Adelmo Carneiro Leão, Cõssimo
Freitas, Agostinho Patrus e José Leandro. A Presidência
convida o Dr. Antônio Maria Claret, Chefe do Setor de
Divisão de Legalização de Terras da RURALMINAS, para tomar
assento á mesa, O Or. Antônio Maria Claret faz sua
exposição sobre a ocupação e o assentamento de terras,
conforme consta nas notas taquigráficas. Fizeram uso da
palavra, para discutir o assunto, os Deputados Ermano
Batista, Roberto Amaral e Raul Messias. A Presidência
suspende a reunião para que o Deputado Côssimo Freitas abra
a reunião da Comissão Especial. Reabertos os trabalhos, o
Presidente concede a palavra ao Deputado Raul Messias para
que conclua as suas considerações. O Deputado Raul Messias
pede esclarecimentos sobre a redação do art.30 da Lei ng
11.020. O relator, Deputado Roberto Amaral, comenta o
artigo. A Presidência passa a palavra ao Deputado Roberto
Amaral para que ele proceda á leitura do parecer da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Neste ínterim, o
Deputado Raul Messias solicita vista do parecer, o que é
deferido pela Presidência, que agradece a presença dos
parlamentares presentes, convoca os membros da comissão para
a reunião extraordinária do dia 15, ás 9h30min, com a
finalidade de se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei
ng 1.818/93, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993-
Geraldo Rezende, Presidente - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
- Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão
- Roberto Amaral - Bernardo Rubinger,
ATA DA 102 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia quatorze de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão. Jaime Martins e Dilzon Meio, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Jaime Martins que proceda á 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 as matérias constantes
na pauta, distribui o Projeto de Lei nQ 1.149/92 e
redistribui o Requerimento no 4.887/93 ao Deputado Dilzon
Melo. Encerrada a lsà parte dos trabalhos, passa-se á 2çà fase
da Ordem do Dia. A Presidência passa a palavra ao Deputado
Dilzon Melo, que emite parecer para o 2Q turno sobre o
Projeto de Lei no 1.149/93, mediante o qual conclui pela
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aprovação da proposição na forma do vencido no lg turno.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado, O
Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer para o 2g turno
sobre o Projeto de Lei ng 1.324/93, mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto na forma proposta. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Relator também do
Projeto de Lei nQ 1.369/93, no lQ turno, o Deputado
Baldonedo Napoleão emite parecer, mediante o qual conclui
pela aprovação da matéria, na forma do Substitutivo ng 1.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. O
Deputado Jaime Martins, autor do Projeto de Lei nQ 1.369/93,
que cria a linha de transporte rodoviário coletivo
intermunicipal com sede no Municipio de Estrela do Indaia,
solicita que a empresa que faz a linha Dores de Indaiã -
Belo Horizonte trabalhe horários adequados ás necessidades
dos moradores daquele município- Na fase de discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia, o Deputado Dilzon Melo emite parecer
sobre o Requerimento ng 4.887/93, por meio do qual conclui
pela rejeição da proposição. Colocado em votação, é o
requerimento rejeitado. Em seguida, a Presidência designa os
parlamentares abaixo para relatarem os processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades, cedidos pelos Deputados que se seguem:
Deputado Jaime Martins: Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Paiva, Núcleo Comunitário e Assistencial da
Região Central e Confraria das Mães Cristãs, de Barbacena,
Núcleo Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos
Amigos de Maripá, de Maripá de Minas, e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Desterro de Entre-Rios, José
Bonifácio; Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Sede
do Municipio de Divino, Sebastião Costa. O Deputado Jaime
Martins converte em diligência ao autor, Deputado José
Bonifácio, o processo referente à Caixa Escolar Artur
Napoleão, de Barroso, o que é deferido pelo Presidente.
Deputado Baldonedo Napoleão: Núcleo Assistencial Espírita
Maria da Cruz, de Ipatinga, e Obras Sociais do Caladinho -
OSCA -, de Coronel Fabriciano, Ivo José; Confraria das Mães
Cristãs, de Barbacena, e Associação Sanjoanense dos
Portadores de Deficiência, de São João dei-Rei, Antônio
Fuzatto. O Deputado Baldonedo Napoleão baixa em diligência
ao autor, Deputado Antônio Fuzatto, os processos referentes
à Igreja Evangélica Assembléia de Deus, de São João de]-Rei,
e á APAE, de São Tiago, o que é deferido pela Presidência.
Deputado Dilzon Melo: Associação de Proteção à Infância de
Santa Luzia, Reinaldo Lima; Sindicato Rural de Passa-Quatro,
José Militão; Lar das Velhinhas de Jequitinhonha, Péricles
Ferreira; Associação Comunitária Paranaiba, de Carmo do
Paranaiba, Ajalmar Silva; Hospital Joaquim Pinto Lara, de
Piracema, Geraldo da Costa Pereira; Ação Social Filadélfia
da 7 13 Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, José Militão.
O Deputado Dilzon Melo baixa em diligência ao autor,
Deputado Roberto Carvalho, os processos referentes ao MUSA
(Mulher e Saúde) - Centro de Educação e Saúde da Mulher, e
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ás Obras Sociais Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, de
Belo Horizonte, o que é deferido pelo Presidente. Os
relatores supracitados. Deputados Jaime Martins, Baldonedo
Napoleão e Dilzon Melo, emitem pareceres, por meio dos quais
concluem que a aplicação dos recursos pelas entidades acima
mencionadas obedece ao estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. 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 membros
desta Comissão para a próxima reunião extraordinária, a se
realizar no dia 15/12/93, às 101h30min, com a finalidade de
se apreciar a matéria constante na pauta, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral - Dilzon

Melo - José Braga.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.702/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
altera a Lei nQ 6.763, de 26/12/75. que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências-
0 projeto foi aprovado no lg turno, na forma do

Substitutivo no 1 e com a Emenda no 1.
Agora, cabe a esta Comissão examinar a matéria no 2g turno
e elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já nos manifestamos, a proposição em tela, com os
referidos aperfeiçoamentos, merece prosperar nesta Casa. A
matéria propõe várias alterações na legislação tributária do
Estado, aperfeiçoando-a e atualizando-a. Assim, o projeto
merece a nossa acolhida.
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aprimorar a
proposição, o que fazemos por meio das Emendas ns 1 e 2.

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

Lei 
no 

1.702/93 na forma do vencido no lQ turno e com as
Emendas ngs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Suprima-se o art. 7g.

EMENDA Ng 2
Na tabela a que se refere o art. 5g, substitua-se a
expressão: "1.01 Carvão vegetal de floresta plantada m3
1,00" por "1.01 Carvão vegetal de floresta plantada m3
2.00"
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1993.
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Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral, relator -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Péricles Ferreira.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI No 1.702193

Altera dispositivos das Leis ngs 6.763. de 26 de dezembro
de 1975, 7.164, de 19 de dezembro de 1977, e 10.992, de 29
de dezembro de 1992, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os dispositivos da Lei ng 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, abaixo relacionados passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 12 - .........................................
1- ......................................................
b) .......................................................
b.3) máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de

processamento de dados, máquinas, equipamentos e ferramentas
agrícolas, observados os prazos, a relação dos bens
alcançados, as condições e a disciplina de controle
estabelecidos no regulamento;

7g - - . ...................
Ir - não se aplicará ás saídas com destino á
industrialização, ressalvadas as hipóteses previstas no
regulamento.
Art.36 - .............................................
2g - A correção monetária de que trata este artigo será

efetuada com base na tabela em vigor na data da efetivação
da restituição em moeda corrente ou na data em que for
autorizado o crédito para pagamento futuro do imposto,
considerando-se termo inicial a data em que:
1 - tiver ocorrido o pagamento indevido;
2 - ficarem apuradas a liquidez e a certeza da importância

a restituir, quando esta depender de apuração.
Art . 53 - ............................
- o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas

Gerais - UPFMG -. prevista no art. 224 desta lei, vigente na
data em que tenha ocorrido a infração;

Art. 54
III - por deixar de entregar ao Fisco documentos
informativos do movimento econômico, na forma e no prazo
definidos no regulamento - por documento: 10 (dez) UPFMGs;".
Art. 20 - Os artigos da Lei ng 6.673. de 26 de dezembro de
1975, abaixo relacionados ficam acrescidos dos seguintes
incisos
"Art. 21 - ..................................
viii - a empresa de comunicação, concessionária de serviço
de telefonia móvel celular, em relação ao respectivo
aparelho telefônico, quando não exigido do proprietário, no
momento da habilitação ou transferência, cópia autenticada
da nota fiscal de compra ou referente guia de arrecadação do
ICMS, nos quais constem o número e a série do aparelho,
devendo a comprovação do cumprimento da obrigação ser feita
mediante arquivamento de cópia do documento.
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Art. 55-
XXII - por dar entrada a mercadoria desacobertada de
documento fiscal, 20% (vinte por cento) do valor da
operação, reduzindo-se a 10% (dez por cento), na hipótese de
a saida ter sido acobertada com documento fiscal e o imposto
regulamente recolhido.'.
Art. 3g - O f lQ do art. BQ da Lei ng 7.164, de 19 de
dezembro de 1977, fica acrescido do item 4, com a seguinte
redação;
'Art. 8g - . . .............................................
# l Q - . . .................................................
4 - de tributo, em razão de recolhimento por meio de cheque
sem suficienteprovisão de fundos em poder do sacado, ou
cujo pagamentõ seja frustrado por circunstância diversa que
impeça o recebimento de seu valor;'.
Art. 4 - A tabela A, referente ao lançamento e á cobrança
da Taxa de Expediente relativa aos atos de autoridades
administrativas, anexa á Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de
1975, fica acrescida dos itens e subitens constantes no
anexo único, que é parte integrante desta lei.
Art. S - A tabela a que se refere o art. 30 da Lei n
10.992, de 29 de dezembro de 1992, fica substituida pela
tabela anexa, que é parte integrante desta lei.
Art. 6 - Ao contribuinte da taxa florestal, de que trata
o art. 58 da Lei nQ 4.747, de 9 de maio de 1968, que
destinar recursos financeiros para aplicação em projeto
relevante e estratégico, previamente aprovado pelo Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, relacionado com a
implementação da politica florestal do Estado, estabelecida
pela Lei ng 10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica
assegurada redução de:

- até 30% (trinta por cento) do valor da taxa florestal,
na hipótese de investimento em projeto de fomento florestal
executado pelo IEF, ou sob sua supervisão, em área degradada
de pequena ou média propriedade rural ou para recuperação de
matas ciliares:
II - até 20% (vinte por cento) do valor da taxa florestal,

na hipótese de investimento em projeto de regularização
fundiária de unidade de conservação administrada pelo IEF ou
em caso de destinação de recursos para aquisição pelo
instituto de área de relevante interesse ecológico a ser
incorporada ao seu patrimônio.
l - A realização de investimentos em mais de um projeto

previsto no mesmo inciso não dá direito a redução superior
ao limite nele estabelecido.

