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Belo Horizonte, terça-feira, 4 de janeiro de 1994

ATAS

REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 30 DE
NOVEMBRO DE 1993, DESTINADA A HOMENAGEAR A POLÍCIA MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Designação de comissão -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do
Hino Nacional - Discurso do Deputado Hely Tarquinio -
Pronunciamento do Comandante da Polícia Militar - Entrega da
placa alusiva à homenagem - Apresentação da Banda de Música
do Batalhão de Guardas da Polícia Militar - Palavras do Sr.
Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h8min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amílcar Padovani
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Âilton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro António - Ambrósio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
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 - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Nelénio - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2Q -
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião
anterior.

Ata
- O Deputado Roberto Amaral, 2o-Secretário "ao hoc',

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

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados
Cléuber Carneiro, Tarcisio Henriques, Dilzon Meio, Geraldo
Rezende e Péricles Ferreira para, em comissão, introduzirem
no recinto do Plenário as autoridades e demais convidados
que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa



O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de convidar a
tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Deputado Federal Mário
Assad, Secretário de Estado da Justiça, representando S.
Exa. o Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia; Cel. PM Mário
Lúcio Calçado, Comandante-Geral da Policia Militar de Minas
Gerais; Dr. António Faria, Secretário Adjunto da Secretaria
Municipal de Governo, representando S. Exa. o Prefeito
Patrus Ananias; Deputado Bonifácio Andrada, Secretário de
Estado de Recursos Humanos e Administração; Prof. Aluisio
Pimenta, Reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais;
Cel. Luís Carlos Vaz, representante da 4a Divisão de
Exército; Ten. Cel. Paulo Ferreira dos Santos, representante
da 4a Brigada de Infantaria Motorizada; Dr. Milton Ribeiro
de Carvalho, representante do Secretário da Segurança
Pública, Deputado Federal José Rezende; e Juiz Márcio Sousa
Mesquita, representante do TRE de Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a

Policia Militar do Estado de Minas Gerais.
Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a
ouvir, de pé, o Hino Nacional, que será executado pela Banda
de Música do Batalhão de Guardas da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais, sob a regência do Maestro Subtenente
Sebastião Gonçalves da Silva.

Discurso do Deputado Hely Tarquinio
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar a
palavra ao Deputado Hely Tarquinio, autor do requerimento
que suscitou a realização desta homenagem.
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, autoridades

presentes, senhoras e senhores, tenho a honra e o privilégio
de ocupar esta tribuna para homenagear, em nome desta
Assembléia Legislativa, se não  maior, a mais significativa
e importante instituição do nosso Estado, a Policia Militar
do Estado de Minas Gerais, que sintetiza o valor, a bravura
e o amor á ordem e à urbanidade, características típicas do
povo mineiro. Ao desarquivar de nossa memória a história da
Polícia Militar e projetá-la na tela de nossa Nação,
verificamos que ela é a própria história de Minas Gerais,
repleta de ações, alicerçada na hierarquia e na disciplina.
Construlda na tradição de bem servir nos momentos de
angústia, de sofrimento e também de euforia, tem como alvo
permanente a construção da sociedade e a indagação da
democracia e da liberdade, cujo patrono é a figura marcante
e onipresente de Tiradentes.
Queremos dar forma, conteúdo, contorno e significado aos
personagens e aos ambientes que constituiram o cenário dessa
história. Sem muito esforço de imaginação, reproduzimos as
atividades polissêmicas da nossa Policia Militar, com o
conhecimento de causa dessa longa história de 218 anos, que
vem construindo com esforço, dedicação e, sobretudo,
dignidade, desde a histórica Vila Rica até os tempos atuais.
No prólogo dessa história já visualizamos a figura padrão

do soldado símbolo, com o seu tradicional uniforme. fazendo



culto à bandeira e ao hino de Minas e do Brasil, por dever
de consciência cívica, com hierarquia e disciplina. O
integrante da Polícia Militar é, antes de tudo, um ser
humano e um cidadão que presta serviço público em uma
corporação fundamentada na necessidade de segurança e nos
dispositivos constitucionais do Pais.
Nesse contexto que desempenha, de garantir o clima de
segurança, a Policia Militar apresenta-se como corporação
transparente na execução de suas atividades, totalmente
aberta às sugestões e ao diálogo, para superar os óbices de
toda espécie, corrigir desvios de conduta e, sobretudo,
esclarecer equívocos.
Quando a noite se recolhe e amanhece o dia, quando as
cidades acordam, lá estão os PMs nos mais diversos setores
das atividades e das relações humanas, atentos aos
acontecimentos do dia-a-dia.
No trânsito, orientam e educam motoristas e pedestres,
resolvendo engarrafamentos, marcando presença nas vias de
alto risco de acidentes, garantindo nas áreas mais povoadas
a segurança das pessoas, principalmente dos idosos e das
crianças.
Vislumbro, neste momento, cenas de coragem e até de
heroismo, quando um PM infiltra-se no emaranhado dos
veículos e, por meio de um simples gesto com a mão ou de um
silvar de apito, consegue definir espaços e articular para
que pessoas e veículos se movimentem em ordem, tranqüilidade
e obediência às leis.
No calor de um assalto a Bancos, a domicílios ou a pessoas,
situação que implica também risco de vida, assistimos à PM
utilizar suas técnicas e táticas para garantir o direito à
vida e para preservar o direito á propriedade.
Ato continuo, o caminhão do corpo de bombeiros é notado com
seu equipamento básico, com sirenes abertas, já em operação,
alertando nossos sentidos ao trabalho que realizam no
combate a incêndios, na busca e salvamento de afogados, de
soterrados e em outras situações catastróficas.
São freqüentes as imagens dos helicópteros da policia,
cruzando os céus de Belo Horizonte e de outras cidades, no
patrulhamento de áreas urbanas e rurais; o que significa o
olhar atento das autoridades policiais no combate á
criminalidade.
No cenário das estradas mineiras, a certeza da presença da