2g - A realização de investimentos em projetos previstos
em mais de um inciso dá direito á acumulação das reduções
neles previstas, até o limite máximo de 50% (cinqüenta por
cento) do valor da taxa florestal
Art. 7g - O item 7 do Anexo 1 de que trata o art. 59 do
Decreto no 32.535, de 1991, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"7 - Perfumes, cosméticos, produtos de toucador, talco,

polvilho, xampus com propriedades terapêuticas ou
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profiláticas, dentifrícios, cremes para barbear, sabões,
sabonetes e água de colônia, quando forem de origem
estrangeira.".
Art. Bg - O Poder Executivo regulamentará a forma de
destinação dos recursos, sua aplicação e seu controle, bem
como a forma e os critérios para a concessão do beneficio
previsto no artigo anterior, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da publicação desta lei.
Art. 9g - Os valores previstos na alínea 'a" do inciso 1
do art. 90 da Deliberação da Mesa ng 287, de 28/11/84.
modificada pelo art. lQ da Lei ng 11.263, de 29/10/93, serão
atualizados, a partir de lg/8/93, na mesma data e no mesmo
percentual do reajustamento de vencimentos dos servidores da
Secretaria da Assembléia Legislativa, observada a vigência
da mencionada lei-
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lg de janeiro de
1994.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o f 5g do art. 12 da Lei no 6.763. de 26 de
dezembro de 1975-

Anexo Unico
(a que se refere o art. 4g da Lei ng , de de de

Classificação Discriminação por vez, dia,
unidade, função, sessão

li - Atos de autoridade administrativa do Instituto Mineiro
de Agropecuária:
11.1 - Registro de

estabelecimento 100%
11.2 - Vistoria de estabelecimento 200%
11.3 - Registro de produto 50%
11.4 - Alteração de razão social 50%
11.5 - Inspeção sanitária e industrial:
11.5.1 - Abate de bovinos, bufalinos e

eqüinos, por cabeça 1,7%
11.5.2 - Abate de sumos, ovinos e

caprinos, por cabeça 0,7%
11.5.3 - Abate de aves, coelhos e

outros, por centena de cabeça
ou fração 1%

11.5.4 - Produtos cárneos salgados ou
dissecados, por tonelada ou
fração 7%

11.5.5 - Produtos de salsicharia embutidos
e não embutidos, por tonelada ou
fração 7%

11.5.6 - Produtos cárneos em conserva,
semiconservas e outros produtos
cárneos, por tonelada ou fração 7%

11.5.7 - Toucinho, unto ou banha em rama,
banha, gordura bovina, gordura de
ave em rama e outros produtos
gordurosos comestíveis, por
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11.5.8 -

11.5.9 -

11.5. 10 -

11.5. 11 -

11.5. 12 -

11.5. 13 -

11.5. 14 -

11.5. 16-

11.5.16 -

11.5.17 -
11-5, 18 -

11.6. 19 -

11.5.20 -

11.5.21 -

11.5.22 -

tonelada ou fração 6%
Farinhas, sebo, óleos, graxa
branca, peles e outros
subprodutos não comestiveis. por
tonelada ou fração 2%
Peixe e outras espécies
aquáticas, em qualquer processo
de conservação, por tonelada ou
fração 7%
Subprodutos não comestiveis de
pescados e derivados, por
tonelada ou fração 3%
Leite de consumo pasteurizado ou
esterilizado, a cada 1.000 litros
ou fração 3%
Leite aromatizado, fermentado, ou
gelificado, a cada 1.000 litros
ou fração 3%
Leite desidratado concentrado,
evaporado, condensado e doce de
leite, por tonelada ou fração 20%
Leite desidratado em pó de
consumo direto, por tonelada ou
fração 15%
Leite desidratado em pó
industrial, por tonelada ou
fração 15%
Queijos minas, prato e suas
variedades, requeijão, ricota e
outros queijos, por tonelada ou
fração 30%
Manteiga, por tonelada ou fração20%
Creme de mesa, por tonelada ou
fração 20%
Margarina, por tonelada ou
fração 12%
Caseina, lactose e leitelho em
pó, por tonelada ou fração 20%
Ovos de aves, a cada 30 dúzias
ou fração 0,13%
Mel e cerade abelhas e
produtos á base de mel de
abelhas, por centena de
quilograma ou fração 0,60

Tabela Á
(a que se refere o art. 5g da Lei n , de de de

Código Especificação UnidadeUPFMG%
Cl ass.
1.00 - Produtos e subprodutos florestais
1.01 - Carvão vegetal de floresta

plantada m3 2.00
1.02 - Carvão vegetal de floresta



nativa sob manejo sustentado m3
1.03 - Carvão vegetal de floresta

nativa m3
1.04 - Lenha e/ou tolete de floresta

plantada m3
1.05 - Lenha e/ou tolete de floresta

nativa sob manejo m3
1.06 - Lenha e/ou tolete de floresta

nativa m3
2.00 - Madeiras em tora
2.01 - Cabiúna jacarandá espécie para

'aminação m3
2.02 - Cabiúna jacarandá cutelaria m3
2.03 - Pau-ferro sebastião de arruda

espécie para laminação p3
2.04 - Peroba-de-campos m3
2.05 - Cedro m3
2.06 - Peroba-rosa m3
2.07 - Aroeira m3
2.08 - Sucupira m3
2.09 - Braúna m3
2.10 - Ipê n3
2.11 - Jequitibá n3
2.12 - Pau d'arco n3
2.13 - Pau-preto m3
2.14 - Pinho (araucária) m3
2.15 - Eucalipto m3
2.16 - Madeira branca m3
2.17 - Pinus m3
2.18 - Outras espécies de lei m3
3.00 - Dormentes
3.01 - Primeira Categoria - Primeira

Classe o
3.02 - Primeira Categoria - Segunda

Classe o
3.03 - Segunda Categoria - Primeira

Classe u
3.04 - Segunda Categoria - Segunda

Classe u
4.00 - Bitola estreita
4.01 - Primeira Categoria - Primeira

Classe u
4.02 - Primeira Categoria - Segunda

Classe u
4.03 - Segunda Categoria - Primeira

Classe u
4.04 - Segunda Categoria - Segunda

Classe u
5.00 - Achas ou mourões
5.01 - de aroeira lavrada da
5.02 - de candeias estacas da
5.03 - Outras espécies nativas da
5.04 - Madeiras escoramento da
5.05 - Madeiras para andaime dz

2,00

10,00

1,00

00

5,00

300,00
30,00

80,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5.00
10,00

1,00

0.80

0,70

0.60

0,50

0,30

0,30

0,20

5,00
2,50
2,00
2,00
1,50
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5.06 - Mourões eucalipto até 2,20rn dz 0,50
6.00 - Postes (metro linear)
6.01 - de aroeira até 9m m/l 0,50
602 - de aroeira de 9m mil 0,60
6.03 - de eucalipto de 9m mil 0,10
604 - de eucalipto acima de 9m mil 0,15
7.00 - Outras espécies
7.01 - Bambu t 2,50
7.02 - Cascas em geral (arr. 15kg) arr 0,10
7.03 - Coco-macaúba (alq. 60 litros) alq0,08
8.00 - Flores
8.01 - Sempre-viva-flor-do-campo kg 1,00
8.02 - Sempre-viva-flor-roxona kg 1,00
8.03 - Sempre-viva-pé-de-ouro kg 1,00
8.04 - Outras espécies não

especificadas kg 1,00
9.00 - Folhas
9.01 - Folhas essências florestais t 0.20

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.702/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.702/93. do Governador do Estado, que
altera as Leis ns 6.763, de 26/12/75, 7.164, de 19i12i77, e
10.992, de 29i12/92, e dá outras providências, foi aprovado
no 2Q turno, com as Emendas ns 1 e 2 ao vencido no lg
turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 Ng 1.702/93
Altera as Leis flQS 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 7.164,
de 19 de dezembro de 1977. e 10.992, de 29 de dezembro de
1992, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os dispositivos da Lei ng 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, abaixo relacionados passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 12- ...............................................
b) ................ ........... . ....... ....................
b.3) máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de
processamento de dados, máquinas, equipamentos e ferramentas
agricolas, observados os prazos, a relação dos bens
alcançados, as condições e a disciplina de controle
estabelecidos no regulamento;

 

7Q - . . ..........................................
II - não se aplicará ás saídas dos produtos com destino á
industrialização, ressalvadas as hipóteses previstas no
regulamento.
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Art. 36-
2 - A correção monetária de que trata este artigo será

efetuada com base na tabela em vigor na data da efetivação
da restituição em moeda corrente ou na data em que for
autorizado o crédito para pagamento futuro do imposto,
considerando-se termo inicial a data em que:

- tiver ocorrido o pagamento indevido;
ri - ficarem apuradas a liqüidez e a certeza da importância

a restituir, quando esta depender de apuração.