PM nos faz prevenir e amarrar o cinto de segurança, observar
a velocidade do veiculo e obedecer às regras do trânsito.
Quem aqui não se lembra de que alguma vez foi orientado ou
mesmo multado por desobediência ás leis estipuladas? Na
verdade, o PM cumpria o seu papel e, hoje, reconhecemos a
sua missão. Nas barreiras, dá suporte também à fiscalização
fazendár ia.
A seguir, a nossa projeção nos mostra a presença da PM nas
nascentes, nos cursos e nas margens dos rios, deslocando-se
por meio das matas e dos campos, coibindo a pesca e a caça
predatórias, protegendo os mananciais hidricos, a flora e a
fauna. Enfim, está integrado no ecossistema de Minas Gerais.



É apanágio da corporação de Tiradentes ser a única agência
de prestação de serviços públicos que se encontra presente
nos 756 municípios do território mineiro.
Além da prevenção do crime, missão precipua da PM,
instrumento de medida efetiva, a nova realidade social de
pobreza e de miséria de nosso povo provocou uma
multiplicidade de ações da corporação, como resposta às
transformações sociais.
Na saúde, focalizamos a imagem da viatura policial,
transportando doentes ou acidentados para os hospitais,
di uturnamente.
A projeção mostra, agora, o soldado na periferia das
cidades, subindo e descendo as ladeiras não para reprimir,
mas em parceria com outros voluntários para distribuir
alimentos e saciar a fome dos miseráveis. A ação da PM se
faz presente em outros diferentes locais, em instituições de
assistência social diversas. Participa também da vida
artística e cultural das comunidades do nosso Estado, nesse
caso, com referência especial para as bandas de música dos
batalhões e para a orquestra sinfónica. Na seqüência do
cenário deparamos com professores e alunos do Colégio
Tiradentes, instituição tradicional, que ensina as famílias
dos militares e dos não-militares, sem discriminação. Mantém
ainda outros convênios com órgãos públicos e escolas de
nível superior, em cooperação mútua. Nos telejornais, lá
está a PM em missão de paz, internacional. Tudo isso
acontece sob a égide dos comandos dos quartéis, que são
verdadeiros centros de formação, de informação, de
planejamento e de treinamento dos PM5. Como toda instituição
humana, a PM não está isenta de cometer eventuais falhas,
pois é oriunda do tecido social que ai está, perversamente
dividido em alguns muito ricos e milhões de pobres e
mis er áv e is -
A nossa Assembléia Legislativa entende que a Policia
Militar de Minas Gerais é competente e deve continuar a
julgar os seus integrantes. Seria licenciosa intromissão, de
natureza indevida, julgar de outra forma. Os mineiros, por
direito e ação, reconhecem a corporação de Tiradentes,
intocável e honrada. Em Minas Gerais, nós não' admitimos
pensar em repensar a Policia Militar. Estamos preocupados,
sim, em melhorar as condições de trabalho dos PM5,
concedendo-lhes melhores soldos, em todos os niveis.
Queremos evitar o indesejável dilema: enquanto o PM nos
proporciona segurança e liberdade, sai de casa inseguro e
preocupado, porque o seu salário é insuficiente para a sua
família viver com dignidade. A Policia Militar, como
Instituição permanente de interesse dos mineiros, deve ser
ouvida na revisão constitucional, para defender as suas
propostas. Ao Comandante-Geral, Cel. PM Mário Lúcio Calçado,
nosso aplauso pela brilhante atuação nessa denodada e
heróica corporação.
Finalmente, parabéns, Policia Militar, pela segurança.
Parabéns pela confiabilidade. Parabéns pela resistência e
bravura. Parabéns pelo heroismo e humanismo. Parabéns pelo



envolvimento com a comunidade a serviço de Minas Gerais.
Pelos mineiros, obrigado Policia Militar de Minas Gerais.

Pronunciamento do Comandante da Policia Militar
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Cel. Mário Lúcio
Calçado, Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais.
O Cel. Mário Lúcia Calçado - Sr. Presidente, autoridades
presentes, senhoras e senhores, recebo, com indizível
orgulho, a honrosa homenagem que a egrégia Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais presta hoje á Policia
Militar, com a certeza de que este ato muito representa para
todos os integrantes da bicentenária corporação de
Tiradentes, em termos de carinho e reconhecimento do povo
mineiro, por intermédio de sua mais legitima e eclética
representação política.
Ao proclamar que o sublime gesto do Poder Legislativo
estadual repercute fundo em nossas consciências - premiando-
nos por nossos esforços em beneficio da preservação da ordem
pública, na manutenção da harmonia e da paz social do povo
destas Minas Gerais -, desejo também exprimir que a
fidalguia e a generosidade com que somos distinguidos
representam, acima de tudo, o aumento da nossa
responsabilidade e a renovação de nossos sagrados
compromissos-
Profundamente sensibilizado, devo salientar, com
justificado júbilo, a simbiose que existe entre os papéis
que desempenham a Assembléia Legislativa e a Policia
Militar, e a forma como estas instituições se entrelaçam e
se complementam, em estreita obediência aos princípios da
harmonia e da independência que deve existir entre os
respectivos Poderes aos quais pertencem. Por isso, devo
realçar o sincretismo que existe entre o Poder Legislativo,
que elabora as leis, e a Policia Militar, que atua no
sentido de seu cumprimento, com o propósito de gerar e
garantir o almejado bem-estar social.
Visualizando a necessidade de estreitamento desses laços, a
Policia Militar instituiu em sua estrutura organizacional a
assessoria parlamentar, integrada por oficiais superiores,
os quais, juntamente com o assistente militar que atua junto
à Presidência desta Casa, possuem a incumbência de
contribuir para o atendimento dos interesses comuns e
recíprocos.
Em razão dessas considerações, agradeço ao dinâmico e
operoso Presidente desta Casa. Deputado José Ferraz da
Silva, e a seus ilustres pares pela carinhosa realização
desta sessão solene, que tanto enobrece e dignifica a
Policia Militar.
De modo especial, agradeço ao nobre Deputado Hely
Tarquinio, autor da mensagem que originou esta homenagem,
pelo apreço consignado à corporação que tanto me orgulha
comandar.
Sr. Presidente, Srs. Deputados a história de Minas Gerais
registra, através dos séculos, a constante presença da
Policia Militar junto ás comunidades do nosso Estado, ainda



na fase embrionária dos primeiros núcleos de colonizadores
que aqui se assentaram e edificaram as primeiras vilas que
deram origem às nossas cidades.
O papel do integrante da força pública, reconhecidamente,
foi sempre o de garantir a ordem para a construção do
progresso.
Em seu extenso leque de atividades, desde os primórdios, o

militar prestou inestimável contribuição para a criação e a
consolidação do decantado espirito de mineiridade do povo
das Alterosas, por ser também parte integrante do próprio
tecido da nossa sociedade.
A Policia Militar já abrigou em suas fileiras vultos da
maior expressão nacional, como Juscelino Kubitschek e
Guimarães Rosa, além de incontáveis heróis anônimos e
admiráveis nomes das artes, das letras e da música. Muito se
orgulha a corporação de ter tido, também, como seu
integrante honorário, o genial escritor e jornalista Assis
Chateaubriand, comissionado no seu mais elevado posto.
Ao longo dos séculos, a Policia Militar vem se
aperfeiçoando e aprimorando, com o objetivo de maximizar e
otimizar a sua prestação de serviços, incorporando novas
técnicas e absorvendo os princípios da modernidade, sempre
contando com o suporte da legalidade propiciado por esta
seleta Casa Legislativa.
A corporação tem participado, intensamente, dos momentos de

maior significação para o Estado e para o Pais, oferecendo-
se por inteiro para a realização dos papéis que a história
lhe tem exigido, vindo a transformar-se - no dizer do
saudoso estadista Tancredo Neves - em "patrimônio do povo
mineiro".
Cumpre lembrar, todavia, que a Polícia Militar se tornou

digna desse titulo em razão do trabalho que sempre executou,
pois nunca trabalhou para ser laureada, porque tem
sedimentada a crença de que a maior recompensa é a
consciência do dever cumprido.
Contemporaneamente, a corporação se vê na contingência de,
às vezes, extrapolar seu campo especifico para atuar
supletivamente em parceria com outros Órgãos públicos e da
iniciativa privada.
Para não me alongar, cito apenas os seguintes exemplos: a
rede de ensino do Colégio Tiradentes, distendida por todo o
interior do Estado, que não abriga somente dependentes de
militares, mas também significativa parcela de estudantes da
sociedade civil; os serviços de assistência paramédica,
através do emprego de ambulãncias, conhecidas como patrulhas
de assistência médica, que têm se constituído valioso ponto
de apoio da sociedade em geral; as patrulhas de segurança
alimentar, que distribuem sopa, à noite, a menores, mendigos
e andarilhos, buscando mitigar o padecimento causado pela
fome; a realização de ações cívico-sociais em favelas,
levando às pessoas carentes não a ação repressiva da
policia, mas um pouco de recurso, assistência médico-
odontológica, jurídica e psicológica, entretenimento e
conhecimentos elementares sobre segurança e proteção contra