Art . 53 - ...............................................
- o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas

Gerais - UPFMG -, prevista no art. 224 desta lei, vigente na
data em q ue tenha ocorrido a infração;

Art. 54 - ...............................................
III - por deixar de entregar ao Fisco documentos
informativos do movimento econômico, na forma e no prazo
definidos no regulamento - por documento: 10 (dez) UPFMGs;'.
Art. 2 - Os artigos da Lei nQ 6.673, de 26 de dezembro de
1975, abaixo relacionados ficam acrescidos dos seguintes
incisos:
'Art. 21 - ........................................
vrii - a empresa de comunicação, concessionária de serviço
de telefonia móvel celular, em relação ao respectivo
aparelho telefônico, quando não exigido do proprietário, no
momento da habilitação ou transferência, cópia autenticada
da nota fiscal de compra ou referente guia de arrecadação do
ICMS, nas quais constem o número e a série do aparelho,
devendo a comprovação do cumprimento da obrigação ser feita
mediante arquivamento de cópia do documento.

- ' : ::: 'Art. ss	........... .	...............................
xxri - por dar entrada a mercadoria desacobertada de
documento fiscal, 20% (vinte por cento) do valor da
operação, reduzindo-se a 10% (dez por cento), na hipótese de
a saida ter sido acobertada com documento fiscal e o imposto
regularmente recolhido.'.
Art. 3 - O f lQ do art. 8Q da Lei nQ 7.164, de 19 de
dezembro de 1977, fica acrescido do item 4, com a seguinte
redação:
"Art. 8 - . . .............................................
# 1Q .. .................................................
4 - de tributo, em razão de recolhimento por meio de cheque
sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou
cujo pagamento seja frustrado por circunstância diversa que
impeça o recebimento de seu valor;".
Art. 4 - A tabela A, referente ao lançamento e á cobrança
da Taxa de Expediente relativa a atos de autoridades
administrativas, anexa à Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de
1975, fica acrescida dos itens e subitens constantes no
Anexo i desta lei.
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Art. sg - A tabela a que se refere o art. 30 da Lei ng
10.992, de 29 de dezembro de 1992, fica substituída pela
tabela constante no Anexo II desta lei.
Art. 6Q - Ao contribuinte da taxa florestal, de que trata
o art. 58 da Lei ng 4.747, de 9 de maio de 1968, que
destinar recursos financeiros para aplicação em projeto
relevante e estratégico, previamente aprovado pelo Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, relacionado com a
implementação da política florestal do Estado, estabelecida
pela Lei ng 10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica
assegurada redução de:

- até 30% (trinta por cento) do valor da taxa florestal,
na hipótese de investimento em projeto de fomento florestal
executado pelo IEF, ou sob sua supervisão, em área degradada
de pequena ou média propriedade rural ou para recuperação de
matas ciliares;
II - até 20% (vinte por cento) do valor da taxa florestal,
na hipótese de investimento em projeto de regularização
fundiária de unidade de conservação administrada pelo IEF ou
em caso de destinação de recursos para aquisição pelo
instituto de área de relevante interesse ecológico a ser
incorporada ao seu patrimônio.
§ lg - A realização de investimentos em mais de um projeto
previsto no mesmo inciso não dá direito â redução superior
ao limite nele estabelecido.

- A realização de investimentos em projetos previstos
em mais de um inciso dá direito à acumulação das reduções
neles previstas, até o limite máximo de 50% (cinqüenta por
cento) do valor da taxa florestal
Art. 7 - O Poder Executivo regulamentará a forma de

destinação dos recursos, sua aplicação e controle, bem como
a forma e os critérios para a concessão do beneficio
previsto no artigo anterior, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de publicação desta lei.
Art. 8g - Os valores previstos na alínea "a" do inciso 1

do art. 9g da Deliberação da Mesa ng 287, de 28 de janeiro
de 1984, modificada pelo art. lg da Lei ng 11.263, de 29 de
outubro de 1993, serão atualizados, a partir de lg de agosto
de 1993, na mesma data e no mesmo percentual do
reajustamento de vencimentos dos servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa, observada a vigência da mencionada
lei.
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de lo de janeiro de
1994.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o 5o do art. 12 da Lei ng 6.763. de 26 de
dezembro de 1976. -

Anexo 1
(a que se refere o art. 4Q da Lei ng . de de de

Classi- Discriminação por vez, dia, UPFMG%
ficação unidade, função, sessão
11 - Atos de Autoridade Administrativa do



Instituto Mineiro de Agropecuária:

 

11.1 - Registro de Estabelecimento 100,00

 

11.2 - Vistoria de Estabelecimento 200,00

 

11.3 - Registro de Produto 50.00

 

11.4 - Alteração de Razão Social 50,00

 

11.5 - Inspeção Sanitária e Industrial:
11.5.1 - Abate de bovinos, bufalinos e

eqüinos, por cabeça 1,70
11.5.2 - Abate de sumos, ovinos e

caprinos, por cabeça 0,70
11.5.3 - Abate de aves, coelhos e outros,

por centena de cabeça ou fração 1,00
11.5.4 - Produtos cárneos salgados ou

dissecados, por tonelada ou
fração 7,00

11.5.5 - Produtos de salsicharia embu-
tidos e não embutidos, por to-
nelada ou fração 7,00

11.5.6 - Produtos cárneos em conserva,
semiconservas e outros produ-
tos cárneos, por tonelada ou
fração 7,00

11.5.7 - Toucinho, unto ou banha em rama,
banha, gordura bovina de ave em
rama e outros produtos gordurosos
comestíveis, por tonelada ou
fração 6,00

11.5.8 - Farinhas, sebo, óleos, graxa
branca, peles e outros subpro-
dutos não comestíveis, por to-
nelada ou fração 2,00

11.5.9 - Peixe e outras espécies aquáti-
cas, em qualquer processo de
conservação, por tonelada ou
fração 7,00

11.5.10 - Subprodutos não comestíveis de
pescados e derivados, por to-
nelada ou fração 3,00

11.5.11 - Leite de consumo pasteurizado
ou esterilizado, a cada 1.000
litros ou fração 3,00

11.5.12 - Leite aromatizado, fermentado
ou gelificado, a cada 1.000
litros ou fração 3,00

11.5.13 - Leite desidratado concentrado,
evaporado, condensado e doce de
leite, por tonelada ou fração 20.00

11.5. 14 - Leite desidratado em pó de
consumo direto, por tonelada
ou fração 10,00

11.5. 15 - Leite desidratado em pó Indus-
trial, por tonelada ou fração 15,00

11.5.16 - Queijos minas, prato e suas va-
riedades, requeijão, ricota e
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outros queijos, por tonelada ou
fração 30,00

11.5.17 - Manteiga, por tonelada ou fração20,00
11.518 - Creme de mesa, por tonelada ou

fração 20,00
11.5.19 - Margarina, por tonelada ou

fração 12,00
11,5.20 - Caseina, lactose e leitelho

em pó, por tonelada ou fração 20.00
11.5.21 - Ovos de aves, a cada 30 (trinta)

dúzias ou fração 0.13
11.5.22 - Mel e cera de abelhas e produtos

à base de mel de abelhas, por
centena de quilograma ou fração 0.50

Anexo II
(Tabela a que se refere o art. SQ da Lei ng , de de

de

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE UPFMG%
CLÂSS.
1.00 - Produtos e subprodutos

florestais
1.01 - Carvão vegetal de floresta

plantada m3 2,00
1.02 - Carvão vegetal de floresta

nativa sob manejo sustenta-
do m3 2,00

 

1.03 - Carvão vegetal de floresta m3 10,00
nativa

1.04 - Lenha e/ou tolete de flo-
resta plantada m3 1,00

1.05 - Lenha e/ou tolete de flo-
resta nativa sob manejo m3 1,00

1.06 - Lenha e/ou tolete de flo-
resta nativa m3 5,00

2.00 - Madeiras em tora
2.01 - Cabiúna jacarandá espécie

para laminação m3 300,00
2.02 - Cabiúna jacarandá cutela-

ria m3 30,00
2.03 - Pau-ferro sebastião de

arruda - espécie para la-
minação m3 80.00

2.04 - Peroba-do-campo m3 30.00
2.05 - Cedro m3 30,00
2.06 - Peroba-rosa m3 30,00
2.07 - Aroeira m3 30.00
2.08 - Sucupira ni3 30,00
2.09 - Braúna m3 30,00
2.10 - Ipê m3 30.00
2.11 - Jequitibá m3 10,00
2.12 - Pau d'arco m3 10,00
2.13 - Pau-preto m3 10,00



2.14 - Pinho (araucária)
2.15 - Eucalipto
2.16 - Madeira branca
2.17 - Pinus
2.18 - Outras espécies de lei
3.00 - Dormentes
3.01 - Primeira Categoria -

Primeira Classe
3.02 - Primeira Categoria -

Segunda Classe
3.03 - Segunda Categoria -

Primeira Classe
3.04 - Segunda Categoria -

Segunda Classe
4.00 - Bitola estreita
4.01 - Primeira Categoria -

Primeira Classe
4.02 - Primeira Categoria -

Segunda Classe
4.03 - Segunda Categoria -

Primeira Classe
4.04 - Segunda Categoria -

Segunda Classe
5.00 - Achas ou mourões
5.01 - de aroeira lavrada
5.02 - de candeias estacas
5.03 - Outras espécies nativas
5.04 - Madeiras escoramento
5.06 - Madeiras para andaime
5,06 - Mourões eucalipto até

2,20m
6.00 - Postes (metro linear)
6.01 - de aroeira até 9m
6.02 - de aroeira de 9m
6.03 - de eucalipto até 9m
6.04 - de eucalipto acima de 9m
7.00 - Outras espécies
7.01 - Bambu
7.02 - Cascas em geral