epidemias; e a proteção especial á criança e ao adolescente
em situação de risco social e pessoal - meninos e meninas de
rua -, preparando-os, nos quartéis, para a iniciação ao
trabalho produtivo, resgatando-os das garras impiedosas dos
vícios, da ociosidade e da marginalidade.
Cumpre ressaltar, aqui, o irrestrito apoio que a Policia
Militar vem recebendo de seu Comandante Superior - o Exmo.
Governador Hélio Garcia, que tem dedicado à corporação o
mais atencioso atendimento, fornecendo-lhe os meios
necessários ao cumprimento de suas missões. -
De idêntica forma, o sucesso que a Policia Militar vem
alcançando na execução do PROMAM muito fica a dever ao
tirocínio que caracteriza as ações desenvolvidas pelo Exmo.
Sr. Vice-Governador, Dr. Arlindo Porto.
Destaco, ainda, a cooperação que temos recebido do comércio
e da indústria, da classe empresarial e das lideranças
comunitárias, tanto na Capital como no interior do Estado, o
que tem propiciado à Policia Militar inestimável ajuda.
A imprensa nacional tem desempenhado a pertinaz tarefa de
noticiar, analisar, opinar, julgar e até mesmo orientar a
adoção de providências sobre questões da maior relevância
para a sociedade. Desejo enaltecer, de maneira especial, o
papel da imprensa mineira, que, da mesma forma que critica
falhas do sistema, também abre espaços para elogiar ações
positivas da Polícia Militar, de forma insuspeita e
imparcial, com muito profissionalismo.
Por tudo isso, a Policia Militar aproveita o ensejo para
transmitir a todos os profissionais da imprensa mineira a
nossa homenagem e os nossos agradecimentos.
Senhores, encaminhei, recentemente, a esta Casa
Legislativa, através de seu Presidente, documento contendo
informações sobre a atuação da Policia Militar.
Gostaria, agora, de reafirmar os pontos ali assinalados,
ressaltando o reconhecimento e a admiração da Policia
Militar á nobreza de caráter de todos os integrantes desta
augusta Casa, os quais a corporação tem a certeza de poder
continuar considerando como expressivos aliados na jornada
em defesa dos interesses da instituição.
Não é ocioso repetir que nutrimos a esperança de que o
Congresso Nacional e os ilustres parlamentares mineiros
compreenderão a importância das polícias militares para
suprir a manifesta necessidade social de segurança, pois,
contrariamente ao que se pretende sustentar - conforme
asseverou o eminente Desembargador Alvaro Lazzarini - elas
"exercem função pública de natureza eminentemente civil,
apesar de estruturadas sob modelo organizacional militar, a
lhes garantir a disciplina e a eficácia, tão esperadas pela
sociedade", sendo as mais visíveis e disponíveis de todas as
agências públicas de prestação de serviços.
A propósito da justiça militar estadual, coloco em relevo,
por amor à verdade, o importantíssimo papel que o órgão
exerce na preservação da rigidez moral da tropa e na defesa
dos primados da hierarquia e disciplina, que representam o
alicerce sobre o qual se assenta a corporação militar.



Não se pode dar razão ás assertivas que têm a finalidade de
confundir justiça especializada, que ela é, com justiça
corporativista, que ela absolutamente não é.
O que ela representa, verdadeiramente, através do
exuberante trabalho Que executa, é um valioso instrumento
inibidor da prática de delitos, seja pela imposição de penas
rigorosas, seja pela extirpação da impunidade - em razão da
celeridade de seus julgamentos, que obsta a ocorrência do
incidente processual da prescrição.
Neste particular, adoto plenamente a assertiva do eminente

Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira, que,
repetindo o Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Hélio
Garcia, disse: "Ao invés da extinção das instituições, deve-
se, isto sim, buscar o seu aperfeiçoamento, corrigindo-as no
que porventura estiverem erradas'. Mas, nem é o caso da
justiça militar do Estado de Minas Gerais, que se afigura
perfeitamente sadia e robusta.
Mas a garantia da ordem pública constitui a razão de ser da
Policia Militar, e, por esta razão, a corporação deve se
manter vigilante sobre todos os fenômenos sociais que tenham
reflexos danosos sobre ela.
Ciente da responsabilidade, a Policia Militar desenvolveu a
ideologia da efetividade, que consagra a proteção e o
socorro comunitários, como apanágio de sua atuação.
A par disso, concebeu e pratica o denominado policiamento
comunitário. conscientizando toda a comunidade para a
necessidade de participação de sua própria segurança,
interpretando o mandamento constitucional de que segurança
pública é direito e responsabilidade de todos".
Integrante do sistema de defesa social que a Carta Estadual
teve a lucidez de instituir, a Policia Militar vem se
irmanando com os demais órgãos do poder público, somando
esforços com todos aqueles igualmente comprometidos com a
segurança pública. Graças á sua dinâmica operacional, a
Policia Militar mineira vem sendo citada, em diversos
pronunciamentos - tanto neste Plenário, quanto no plenário
da Câmara Federal, em Brasilia - como corporação modelar.
Em recente visita que nos foi feita pelo subxerife do
Estado de Albany. dos Estados Unidos da América do Norte,
recebemos daquela autoridade a honrosa consideração de
sermos uma das melhores corporações do mundo, o que nos
envaidece sobremaneira, mas aumenta, também, o peso da nossa
responsabilidade.
Modernamente, não só na órbita da segurança pública o nosso
Pais enfrenta dificuldades das mais variadas origens.
No Brasil de hoje há crises, mas há também esperança de
dias melhores. Porque existe, nas pessoas e nas
instituições, vibrante determinação no sentido do
enfrentamento e da superação desses problemas, de modo a
dissipar dúvidas e incertezas, reconduzindo o Pais ao curso
normal de sua história.
Finalizando, desejo colocar, para reflexão, as seguintes

observações:



Politicamente, estamos vivendo uma fase de reformulação
institucional do desenvolvimento e do progresso, quando é
depositada integral confiança na capacidade, no patriotismo
e na inteligência dos integrantes das casas legislativas, em
todos os níveis do poder, para a racionalização do processo
de revisão constitucional e para o livre e desembaraçado
exercício da legislatura.
Neste momento, mais do que nunca, a Nação brasileira vive
uma grande ansiedade, almejando a verdadeira conquista da
cidadania e da ética Social, que são absolutamente
necessárias e imprescindíveis ao convívio em coletividade.
Porque a cidadania é a afirmação da pessoa no contexto da
comunidade, e a ética social representa a cristalização da
justiça e da moral, que devem coexistir e se fortalecer
mutuamente, sob a inspiração de uma tessitura social
genuinamente humanística.
A Policia Militar de Minas Gerais, fiel aos seus princípios
e honrando suas tradições, se compromete, desde já, a
continuar persistindo na concretização do desiderato maior
da sociedade mineira. Muito obrigado.