(arr. 15k9)
7.03 - Coco-macaúba (alq. 601)
8.00 - Flores
8.01 - Sempre-viva-flor-do-'campo
8.02 - Sempre-viva-flor--roxona
8.03 - Sempre-viva-pé-de-ouro
8.04 - Outras espécies não

especificadas
9.00 - Folhas
9.01 - Folhas essências flores-

tais
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m3
 

10,00
n3
 

5,00
m3
 

5.00
m3
 

5,00
m3
 

10,00

u 1,00

u 0,80

u 0,70

u 0.60

u 0,50

u 0.30

u 0,30

u 0,20

da 5,00
da 2,50
da 2,00
da 2,00
da 1,50

da 0,50

m/l 0,50
mil 0,60
m/l 0,10
m/l 0.15

t 2.50

arr 0,10
alq 0,08

kg 1,00
kg 1,00
kg 1,00

kg 1,00

t 0.20

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993-
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Bernardo Rubinger.
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Proposta das Comissões Permanentes da Assembléia sobre a
Dinâmica das Audiências Públicas Regionais - 1994*

As audiências públicas regionais serão realizadas, em 1994,
em dois momentos distintos; o primeiro, destinado ás
reuniões preparatórias e o segundo, ás audiências públicas
propriamente ditas.
As reuniões preparatórias, objetivando una divulgação

eficaz do evento e a mobilização do público-alvo desejável
ás audiências públicas, serão realizadas em duas etapas: a
primeira compreenderá a realização de uma reunião na
Assembléia Legislativa, tendo como participantes os
Presidentes e os secretários executivos das associações
microrregionais, bem como os Deputados interessados; a
segunda, a realização de reuniões nas cidades-sedes,
utilizando-se a mesma pauta dos trabalhos iniciais, porém
com um grau de detalhamento maior. Esta visa atingir o
público-alvo regional, sendo fundamental sua proximidade
cronológica com a reunião final.
As audiências públicas propriamente ditas far-se-ão em dois

dias. No primeiro, com a presença dos Deputados votados na
região e sob a coordenação do mais idoso, serão apresentadas
e debatidas propostas, objetivando-se a elaboração de um
documento único com as sugestões organizadas por temas, o
qual será colocado em debate e votação no segundo dia.
Nesta primeira reunião, poderão apresentar e defender
propostas representantes do poder público e de entidades
legalmente const 1 tuidas.
No segundo dia haverá a reunião presidida pelo Presidente
da Assembléia Legislativa, coordenada por um Deputado que
não seja da região e acompanhada pelos Deputados da região e
por representantes das Comissões Permanentes da Assembléia
Legislativa, com vistas a possibilitar o agrupamento das
propostas por ordem de prioridades estipulada por meio do
debate e do voto. Nesta segunda reunião, somente poderão
votar representantes eleitos entre os participantes do
primeiro dia, respeitada proporcionalidade a ser definida
posteriormente.
Pretende-se, com essa dinâmica, o aperfeiçoamento das

audiências públicas regionais, a fim de que sejam atingidos
plenamente seus objetivos.
* - Publicada em virtude de sua omissão no corpo da ata da

480a Reunião Ordinária, publicada na edição de 18/12/93, na
parte referente à Ia Parte (Pequeno Expediente) -
Apresentação de Proposições - Requerimentos, a pós o
requerimento dos Deputados Arnaldo Canarinho, Ibrahim Jacob,
Adelmo Carneiro Leão, Roberto Amaral, Cóssimo Freitas,
Francisco Ramalho, Ronaldo Vasconcellos, Bonifácio Mourão,
Márcio Miranda e Eduardo Brás, Presidentes das Comissões
Permanentes desta Casa, solicitando seja submetida á
deliberação do Plenário a proposta que apresentam, referente
á dinâmica das audiências públicas regionais.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 29 de dezembro de 1993

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA

DA 12a LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,
EM 27 DE DEZEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de " quorum " - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- As 20h16min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elniro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Sebastião Helvécio - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Cóssimo
Freitas - Geraldo Santanna - Homero Duarte - José Laviola -
José Maria Pinto - Maria Dlivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Luiz
Soares - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados para as extraordinárias
de amanhã, dia 28, às 9h30min e às 20h30min, nos ternos 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 PROPOSIÇÃO

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.818/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.818/93, do Deputado Clêuber Carneiro,
que dá nova redação ao 2g do art. 11 e ao art. 30 da Lei
ng 11.020, de 8/1/93, 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 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 1.818/93
Dá nova redação ao 2g do art. 11 e ao art. 30 da Lei ng
11.020. de 8 de janeiro de 1993, que dispõe sobre as terras
públicas e devolutas estaduais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O 2Q do art. 11 e o art. 30 da Lei ng 11.020,
de 8 de janeiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:
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"Art. 11 -
- A alienação ou a concessão, a qualquer título, de

terra pública para fins de assentamento de produtor rural
será permitida uma única vez, limitada a 250ha (duzentos e
cinqüenta hectares) e com prévia autorização da Assembléia
Legislativa.

"Art. 30 - A Assembléia Legislativa receberá, nos 3 (três)
anos subseqüentes á data de 9 de janeiro de 1993, processo
de alienação ou de concessão de terra pública cuja medição e
cuja demarcação tenham sido efetivadas até 7 de janeiro de
1993. ainda que não precedidas de ação discriminatória, para
fins do disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição
do Estado.
6 lg - A alienação ou a concessão de que trata este artigo

somente será autorizada quando, pela documentação que
instruir o processo, a terra puder ser considerada
presumivelmente devoluta, observados os limites
estabelecidos nesta lei.
f 2Q - O processo de que trata este artigo será instruido,

no mínimo, por:
- certidão de nascimento ou, se se tratar de pessoa

jurídica, de registro civil ou comercial, acompanhada, neste
caso, de cópia do contrato ou do estatuto social
II - declaração de concordãncia com a medição e a

demarcação, assinada pelos confrontantes;
III - formulário de cadastro do beneficiário, preenchido e

assinado por este;
IV - documentação comprobatória de direito sobre a área e

da origem deste direito;
V - certidão de registro da área em nome do beneficiário ou
de seus antecessores;
VI - declaração assinada pelo beneficiário, sob as penas da
lei, de que não é proprietário de mais de 250ha (duzentos e
cinqüenta hectares)
VII - laudo de identificação fundiária preenchido e
assinado por servidores da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -:
VIII - planta e memorial descritivo;
IX - parecer da Fundação Rural Mineira - Colonização e

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - favorável à alienação
ou á concessão, acompanhado de relatório sintético do
processo.

- Aos processos em curso aplica-se:
- se iniciada a sua tramitação até li de outubro de 1988,

• disposto na Lei nQ 550, de 20 de dezembro de 1949;
II - se iniciada a sua tramitação até 7 de janeiro de 1993,

• disposto na Lei nQ 9.681, de 12 de outubro de 1988;
III - para a área urbana, se iniciada a sua tramitação até

7 de janeiro de 1993, o disposto na Lei ng 7.373, de 3 de
outubro de 1978.

4g - Os processos iniciados após 9 de janeiro de 1993
serão instruídos com a documentação exigida no 2o deste
artigo, acrescida da declaração assinada pelo beneficiário,
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sob as penas da lei, de que não se encontra em nenhuma das
situações previstas nos incisos 1 a VIII e no lg do art.
11 desta lei.".
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Ibrahim Jacob
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Belo Horizonte, quinta-feira, 30 de dezembro de 1993

ATA

ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA

DA 12? LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,
EM 28 DE DEZEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Márcio Miranda (2),
Jaime Martins, Tarcísio Henriques e Roberto Amaral -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados José Maria
Pinto, Wilson Pires e Maria Elvira - 2? PARTE (ORDEM DO
DIA): Ig Fase: Questão de ordem; chamada; existência de
número regimental - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução
flQ 1.863/93; aprovação - 2? Fase: Discussão e votação de
proposições: Votação, em lg turno, do Projeto de Lei ng
1.843/93; Requerimentos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos e
Tarcisio Henriques; deferimento; votação do projeto salvo
emendas e destaques; discursos dos Deputados Tarcísio
Henriques e Roberto Carvalho; aprovação; verificação de
votação; inexistência de número regimental; questões de
ordem; chamada; inexistência de "quorum"; suspensão e
reabertura da reunião; chamada; existência de número
regimental para discussão - Discussão, em 2 g turno, do
Projeto de Lei Complementar ng 30/93; encerramento da
discussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h1Emin, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelíno Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
ruzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - 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 - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - 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 Bené Guedes, 3Q-Secretãrio, nas funções de 2g-
Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

COMUNICAÇÕES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa comunicações
dos Deputados Roberto Amaral, Márcio Miranda (2). Jaime
Martins e Tarcísio Henriques.