Entrega de Placa Alusiva à Homenagem
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceder
à entrega de placa alusiva a esta homenagem ao Cel. Mário
Lúcio Calçado. Comandante-Geral da Policia Militar do Estado
de Minas Gerais, com os seguintes dizeres: "A Policia
Militar do Estado de Minas Gerais a homenagem da Assembléia
Legislativa pelos relevantes serviços prestados à comunidade
mineira.".
Apresentação da Banda de Música do Batalhão de Guardas da

Policia Militar
O Sr. Presidente - Vamos ouvir agora a Canção da Polícia
Militar de Minas Gerais, acompanhada pela Banda de Música do
Batalhão de Guardas da Polícia Militar, sob a regência do
maestro Subtenente Sebastião Gonçalves da Silva.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Ao homenagear a Policia Militar de Minas
Gerais, esta Casa age em perfeita sintonia com os
sentimentos da gente mineira. Há muito tempo, nosso povo
aprendeu a estimar e respeitar essa corporação, cuja
existência se encontra intimamente vinculada a história
deste Estado.
A realidade de uma instituição não se cria nem se aniquila
por decreto. Ela é função dos valores q ue a entidade soube
cultivar, das tradições que consolidou, dos homens que a
fizeram e daqueles que sustentam sua existência no presente.
Hoje, Minas reverencia uma das jóias maiores de seu
património moral. Os caminhos de nossa Policia Militar
confundem-se com a própria história mineira. Seus inícios
são contemporâneos das primeiras sementes de independência
que medraram nesta terra, fertilizada pelo sangue do
Alferes. Seus ideais são ecos dos anseios de justiça e de
liberdade, que moram na alma de nossa gente. Um passado de
dedicação e luta deu à corporação a densidade de monumento
cívico erguido em honra à disciplina, à ordem e aos valores
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fundamentais da democracia. Seus quadros, originários de
todos os segmentos da sociedade, abrigaram nomes que fazem a
glória deste pedaço do chão brasileiro. De Tiradentes a
Juscelino, de Juscelino aos que constroem, na atualidade,
mais uma etapa da trajetória fulgurante da instituição, é
pela riqueza de seu elemento humano que ela mais se destaca
entre suas congêneres.
Por isso mesmo, quando, em 1965, Assis Chateaubriand
recebia os galões da farda de Coronel honorário, era visivel
a satisfação nos olhos do Velho Capitão. Homem de ampla
visão e rara sensibilidade, cidadão do mundo, ele sabia
aquilatar o significado de tornar-se herdeiro das tradições
de nossa Policia Militar.
Se o passado foi memorável, não menos digno de nossos
louvores é o presente da corporação. Particularmente, temos
acompanhado com especial interesse o movimento de
atualização constante que ela vem realizando nos últimos
anos. Em sintonia com a capacidade técnica de seus quadros,
o que a fez modelo para suas congêneres, ela vem-se
consolidando como difusora de idéias para outros Estados da
Federação. Atenta aos múltiplos aspectos do conceito de
defesa social no mundo moderno e ás várias faces da
violência e da criminalidade, num tempo marcado por
desigualdades e desagregação de valores, a Policia Militar
de Minas Gerais oferece à população resposta pronta aos
anseios de segurança, estabilidade e paz. Sensivel às
questões sociais que muitas vezes se escondem sob a
realidade do delito, desenvolve meritório programa de
prevenção do crime, o que a faz cada vez mais vocacionada a
órgão de educação para a convivência em sociedade. Sua
atuação vai muito além das atividades tipicas de força
policial e militar. A participação em campanhas de interesse
comunitário, iniciativas culturais como a manutenção de uma
orquestra sinfônica de qualidade e de um rico museu
histórico são exemplos do extenso âmbito em que ela atua.
Oficiais de seus quadros, designados para integrar a força
de paz da ONU em Angola, tornaram conhecidas no exterior
aquelas virtudes que a fizeram admirada no Brasil inteiro.
Ao reconhecer os muitos méritos da Policia Militar de Minas

Gerais, a Assembléia Legislativa cumpre um dever de justiça
e manifesta o sentimento daqueles que representamos.
Ao homenageá-la, o parlamento mineiro a quer sempre ativa e
moderna, construindo a história junto a nosso povo.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, esta
Presidência agradece a presença das autoridades e demais
convidados e a encerra, convocando os Deputados para a
ordinária de amanhã, quarta-feira, dia l, às 14 horas, com
a ordem do dia a ser publicada. Convoca, ainda, para as
extraordinárias, também de amanhã, às 9h30min e às 20h30min,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 50 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de
novembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Baldonedo
Napoleão, Ibrahim Jacob (substituindo estes,
respectivamente, aos Deputados Antônio Pinheiro e Célio de
Oliveira, por indicação da Liderança do aRO) e Maria José
Haueisen, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Bernardo Rubinger (substituindo o Deputado Bonifácio Mourão,
por indicação da Liderança do PMDB), Maria José Haueisen
(substituindo o Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da
Liderança do PT), Péricles Ferreira e Ajalmar Silva
(substituindo, respectivamente, os Deputados Oilzon Melo e
Emano Batista, por indicação da Liderança do BRD), membros
da Comissão de Administração Pública; e Baldonedo Napoleão,
João Marques, Péricles Ferreira e Ajalmar Silva
(substituindo estes, respectivamente, os Deputados José
Renato e Jaime Martins, por indicação da Liderança do SRD),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. A Presidência esclarece que a
reunião se destina a apreciar os pareceres para o lg turno
dos Projetos de Lei ns 1.781 e 1.783/93. de autoria do
Governador do Estado, que dispõem, respectivamente, sobre a
criação do Centro de Integração do Adolescente na estrutura
da Secretaria de Estado da Justiça e dá outras providências
e sobre a fixação dos vencimentos dos servidores da
autarquia Transportes Metropolitanos - TRANSMETRD - e dá
outras providências. Prosseguindo, o Presidente, devido à
ausência dos relatores anteriormente designados, redistribui
o Projeto de Lei ng 1.781/93 aos Deputados Baldonedo
Napoleão, Pêricles Ferreira e Ajaimar Silva, Com a palavra.
o Deputado Baldonedo Napoleão, relator da Comissão de
Constituição e Justiça, emite seu parecer, no qual conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. O Deputado Péricles Ferreira, relator
pela Comissão de Administração Pública, emite seu parecer,
em que conclui pela aprovação da matéria. Neste momento,
comparece o Deputado Dílzon Meio. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. A Presidência suspende a
reunião por 15 minutos para que os parlamentares possam
participar de votação de matéria em Plenário. As iSbiOmin
desta mesma data, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Antônio Júlio, Bonifácio Mourão, Baldonedo
Napoleão e Ibrahim Jacob (substituindo estes,
respectivamente, aos Deputados Clêuber Carneiro, Antônio
Pinheiro e Célio de Oliveira, por indicação da Liderança do
BRD) e Maria José Haueisen, membros da Comissão de
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Constituição e Justiça; Bonifácio Mourão, Maria José
Haueisen (substituindo esta ao Deputado Antônio Fuzatto, por
indicação da Liderança do PT), Ibrahim Jacob, Ajalmar Silva
e Bernardo Rubinger (substituindo, respectivamente, os
Deputados Dilzon Meio, Emano Batista e Alvaro Antônio, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de
Administração Pública; e Baldonedo Napoleão, João Marques,
Ajalmar Silva e Bernardo Rubinger (substituindo estes,
respectivamente, aos Deputados Célio de Oliveira e José
Renato, por indicação da Liderança do 8RD), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão
declara reabertos os trabalhos e concede a palavra ao
Deputado Ajalmar Silva, relator da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que emite seu parecer sobre o
Projeto de Lei nQ 1.781/93, concluindo pela aprovação da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecem. O Presidente, na ausência dos Deputados Geraldo
Rezende e Dilzon Melo, relatores do Projeto de Lei n
1.783/93, respectivamente, pelas Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública, redistribui a matéria
aos Deputados Antônio Júlio e Ibrahim Jacob. O Deputado
Antônio Júlio emite seu parecer, no qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob, que emite
parecer pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer da
Comissão de Administração Pública. O Deputado Baldonedo
Napoleão procede á leitura de seu parecer, no qual conclui
pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação,
é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993
Célio de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo - Dílzon Melo
- Geraldo Rezende - Ermano Batista - Wilson Pires.
ATA DA 12a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete 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 João Marques, Geraldo
Rezende, José Leandro (substituindo este ao Deputado Ermano
Batista, por indicação da , Liderança do PL). Romeu Queiroz
(substituindo o Deputado Alvaro Antônio, por indicação da
Liderança do PRS) e Jorge Hannas (substituindo o Deputado
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL), membros
da Comissão de Administração Pública; e Célio de Oliveira,
Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão, Wilson Pires e Romeu
Queiroz (substituindo os dois últimos aos Deputados João
Marques e José Renato, respectivamente, por indicação da
Liderança do BRD) e Jorge Hannas (substituindo o Deputado
Jaime Martins, por indicação da Liderança do PFL), membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Encontram-se presentes, ainda, os Deputados Eduardo Brás e
Jorge Eduardo. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, 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 Presidência esclarece
que a reunião se destina a apreciar os pareceres para o lQ
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. O Presidente redistribui o
projeto ao Deputado Geraldo Rezende, pela Comissão de
Administração Pública, em vista da ausência do relator
anteriormente designado, e designa o Deputado Roberto Amara]
para relatar a matéria pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende emite parecer que conclui pela aprovação da matéria,
com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral emite
parecer, que conclui pela aprovação da matéria, com as
Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. Na
fase de discussão, foram apresentadas pelo Deputado Romeu
Queiroz as Propostas de Emendas ngs 1 e 2, que dispõem sobre
a implantação de novos investimentos no vale do
Jequitinhonha. Com a palavra, o Deputado Wilson Pires
solicita sejam incluidos nas propostas de emendas o vale do
Mucuri e parte do vale São Mateus. O Deputado Romeu Queiroz
aceita as sugestões apresentadas pelo Deputado Wilson Pires
e modifica as propostas de emendas. A Presidência coloca em
votação o parecer do relator, salvo propostas de emendas, o
qual é aprovado. Submetidas a votação, cada uma por sua vez,
são as propostas de emendas aprovadas. O Presidente suspende
a reunião por 10 minutos para que o relator, Deputado
Roberto Amara], elabore a nova redação do parecer. Reabertos
os trabalhos e cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra a reunião.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Renato - Dilzon Melo -
Baldonedo Napoleão - Jaime Martins - Roberto Amaral - José
Leandro - Célio de Oliveira.
ATA DA 105a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e dois de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão, José Renato, Bernardo Rubinger e Jorge
Hannas (substituindo estes dois últimos aos Deputados João
Marques e Jaime Martins, por indicação da Liderança do BRD),
membros da supracitada Comissão. 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
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta e distribui os Projetos de Lei
ns 1.842/93, que reorganiza o DER-MG e dá outras
providências, ao Deputado Baldonedo Napoleão; e 1.845/93.
que cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
providências, ao Deputado José Renato, ambos do Governador
do Estado e em 2Q turno; e o Projeto de Resolução no
1.853/93, da Comissão de Constituição e Justiça, em 2g
turno, que autoriza a concessão de garantia do Estado de
Minas Gerais em operação que menciona, ao Deputado Roberto
Amara]. Encerrada a l parte dos trabalhos, passa-se á 2a
fase da Ordem do Dia. O Deputado Bernardo Rubinger apresenta
requerimento em que solicita a alteração da ordem do dia a
fim de que o Projeto de Lei no 1.842/93 seja apreciado após
o restante das matérias da pauta. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Em seguida, o Presidente passa a
palavra ao Deputado José Renato, que emite parecer para o 2g
turno do Projeto de Lei ng 1.845/93, concluindo pela
aprovação do projeto, na forma do vencido no lQ turno. O
Deputado Roberto Amaral emite parecer para o 2g turno do
Projeto de Resolução ng 1.863/93, concluindo pela aprovação
da matéria na forma proposta. Colocados em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Logo após, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
suspende a reunião e reabre-a ás 11 horas, com a presença
dos Deputados Baldonedo Napoleão, José Renato, Bernardo
Rubinger e Ajalmar Silva (substituindo estes dois últimos
aos Deputados João Marques e Jaime Martins, por indicação da
Liderança do BRD). Estão presentes, também, os Deputados
Alvaro Antônio, Francisco Ramalho e Romeu Queiroz. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Baldonedo Napoleão,
que emite parecer para o 2Q turno do Projeto de Lei nQ
1.842/93, concluindo pela aprovação da proposição na forma
do vencido no 2Q turno, com as Emendas ngs 1 a 19.
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 que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Renato - José Leandro -