Oradores Inscritos
- Os Deputados José Maria Pinto, Wilson Pires e Maria
Elvira proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

Questão de Ordem
O Deputado itely Tarquinio - Sr. Presidente, solicito que
seja feita a recomposição de "quorum"
O Sr. Presidente - E regimental o pedido feito pelo
Deputado Hely Tarquinio. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados.
Portanto, há" quorum' para continuação dos nossos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência comunica à Casa que, nos termos do art. 52,
parágrafo único, do Regimento Interno, prorrogou a licença
para tratamento de saúde da Deputada Elisa Alves até o dia
31/12/93.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Roberto Amaral - 4SQ aniversário da cidade de Janaúba
(Ciente. Publique-se.); Márcio Miranda (2) - falecimento da
Sra. Lidia Maria Pinto e do Sr. Luciano do Carmo Soares,
ocorridos em Divinópolis; Jaime Martins - falecimento do Sr.
Adelso Nery Lopes, ocorrido em Pedro Leopoldo; Tarcísio
Henriques - falecimento do Sr. José Chaim Farage, ocorrido
em Cataguases (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
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O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução ng 1.863/93, que autoriza o Poder Executivo a
conceder garantias em operação de crédito que menciona. 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
promulgação.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
ng 1.843/93, do Governador do Estado, que reorganiza a
autarquia Instituto de Previdência do Servidores Militares
do Estado, introduz alterações na estrutura orgânica de
Secretarias de Estado e dá outras providências. A Comissão
de Justiça opinou pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Defesa Social opinou pela sua aprovação com as
Emendas ngs 1 a 36, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação com as
Emendas nos 1 a 36, da Comissão de Defesa Social. Emendado
em Plenário, o projeto voltou á Comissão de Defesa Social,
que opinou pela aprovação das Emendas ngs 37 a 40. 42, 45.
48 e 53 e pela rejeição das Emendas ngs 41, 43, 44, 46, 47,
49 a 52 e 54. Vem à Mesa requerimento do Deputado Ronaldo
Vasconcellos em que, na forma regimental, solicita a votação
destacada das Emendas ngs 41, 52 e 54. A Presidência defere
o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art
244 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do ilustre
Deputado Tarcísio Henriques em que, na forma regimental,
pleiteia a votação destacada da Emenda ng 29, art. 60 do
texto do Projeto de Lei ng 1.843/93. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o Inciso XVII do art. 244
do Regimento Interno.
Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques.
- Os Deputados Tarcísio Henrigues e Roberto Carvalho,
encaminhando a votação, proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em

votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados
E

	

	 que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, solicito

verificação de votação.
E

	

	 O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida
- Procede-se à verificação de votação.
o Sr. Presidente - Votaram a favor 21 Deputados; votou
contra 1 Deputado. Não existe "quorum" para votação. A
Presidência torna sem efeito a votação do projeto.

Questões de Ordem
O Deputado Agostinho Patrus - Sr - Presidente, gostaria de

manifestar meu repúdio por essa forma de verificação de
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votação. Se prevalecer nesta Casa essa forma de verificação,
tudo será muito simples. Os Deputados que pedem verificação,
ao constatarem que perderam, retiram-se do Plenário, para
que não haja "quorum" Sr. Presidente, verificação de
votação diz respeito aos parlamentares que se encontram
presentes no Plenário, no momento da votação. Esse
procedimento não foi seguido. Portanto, solicito a V. Exa.
que conte os Deputados que estavam presentes na hora da
votação, pois trata-se de verificação de votação, e não de
verificação de "quorum" No meu entendimento, houve "quorum"
de votação e houve aprovação do projeto-
0 Deputado Raul Messias Sr. Presidente, muito me admira

que um Deputado antigo na Casa, acostumado com os embates do
parlamento, inclusive desde a época em que não estávamos
aqui, venha com essas questões regimentais, querendo
obstruir o direito democrático das Oposições de não deixar
que se aprovem projetos como esse que está em tela. Essa
prática de obstrução é aplicada em todos os parlamentos do
mundo. V. Exa. . Deputado Agostinho Patrus, está
absolutamente equivocado criticando aqueles que se
posicionam, independentemente das Lideranças do ilustre
Deputado e do Líder do Governo nesta Casa. A democracia
exige exatamente esse tipo de liberdade para os
parlamentares.
Feita a verificação de "quorum". notou-se que apenas 21
Deputados estavam no Plenário, quando somos 77 Deputados- O
dever de V. Exa. é solicitar a recomposição de "quorum" e
procurar, politicamente, trazer os Deputados para o Plenário
e não ficar levantando questiúnculas regimentais.
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, quero deixar
bem claro que não foi solicitada a verificação de "quorum".
Creio que ele, sim, o Deputado Raul Messias, está
completamente equivocado. Foi pedida a verificação de
votação, por ele mesmo, Deputado Raul Messias, que,
inclusive, participou da votação e saiu correndo do
Plenário, no momento em que se verificava a votação.
Portanto, Sr. Presidente, não estou contra a obstrução.
Penso que a obstrução deve ser feita, mas para se fazer a
obstrução, o Deputado deve se retirar do Plenário antes da
votação. Creio, também, que depois de votada a verificação
de votação, ela deve ser feita com os Deputados que estavam
aqui presentes.
O Sr. Presidente - A Presidência entende que os Deputados

usaram de direito regimental ao fazer a obstrução.
A Presidência vai determinar a recomposição de "quorum",

para continuarmos o processo de votação.
Com a palavra, o Deputado Bernardo Rubinger, para proceder

à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Procede à chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados. Não

há" quorum" para continuação dos trabalhos.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - Tendo em vista a Importância da matéria
constante na pauta, a Presidência suspenderá a reunião por
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30 minutos para que se configure o número regimental. Estão
suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Esta
Presidência vai renovar a votação do Projeto de Lei ng
1.843/93, do Governador do Estado, que reorganiza a
autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado, introduz alterações na estrutura orgânica de
Secretarias de Estado e dá outras providências.
Tendo em vista a exigência de "quorum" para a votação da

matéria, esta Presidência solicita ao Sr. lo-Secretário que
proceda á chamada dos Deputados. Na sua ausência, com a
palavra, o Deputado Roberto Carvalho, 2o-Secretário, para,
nas funções de lo-Secretário, proceder à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados.
Portanto, não há" quorum" para a votação, mas há '*quorum"
para a discussão.
Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei Complementar no

30/93, do Governador do Estado, que acrescenta parágrafo ao
art. 136 da Lei no 5.301, de 16/10/69. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lo turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outra matéria em fase de

discussão e persistindo a falta de "quorum" para a votação,
a Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para
as extraordinárias de logo mais, ás 20h30min, e de amanhã,
dia 29, às 9h30min e ás 201h30min, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a ordinária de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente ê a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NO 1.863/93

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução no 1.863/93, da Comissão de
Constituição e Justiça, que autoriza o Poder Executivo a
conceder garantia em operação de crédito que menciona, 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, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.863193
Autoriza o Poder Executivo a conceder garantia em operação

de crédito que menciona.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer

garantia em operação de crédito a ser celebrada pela Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais - EMATER-MG - até o valor de CR$7.144.470.000,00
(sete bilhões cento e quarenta e quatro milhões
quatrocentos e setenta mil cruzeiros reais),
correspondentes, em 22 de novembro de 1993, a
US$33.000.000,00 (trinta e três milhões de dólares).
Parágrafo único - O produto da operação de crédito de que
trata este artigo destina-se á aquisição, pela EMATER-MO, de
equipamentos para a implantação do programa Agridata-
Informatização Agropecuária e à contratação de serviço
técnico necessário para esse fim, observadas as normas
legais aplicáveis.
Art. 2 - A garantia do Poder Executivo na operação de

crédito de que trata esta resolução será constituída por
aval ou fiança, até o limite global mencionado no art. 1Q.
Art. 3 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1993.
José Braga, Presidente e relator - Geraldo da Costa Pereira

- Márcio Miranda.
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Belo Horizonte, sexta-feira. 31 de dezembro de 1993

ATAS

ATA DA 69 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA

DA 12a LEGISLATURA, EM 29 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência dos Deputados José Ferraz, Elmiro Nascimento e

Maria Olivia
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Requerimentos dos Deputados
Bonifácio Mourão e Romeu Queiroz - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Jaime Martins e Roberto Amaral -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Raul Messias - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Bonifácio Mourão e Romeu Queiroz; aprovação - 2a Fase:
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei ng
1.843/93; encerramento da discussão; votação do projeto,
salvo emendas; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação do projeto, salvo emendas; votação
das Emendas ngs 1 a 5; aprovação; declaração de voto -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei flQ 1.844/93;
apresentação da Emenda no 1; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação do projeto, salvo emenda;
leitura da Emenda nQ 1; votação da Emenda ng 1; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição; declarações
de voto - Discussão e votação de pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ns 1.843 e 1,844/93;
aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar ng 30/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -

Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Dilzon Melo -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - 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 Lavïola -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Maria Elvira - Mat'ia Olivia - Mauri
Torres - Migue) Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima -
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Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Renriques - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. 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 á leitura da ata
da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Sonifácio Mourão, solicitando audiência da
Comissão de Administração Pública para emitir parecer sobre
o Projeto de Lei ng 1.843/93, do Governador do Estado.
Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando que o Projeto de Lei

ng 1.843/93 seja apreciado, em 2Q turno, em reunião conjunta
das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Jaime Martins e Roberto Amaral.
Oradores Inscritos

- O Deputado Raul Messias profere discurso, que será
publicado em outra edição.

2li PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a parte da
reunião, com a 1a fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
•Jaime Martins - falecimento do Sr. Hernani Starling Andrade,
em Divinôpolis (Ciente. Oficie-se.); Roberto Amaral -
trigésimo aniversário da cidade de Capitão Enéas, em 20 de
janeiro próximo (Ciente. Publique-se.).

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos Deputados Bonifácio Mourão - audiência da
Comissão de Administração Pública para emitir parecer sobre
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o Projeto de Lei ng 1.843/93; Romeu Queiroz - apreciação em
reunião conjunta das Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira do Projeto de Lei no 1.843/93.

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
até que se ultimem os preparativos dos projetos que se
encontram na pauta. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Estão reabertos

os trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei no 1.843/93, do Governador do Estado, que reorganiza a
autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado, introduz alterações na estrutura orgânica de
Secretarias de Estado e dá outras providências. Em
discussão, o projeto. Não há oradores Inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam queiram permanecer como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai

proceder á verificação requerida.
(- Procede-se à verificação de votação.)
o Sr. Presidente - Votaram a favor 37 Deputados; votaram
contra 2 Deputados. Portanto, está ratificada a aprovação do
projeto, salvo emendas.
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas ngs 1 a 5, da
Comissão de Administração Pública, as quais receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto,
aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei nQ 1.843/93 na forma
do vencido em lg turno, com as Emendas ngs 1 a S. A Comissão
de Redação.