Péricles Ferreira - Célio de Oliveira. -
ATA DA 73a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas e trinta minutos do dia vinte e três de de-
zembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Péricles Ferreira, José
Maria Pinto e tbrahim Jacob (substituindo este ao Deputado
José Braga, por indicação da Liderança do PDT), 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
José Maria Pinto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
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presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao Deputado
José Maria Pinto os Projetos de Lei ngs 1.818 e 1.842/93, e
ao Deputado Ibrabim Jacob o Projeto de Lei ng 1.845/93.
Passa-se, então, ã 2a parte da reunião, sendo discutidas e
votadas, nesta fase, as proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado José Maria Pinto emite
pareceres que concluem pela aprovação das proposições.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, ficam
aprovados os pareceres sobre os Projetos de Lei ns 1.818 e
1.842/93. Em seguida, o Deputado Ibrahim Jacob emite seu
parecer, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei n
1.845/93. Submetido a discussão e votação, fica aprovado o
parecer. Em seguida. o Presidente suspende os trabalhos por
tempo indeterminado. As 14h30min, com as presenças dos
Deputados Geraldo da Costa Pereira (substituindo ao Deputado
Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do PMDB) e
Márcio Miranda (substituindo ao Deputado Roberto Amaral, por
indicação da Liderança do BRD). o Deputado José Braga,
assumindo a Presidência, avoca para si a relatoria do
Projeto de Resolução nQ 1.863/93 e emite seu parecer, que
conclui pela aprovação da proposição. Submetido a discussão
e votação, fica 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, 29 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Francisco Ramalho - Geraldo da

Costa Pereira. -
ATA DA 106 REtJNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As treze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
oito de dezembro de mil novecentos e noventa e três,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Roberto
Amaral, José Renato, Péricles Ferreira e José Leandro
(substituindo este ao Deputado Jaime Martins, por indicação
da Liderança do 8RD), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Cêlio
de Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado José Renato que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, a Presidência esclarece que, nos
termos do edital de convocação, a reunião tem por finalidade
apreciar, no 2Q turno, os pareceres sobre as seguintes
proposições, do Governador do Estado; Projeto de Lei
Complementar nQ 30/93. que acrescenta parágrafo ao art. 136
da Lei nQ 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do
Pessoal da Policia Militar do Estado de Minas Gerais;
Projetos de Lei ns 1.843/93, que 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,
e 1.844/93, que autoriza o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a instituir a
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cobrança de pedágio em rodovia sob sua jurisdição e dá
outras providências. Logo após, designa o Deputado Péricles
Ferreira para relatar o Projeto de Resolução nQ 30/93 e
retira de pauta os demais projetos, por não se encontrarem
em condições de ser apreciados. Encerrada a lê parte dos
trabalhos, a Presidência passa a palavra ao Deputado
Péricles Ferreira, que emite seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Resolução ng 30/93, no

2Q turno, na forma do vencido no lg turno. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Neste momento, o
Presidente, Deputado Célio de Oliveira, comparece à reunião,
e o Deputado Roberto Amaral passa-lhe a Presidência. O
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros desta Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a ser realizada ás 151h45min deste mesmo dia,
com a finalidade de se apreciarem, no 2Q turno, os Projetos
de Lei ngs 1.843 e 1-844/93, acima mencionados, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - João Marques - Roberto

Amaral - José Laviola - Baldonedo Napoleão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NQ 30/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem ng 411/93, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei Complementar ng
30/93, que acrescenta parágrafo ao art. 136 da Lei ng 5.301,
de 16/10/69, que contém o Estatuto do Pessoal da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais.
Publicada em 8/12/93, a proposição foi distribuida ás
comissões competentes para ser objeto de apreciação.
Em virtude de requerimentos aprovados em Plenário, a
matéria será examinada em regime de urgência e em reunião
conjunta das comissões às quais foi distribuida.
Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto,
que fundamentamos nos termos a seguir.