Declaração de Voto
- O Deputado Roberto Carvalho profere declaração de voto,

que será publicada em outra edição.
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 1.844/93, do Governador do Estado, que autoriza o
DER-MG a instituir a cobrança de pedágio em rodovia sob sua
jurisdição e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lg turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA Ng 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.844/93
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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"Art. - - A cobrança de pedágio previsto nesta lei
somente será efetivada estando a rodovia em bom estado de
tráfego e conservação.".
Sala das Reuniões, 29 de dezembro de 1993.
Roberto Carvalho
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.
No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto emenda

do Deputado Roberto Carvalho, a qual recebeu o no 1. Em face
do que dispõe o 4g do art. 196 do Regimento Interno, a
Presidência irá submeter a emenda a votação. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como estão. (- Pausa.) Aprovado-
0 Deputado Adelino Carneiro Leão - Solicito verificação de

votação, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - E regimental o pedido de verificação do
ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 34 Deputados; votaram
contra 5 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação
do projeto.
A Presidência solicita ao lg-Secretário, Deputado Elmo
Braz, que leia a Emenda ng 1, do Deputado Roberto Carvalho.
Na sua ausência, solicita ao Deputado Célio de Oliveira que
faça a leitura da emenda.
O Sr. Secretário - Inclua-se, onde convier: "Art.....- A

cobrança de pedágio prevista nesta lei somente será efetuada
estando a rodovia em bom estado de tráfego e conservação.".
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.
O Deputado Roberto Carvalho - Peço verificação de votação-
0 Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder á verificação requerida pelo Deputado Roberto
Carvalho.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor da Emenda ng 1 cinco
Deputados; votaram contra 33 Deputados; houve 1 voto em
branco. Està, portanto, ratificada a rejeição da emenda.
Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei ng
1.844/93 na forma do vencido em lg turno. A Comissão de
Redação.Oeclaraçâo de Voto
- Os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Roberto Carvalho, José

Renato, Antônio Fuzatto e Maria Elvira proferem declarações
de voto, que serão publicadas em outra edição.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - A Presidência informa à Casa que, no
decurso das declarações de voto. a Comissão de Redação
elaborou os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ngs 1.843 e 1.844/93 e do Projeto de Lei Complementar ng
30/93, motivo pelo qual vai submetê-los à apreciação deste
Plenário.
- A seguir, submetidos a discussão e a votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em redação final, cada um por
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sua vez, os Projetos de Lei ngs1.843 e 1.844/93 e o Projeto
de Lei Complementar ng 30/93. A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, ficando desconvocada a
extraordinária de logo mais, às 20h30min, e convoca para a
reunião solene de encerramento da 2a Sessão Legislativa
Extraordinária da 12a Legislatura, amanhã, dia 30, ás
91h30min. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.844/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, foi encaminhado para
apreciação desta Casa, por meio da Mensagem ng 415/93, o
projeto em referência, que autoriza o DER-MO a instituir a
cobrança de pedágio em rodovia sob sua jurisdição e dá
outras providências.
Na mesma mensagem, solicita o Chefe do Executivo seja a

matéria apreciada em regime de urgência nos termos do art.
69, "caput", da Constituição Estadual.
Publicado em 14/12/93, o projeto foi distribuído ás

Comissões supramencionadas para ser objeto de apreciação em
reunião conjunta, nos termos do art. 195, c/c os arts. 220 e
222, do Regimento Interno.
Designado para emitir parecer sobre a juridicidade, a

constitucionalidade e a legalidade da proposição, de acordo
com o art. 103, V, 'a", do Regimento Interno, passamos a
fundamentá-lo, na forma abaixo.

Fundamentação
o DER-MO pretende implantar um programa de recuperação de
rodovias estaduais mediante recursos resultantes do produto
da arrecadação de pedágio.
A atual situação econômico-financeira por que atravessa o
Estado cria um quadro de dificuldades bem conhecido e que
leva a um desafio: a busca de outras soluções económicas que
não pressionem demasiado os orçamentos públicos de
investimentos.
A primeira questão a ser examinada, em nossa análise, é a

natureza jurídica da cobrança, ou seja, o art. 3 g dispõe ser
preço e não taxa o valor a ser pago em unidade de pedágio
(UP) constante em tabela anexa do projeto.
Tal questão vem sendo focalizada modernamente pelos grandes
juristas brasileiros, e, hoje, é bastante claro o
entendimento convergente no sentido de que legítimo é o
emprego do preço público (ou tarifa) para esse pagamento
pelo usuário.
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Nas lições do eminente tributarista Sacha Calmon Navarro
Coelho ("Comentários á Constituição Federal"), buscamos o
seguinte entendimento: os serviços públicos de utilidades,
especificos e divisíveis, podem ser remunerados por preços
(regime contratual) ou por taxas (regime de direito
público).
Resolverá o dilema o legislador que, se optar pelo regime
tributário das taxas, ganha a compulsoriedade do tributo,
pela mera disponibilidade do serviço, se prevista a sua
utilização compulsória (CTN, art. 79, 1, "b"), ficando.
todavia, limitado pelas regras de contenção do poder de
tributar. A fixação e o aumento de taxa só podem ser feitos
por lei e só têm eficácia para o ano seguinte, em razão do
principio constitucional da anterioridade.
Se escolher o regime contratual, perde a compulsoriedade da
paga pela mera disponibilidade do serviço, mas ganha
elasticidade e imediatismo na fixação das tarifas, sistema
aceito previamente pelo usuário ao subscrever o contrato de
adesão liberando, assim, o controle congressual e a
incidência das regras constitucionais de contenção ao poder
de tributar.
Ao jurista cabe distinguir a taxa do preço, exatamente pelo
regime jurídico de cada um. A taxa é unilateralmente imposta
pela lei, não admite rescisão, e a só disponibilidade do
serviço, quando sua utilização é legalmente compulsória, se
especifico e divisivel , autoriza a tributação. O preço, por
sua vez, é contratualmente acordado, com base na autonomia
da vontade, podendo ser rescindido e só o seu fornecimento
efetivo dá lugar ao pagamento.
Assim, se o pedágio há de ser exigido, tão-somente, de quem
usa a estrada, pode ser visto até como imposto residual,
incidente sobre o fato de trafegar-se pelas estradas
públicas, mas não como taxa, já que inexigivel de quem,
conquanto proprietário ou usuário de veiculo automotor, não
utiliza a rodovia.
Assim sendo, parece fora de dúvida que se está diante de
preço público, ou tarifa, ou seja, de retribuições
facultativas de aquisição de bens ou da utilização de
serviços, transferidos ou prestados pela administração
pública ou por seus delegados ou mesmo por particulares, a
quem os adquira ou os utilize voluntariamente.
o administrativista Rely Lopes Meireiles, em parecer
intitulado "Pedágio - Condições Para Sua Cobrança" (RT, vol.
430, págs. 33 a 34), elucida muito bem a questão:
"Presta-se a tarifa a remunerar os serviços pró-cidadãos,
isto é, aqueles que visam a dar comodidade aos usuários ou a
satisfazê-los em suas necessidades pessoais (telefone,
energia elétrica domiciliar, transportes, etc.), ao passo
que a taxa é adequada para o custeio dos serviços pró-
comunidade, ou seja, aqueles que se destinem a atender
exigências da coletividade (embora divisíveis), e, por isso
mesmo, devem ser prestados independentemente de solicitação
dos contribuintes.
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Todo serviço público ou de utilidade pública não essencial
á comunidade, mas de interesse de determinadas pessoas ou de
certos grupos, deve ser remunerado por tarifa, para que os
encargos de sua manutenção onerem, unicamente, aqueles que
efetivamente os utilizem por ato espontâneo de sua
vontade.".
Quanto ao gerenciamento dos recursos a serem depositados em
conta de receita própria do DER-MG (art. 4g), aberta
especialmente para este fim, possui a entidade autonomia
financeira e administrativa desde o ato de sua constituição,
pelo Decreto-Lei nQ 1.731, de 4/5/46. Como autarquia
estadual vinculada á Secretaria de Transportes e Obras
Públicas, ela está submetida à fiscalização pelo Tribunal de
Contas de Minas Gerais.
rnexistem, portanto, óbices de natureza jurídico-

constitucional á normal tramitação da proposição.
Conclusão

Avista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.844/93. na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Ermano Batista - Jorge Eduardo - Sebastião Costa.

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, enviado á Assembléia
Legislativa pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem
no 415/93, autoriza o DER-MG a instituir a cobrança de
pedágio em rodovia sob sua jurisdição e dá outras
providências.
Publicada, a proposição vem a esta Comissão para receber
parecer de mérito, nos termos do art. 195, c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

Fundamentação
E sabido que o Brasil ostenta um dos trânsitos viários mais
perigosos do mundo. A ocorrência de pavimentos danificados e
de má sinalização nas estradas de rodagem contribuem
enormemente para o elevado número de acidentes, gerando,
além das perdas humanas, prejuízos económicos.
Torna-se evidente que o Governo deve destinar maiores
recursos para a manutenção da infra-estrutura rodoviária,
que se encontra em lamentável estado de conservação.
Devido á dificuldade econômico-financeira por que passa o

Pais e. conseqüentemente, o Estado de Minas Gerais, impõe-se
ao poder público a contenção de dispêndios do erário, o que
o impede de desenvolver programas de recuperação das
rodovias estaduais. A cobrança do pedágio vem a ser, então,
uma solução eficiente para garantir a retomada dos
investimentos neste setor.
Tal iniciativa é, portanto, do maior interesse para a

administração, constituindo processo idôneo de participação
do usuário no custeio de construção e de conservação da
rodovia que utiliza, mediante o pagamento da tarifa
proposta.
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Para a fixação do preço a ser cobrado dos condutores dos
veículos, foi criada a Unidade de Pedágio - UP -, calculada
com base em estudos técnicos que apuraram as despesas
relativas á restauração, à conservação e .i manutenção da
pista de tráfego e das faixas adjacentes.
Todavia, para que a cobrança da tarifa atenda efetivamente

aos objetivos para os quais foi instituída, julgamos por bem
condicionar o pagamento da unidade de pedágio a cada 100km
rodados pelo usuário da rodovia.
Além disso, entendemos que seria de bom alvitre
desconcentrar da esfera de poder do Diretor-Geral do DER as
funções administrativas a ele cometidas no parágrafo Único
do art. lg da proposição em estudo, repartindo-se o poder
decisório com uma comissão composta de setores
representativos da sociedade, atendendo, dessa forma, ao
verdadeiro espirito democrático de que se deve imbuir o
ordenamento jurídico estadual.
Pelos motivos expostos, consideramos o projeto de lei sob
comento como oportuno, conveniente e de grande alcance
social, motivo pelo qual a sua aprovação é da maior
relevância para o nosso Estado.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.844/93, com
as Emendas nos 1 e 2, abaixo redigidas.

EMENDA NQ 1
Substitua-se o parágrafo Único do art. lQ pelo seguinte

art. 2g, renumerando-se os demais:
Art. 2g - A instituição da cobrança de pedágio de que

trata esta lei se fará por meio de deliberação de comissão
composta dos seguintes membros:

- um representante do DER-MG;
II - um representante do PROCDN; e
III - um representante do Conselho Estadual de Trânsito.
Parágrafo Único - A deliberação determinará o trecho da

rodovia ao qual se vincula a cobrança, assim como o local de
sua arrecadação.".

EMENDA No 2
Dê-se ao caput do art. 3g a seguinte redação:
u Art 3g - O preço do pedágio terá por base a Unidade de

Pedágio - UP -, estabelecida por esta lei em valor
correspondente a 0,0482 UPFMG, tomado por base de cálculo o
mês de outubro de 1993, e que será cobrado do condutor de
veiculo automotor, a cada 100km rodados, segundo a categoria
deste e o valor, em UP, constante no anexo Único desta
lei.".
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Geraldo Rezende - Dilzon Melo - Ermano Batista.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
autoriza o DER-MG a instituir a cobrança de pedágio em
rodovia sob sua jurisdição e dá outras providências.
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Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, o projeto
tramita em regime de urgência nesta Casa, devendo ser
examinado em reunião conjunta das Comissões de Constituição
e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela legalidade e pela constitucionalidade da
matéria.
A Comissão de Administração Pública manifestou-se pela
aprovação da matéria, acrescentando-lhe as Emendas ngs 1 e
2.
Finalmente, cabe a esta Comissão analisar a matéria no

âmbito de sua competência.
Fundamentação

A cobrança de pedágio para o custeio das atividades de
conservação e manutenção de rodovias é medida adotada de
forma generalizada em todo o mundo.
A crise fiscal por que passa o Estado brasileiro tem
impedido que as rodovias nacionais recebam a adequada
manutenção. O projeto de lei em tela tem, assim, o mérito de
alavancar os recursos com vistas á indispensável conservação
das estradas estaduais para seus usuários efetivos,
permitindo que os escassos recursos públicos financiem os
gastos sociais em Minas Gerais.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.844/93, acrescido das Emendas ngs 1 e 2, da
Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Oilzon Meio - Agostinho Patrus - Wilson Pires (voto com
restrição).
PARECER SOBRE A EMENDA NQ 3 AO PROJETO DE LEI No 1.844/93,

APRESENTADA EM PLENÁRIO
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, a emenda em epigrafe
condiciona a cobrança de pedágio nas rodovias sob a
jurisdição do DER-MG à autorização legislativa, para cada
trecho rodoviário no qual a medida for instituida.
Publicada no "Diário do Legislativo, vem a proposição a

esta Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

A emenda sob comento tem por objetivo submeter a
instituição do pedágio à prévia autorização legislativa, em
cada caso em que houver a necessidade de se implementar a
cobrança dessa tarifa.
O parlamentar justifica sua iniciativa argumentando que
seria a melhor maneira de atender aos anseios da população.
De fato, como órgão fiscalizador dos atos da administração
pública, a Assembléia Legislativa deve participar do
processo de instituição dos pedágios, já que sua cobrança
traz grandes repercussões para os usuários das rodovias
estaduais. No entanto, tal prática acarretaria morosidade
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que em muito prejudicaria os programas de recuperação da
malha rodoviária. O quadro atual requer a adoção de planos
urgentes e objetivos.
Além disso, a instituição dos pedágios deve atender a
critérios técnicos que demandam una série de estudos
detalhados para a apuração realista da conveniência e da
viabilidade da medida. Tais estudos relacionam-se com as
atribuições afetas exclusivamente ao Poder Executivo, que é
o Poder detentor dos meios adequados para tratar de questões
técnicas.
Não seria razoável que o Poder Legislativo impusesse o seu
crivo autorizativo a uma decisão de natureza puramente
administrativa que se baseia principalmente em dados
cientificos e tecnológicos, o que evidencia a inconveniência
e a inoportunidade da emenda em questão.
No entanto, consideramos Que esta Casa deve realmente
participar da implantação dos pedágios, de maneira mais
efetiva. Por isso, analisamos detidamente o Projeto de Lei
ng 1.844/93 e as emendas sugeridas e entendemos por bem
apresentar um substitutivo à matéria, a fim de aperfeiçoá-la
e incluir alguns pontos imprescindiveis à exeqüibilidade das
medidas previstas na proposição.
Com a aprovação do referido substitutivo, ficarão
prejudicadas as Emendas ngs 1, 2 e 3.

Conclusão
Em virtude do e?çposto, opinamos pela aprovação do
Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei no 1.844/93, a seguir
redigido, ficando prejudicadas as Emendas nos 1, 2 e 3.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI No 1.844/93
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a instituir a cobrança de pedágio em
rodovia sob sua jurisdição e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a instituir a
cobrança de pedágio em rodovia sob sua jurisdição.
Parágrafo único - Os recursos arrecadados com a cobrança de

pedágio destinam-se a atender a despesas com a restauração,
a conservação e a manutenção da pista de tráfego e das
faixas adjacentes do trecho da rodovia a que se vincular a
cobrança, bem como a custear os serviços públicos nele
estabelecidos, inclusive o da própria cobrança, para prestar
atendimento, orientação e socorro aos usuários da rodovia-
Art. 2Q - A instituição da cobrança de pedágio de que trata
esta lei se fará por meio de portaria do Diretor-Geral do
DER-MG, após prévia autorização de conselho composto por 1
(um) representante da Secretaria de Estado de Transporte e
Obras Públicas, 1 (um) do PROCON, 1 (um) do Conselho
Estadual de Trânsito, 1 (um) da Assembléia Legislativa e 1
(um) da Associação Mineira de Municípios - AMM.
Parágrafo único - A portaria determinará o trecho da
rodovia ao qual se vinculam a cobrança e a aplicação da
receita, bem como o local em que se dará o recolhimento do
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pedágio, e será acompanhada de laudo técnico que comprove as
condições de uso da rodovia.
Art. 3g - O valor do pedágio terá por base a Unidade de
Pedágio - UP -, correspondente a 0,0482 UPFMG, e será
cobrado do condutor de veiculo automotor, relativamente a
cada trecho de 100km de rodovia, de acordo com a tabela
constante no anexo único desta lei.

lg - O Poder Executivo fixará, por decreto, novo índice
referencial para o cálculo da unidade de pedágio, se for
extinto o adotado por esta lei.
# 2Q - O pedágio não será cobrado de:

- condutores de veículos oficiais, de veículos em
atividade de socorro a acidentados em rodovia, bem como de
condutores de motocicletas e ciclomotores;
II - condutores de veículos cuja circulação possibilite aos

municípios interagirem economicamente, num raio de 20km a
partir do local de recolhimento.
§ 3g - Para a cobrança de pedágio, segundo a tabela a que

se refere este artigo, considerar-se-ao como veículos de
passeio ou utilitários os dotados somente de eixos de
rodagem simples, e, como comerciais, os dotados de pelc
menos 1 (um) eixo de rodagem dupla.
Art. 4g - Os valores arrecadados com a cobrança de pedágio
serão depositados em conta de receita própria do DER-MO,
aberta especialmente para este fim.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo único
o art. 3Q da Lei ng

de 1993)
Valores do Pedágio em
- Unidade de Pedágio

Categoria Descrição Número de
1 Veiculo de passeio ou

utilitário com 2 eixos
2 Veículos comerciais com 2

eixos
3 Veículos comerciais com 3

eixos
4 Veicules comerciais com 4

eixos
5 Veicules comerciais com 5

eixos
6 Veículos comerciais com 6

eixos
7 Veículos de passeio com

reboque com 3 eixos
8 Veículos de passeio com

reboque com 4 eixos
Sala das Comissões. 28 de dezembro
Bonifácio Mourão, Presidente -

Dilzon Melo - Romeu Queiroz.
PARECER PARA 0 2g TURNO DO

(a que se refere

Tabela de
UP

de de

Up

UP

2,0

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

3.0
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NQ 1.844/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em

epigrafe autoriza o DER-MG a instituir a cobrança de pedágio
em rodovia sob sua jurisdição e dá outras providências.
No 1Q turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo ng 1.
Retorna, agora, a esta Comissão, para receber parecer para

o 2Q turno.
Em anexo segue a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
apreço não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário á sua aprovação.
O projeto está em consonância com a legislação em vigor,
merecendo prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.844/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- José Laviola - Roberto Amaral - João Marques.

Redação do vencido no lo turno
PROJETO DE LEI No 1.844/93

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MO - a instituir a cobrança de
pedágio em rodovia sob sua jurisdição e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a instituir a
cobrança de pedágio em rodovia sob sua jurisdição.
Parágrafo único - Os recursos arrecadados com a cobrança de

pedágio destinam-se a atender a despesas com a restauração,
a conservação e a manutenção da pista de tráfego e faixas
adjacentes do trecho da rodovia a que se vincular a
cobrança, bem como a custear os serviços públicos nele
estabelecidos, inclusive o da própria cobrança, para prestar
atendimento, orientação e socorro aos usuários da rodovia.
Art. 2Q - A instituição da cobrança de pedágio de que trata
esta lei se fará por meio de portaria do Diretor-Geral do
DER-MG, após prévia autorização de conselho composto por 1
(um) representante da Secretaria de Estado de Obras
Públicas, 1 (um) do PROCON, 1 (um) do Conselho Estadual de
Trânsito, 1 (um) da Assembléia Legislativa e 1 (um) da
Associação Mineira de Municípios - AMM.
Parágrafo único - A portaria determinará o trecho da
rodovia ao qual se vinculam a cobrança e a aplicação da
receita, bem como o local em que se dará o recolhimento do
pedágio, e será acompanhada de laudo técnico que comprove as
condições de uso da rodovia.
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Art. 3g - O valor do pedágio terá por base a Unidade de
Pedágio - UP - correspondente a 0.0482 UPFMG, e será
cobrado do condutor de veiculo automotor, relativamente a
cada trecho de 100km de rodovia, de acordo com a tabela
constante no anexo único desta lei.

lg - O Poder Executivo fixará, por decreto, novo índice
referencial para o cálculo da unidade de pedágio, se for
extinto o adotado por esta lei.

- O pedágio não será cobrado de:
- condutores de veículos oficiais, de veículos em

atividade de socorro a acidentes em rodovia, bem como de
condutores de motocicletas e ciclomotores:
II - condutores de veículos cuja circulação possibilite aos

municípios interagirem economicamente, num raio de 20km a
partir do local de recolhimento.
f 3Q - Para a cobrança de pedágio, segundo a tabela a que
se refere este artigo, considerar-se-ão como veículos de
passeio ou utilitários os dotados somente de eixos de
rodagem simples e como comerciais os dotados de pelo menos 1
(um) eixo de rodagem dupla.
Art. 4Q - Os valores arrecadados com a cobrança de pedágio
serão depositados em conta de receita própria do DER-MO,
aberta especialmente para este fim.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo Urilco
(a que se refere o art. 3 g da Lei ng de de
de 1993)

Tabela de Valores do Pedágio em UP
UP - Unidade de Pedágio

Categoria Descrição Número de UP
1 Veiculo de passeio ou utilitário

com 2 eixos 2,0
2 Veículos comerciais com

2 eixos 2,5
3 Veículos comerciais com

3 eixos 3,5
4 Veículos comerciais com

4 eixos 4,5
5 Veículos comerciais com

5 eixos 5,5
6 Veículos comerciais com

6 eixos 6.5
7 Veículos de passeio com reboque

com 3 eixos 3,0
8 veículos de passeio com reboque

com 4 eixos 4,0
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.034/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.034/92, do Deputado Jorge Eduardo,
que institui o Programa de Crédito Educativo - PECE - e dá
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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 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 NQ 1.034/92
Institui o Programa Estadual de Crédito Educativo- PECE -

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituído o Programa Estadual de Crédito
Educativo - PECE -. destinado a estudantes universitários
matriculados em curso de graduação, no Estado de Minas
Gerais-
Art. 2Q - Os recursos do PECE serão utilizados para
financiar o custeio de anuidade escolar e de despesas de
manutenção, vedada a acumulação do crédito com benefícios de
outra fonte.
Parágrafo único - O valor do financiamento não poderá

exceder o valor da anuidade escolar paga pelo beneficiário.
Art. SQ - A concessão do crédito educativo condiciona-se à
comprovação, pelo aluno, da impossibilidade de arcar com as
despesas escolares com recursos próprios ou da renda
familiar.
Art. 4 - A renovação anual do crédito educativo será

condicionada ao aproveitamento escolar do aluno, que deverá
cumprir, no mínimo, 12 (doze) créditos em disciplina, por
semestre.
Art. SQ - A inscrição dos candidatos ao crédito educativo
será feita no órgão indicado pelo estabelecimento de ensino
superior, que, por sua direção, juntamente com a entidade
representativa dos estudantes, selecionará os beneficiários
para encaminhamento ao órgão financiador.
Parágrafo único - Fica vedada a inscrição no PECE de
candidatos que, à época, sejam beneficiários de outro
programa oficial de mesma natureza.
Art. 6Q O agente executor do PECE, obedecidas as normas
operacionais e crediticias editadas pelo Banco Central do
Brasil, será indicado pelo Poder Executivo, sendo facultado
às demais instituições financeiras do Estado participar do
programa.
Art. 7g - Os recursos alocados para execução do PECE serão
provenientes do orçamento do Estado e de fontes indicadas
pelas instituições financeiras oficiais e pelo Governador do
Estado.
Parágrafo único - Serão, ainda, destinados ao PECE recursos
provenientes do lucro liquido resultante da exploração da
Loteria do Estado de Minas Gerais, nos ternos do art. 4g,
IV, da Lei ng 6.265, de 18 de dezembro de 1973.
Art. 8 - Os juros do crédito educativo não ultrapassarão o
limite de 6% aa. (seis por cento ao ano).
Art. 9 - E proibida a exigência, ao beneficiário, de

garantias pessoais ou reais, exceto as de seguro de crédito,
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nunca em montante superior a 3% (três por cento) do valor do
crédito educativo-
Art. 10 - O prazo de utilização dos recursos do PECE não
poderá ultrapassar, em mais de 1 (um) ano, a duração média
do curso, fixada pelo Conselho Federal de Educação.
Art. li - A carência do financiamento ê de 1 (um) ano a
contar da data da conclusão ou da interrupção do curso-
Art. 12 - A amortização do financiamento deverá efetuar-se
no mesmo prazo da utilização dos recursos, contado a partir
do término do prazo de carência, devendo as parcelas ser
corrigidas monetariamente conforme critérios estabelecidos
no regulamento desta lei.
Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua publicação-
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data da sua

publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Bernardo Rubinger, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.844/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.844/93, do Governador do Estado, que
autoriza o DER-MG a instituir a cobrança de pedágio em
rodovia sob sua jurisdição e dá outras providências, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § IQ, 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 1.844/93
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a instituir a cobrança de pedágio em
rodovia sob sua jurisdição e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a instituir a
cobrança de pedágio em rodovia sob sua jurisdição.
Parágrafo único - Os recursos arrecadados com a cobrança de

pedágio destinam-se a atender a despesas com a restauração,
a conservação e a manutenção da pista de tráfego e faixas
adjacentes do trecho da rodovia a que se vincular a
cobrança, bem como a custear os serviços públicos nele
estabelecidos, inclusive o da própria cobrança, para prestar
atendimento, orientação e socorro aos usuários da rodovia.
Art. 2o - A instituição da cobrança de pedágio de que trata
esta lei se fará por meio de portaria do Diretor-Geral do
DER-MG, após prévia autorização de conselho composto por 1
(um) representante da Secretaria de Estado de Obras
Públicas, 1 (um) do Programa Estadual de Proteção e Defesa
do Consumidor - PROCON -, 1 (um) do Conselho Estadual de
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Trânsito - CETRAN -, 1 (um) da Assembléia Legislativa e 1
(um) da Associação Mineira de Municípios - AMM.
Parágrafo único - A portaria determinará o trecho da
rodovia ao qual se vinculam a cobrança e a aplicação da
receita, bem como o local em que se dará o recolhimento do
pedágio, e será acompanhada de laudo técnico que comprove as
condições de uso da rodovia.
Art. 3g - O valor do pedágio terá por base a unidade de
pedágio - UP -, correspondente a 0,0482 uPFMC, e será
cobrado do condutor de veiculo automotor, relativamente a
cada trecho de 100km de rodovia, de acordo com a tabela
constante no anexo único desta lei.
ç lQ - O Poder Executivo fixará, por decreto, novo índice
referencial para o cálculo da unidade de pedágio, se for
extinto o adotado por esta lei.

- O pedágio não será cobrado de:
- condutores de veículos oficiais, de veículos em

atividade de socorro a acidentados em rodovia, bem como de
condutores de motocicletas e ciclomotores;
II - condutores de veículos cuja circulação possibilite aos

municípios interagirem economicamente, num raio de 20km, a
partir do local de recolhimento.
f 3g - Para a cobrança de pedágio, segundo a tabela a que
se refere este artigo, considerar-se-ão como veículos de
passeio ou utilitários os dotados somente de eixos de
rodagem simples e como comerciais os dotados de pelo menos 1
(um) eixo de rodagem dupla.
Art. 4Q - Os valores arrecadados com a cobrança de pedágio
serão depositados em conta de receita própria do DER/MG,
aberta especialmente para este fim.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo único
(a que se refere o art. 3g da Lei ng de de

de 1993)
Tabela de Cobrança do Pedágio em UP

UP - Unidade de Pedágio
Categoria Descrição Número de UP

1 Veiculo de passeio
ou utilitário com 2 eixos 2,0

2 Veículos comerciais com 2 eixos 2.5
3 Veículos comerciais com 3 eixos 3,5
4 Veículos comerciais com 4 eixos 4,5
5 Veículos comerciais com 5 eixos 5.5
6 Veículos comerciais com 5 eixos 6.5
7 Veículos de passeio com reboque

com 3 eixos 3.0
8 Veículos de passeio com reboque

com 4 eixos 4,0
Sala das Comissões. 29 de dezembro de 1993-
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Geraldo da Costa Pereira.
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