Fundamentação
A proposição tem por escopo acrescentar parágrafo ao art.
136 da Lei ng 5301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do
Pessoal da Policia Militar do Estado de Minas Gerais
objetivando garantir ao 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 30 anos de efetivo exercicio a
permanência em serviço ativo até o final do mandato do
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Governador do Estado, respeitado o limite de idade previsto
na lei retrocitada.
Conforme dispõe o art. 61. IX. da Carta mineira, cabe à
Assembléia Legislativa dispor sobre matérias que tratam de
servidor público da administração direta e seu regime
jurídico único, devendo, portanto, o assunto submeter-se à
disciplina legal.
A Constituição prescreve, ainda, que o Estatuto dos

Servidores Públicos Militares é matéria de lei complementar,
conforme se infere do seu art. 65. 2g, tu.
Nesse passo, a matéria de que trata a Lei nQ 5.301 foi
reservada pela nossa Carta à lei complementar, vedada.
assim, a sua regulamentação pela lei ordinária.
Outra regra constitucional a se considerar consiste na
distribuição de competência, em virtude da repartição dos
Poderes.
Examinando-se os dispositivos da Constituição mineira e,
especialmente, o disposto no art. 66, nt, "e", verificamos
que a matéria em apreço é de iniciativa privativa do
Governador do Estado para a deflagração do processo
legislativo.
"Ex positis", o projeto em pauta está de acordo com os

pressupostos constitucionais a ele pertinentes.
Conclusão

Somos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
Complementar ng 30193, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo, relator -
Agostinho Patrus - Geraldo Rezende.

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem ng 411/93, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei Complementar n
30/93, que objetiva acrescentar parágrafo ao art. 136 da Lei
no 5.301, de 16/10/69.
Publicada em 8/12/93, a proposição foi distribuída às

comissões competentes para, em reunião conjunta, ser objeto
de apreciação.
Após o exame preliminar de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, o projeto será
apreciado por esta Comissão, a fim de receber parecer quanto
ao mérito.

Fundamentação
A proposição em tela visa acrescentar parágrafo ao art. 136
da Lei nQ 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do
Pessoal da Policia Militar do Estado de Minas Gerais.
Trata o art. 136 citado, principalmente, da transferência

de oficial ou praça para a reserva remunerada, nas condições
que especifica, entre elas a de ter completado 30 anos de
efetivo exercício, e também trata da possibilidade de
designação dos oficiais atingidos pelas disposições deste
artigo.
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A medida proposta visa permitir ao 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 30 anos de efetive
exercício, permanecer em serviço ativo até o final do
mandato do Governador do Estado, respeitado o limite de
idade previsto na lei retrocitada.
Segundo esclarece o Governador do Estado na mensagem que
acompanha o projeto, a adoção da norma que se propõe criar
visa ao interesse público, na medida em que a permanência
das pessoas ocupantes de tais cargos, já adaptadas e
experientes no desempenho de suas atribuições, contribuirá
para a eficácia da atividade administrativa.
Com efeito, a experiência dos ocupantes dos referidos
cargos e o entrosamento que resulta tanto de sua escolha
pelo Governador quanto do convívio que com ele têm
possibilitam que a atuação da corporação melhor cumpra os
objetivos do Chefe do Executivo, no que se refere ao
policiamento ostensivo e á preservação da ordem pública.
Assim, segundo critérios de conveniência norteados pela
razoabilidade, o Chefe do Executivo, com o poder
discricionário que lhe é facultado, propõe a medida
constante no projeto de lei complementar em pauta.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar ng 30/93.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira. Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Alvaro Antônio - Márcio Miranda - Roberto Amaral
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço

altera a Lei nQ 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do
Pessoal da Policia Militar do Estado de Minas Gerais.
O projeto, em regime de urgência, recebeu da Comissão de
Constituição e Justiça parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
sua aprovação na forma proposta.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em exame não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, á sua aprovação.
O projeto dispõe sobre as normas de transferência para a
reserva, de oficial da Polícia Militar, não consignando
despesas na Lei do Orçamento Anual
A matéria merece, assim, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar ng 30/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
José Renato - Francisco Ramalho.

PARECER PARA 0 lQ TURNO 00 PROJETO DE LEI
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NQ 1.845/93
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.845/93 objetiva a criação do Fundo Penitenciário Estadual
e determina outras providências.
Valendo-se da prerrogativa que lhe confere o art. 69 da
Carta mineira, o Chefe do Executivo Estadual solicita a
apreciação da matéria em regime de urgência.
Em razão disso e obedecendo-se ao disposto no art. 222 do
Regimento Interno, a proposição, publicada no "Diário do
Legislativo' de 14/12/93, vem a esta Comissão e ás Comissões
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 103 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A criação de fundo caracteriza-se como matéria de natureza
administrativa e financeira, só podendo ser implementada
pelo Poder Executivo Estadual, órgão de governo
administrador por excelência, mediante prévia autorização
legislativa, conforme preceitua o art. 161, IX, da Carta
mineira.
Não há que se falar, portanto, em vicio de
inconstitucionalidade de natureza formal a incidir sobre a
proposição analisada, uma vez que ela, ao abrigar matéria de
iniciativa do Chefe do Executivo mineiro - já que
ontologicamente administrativa -, tem em mira, exatamente, a
aprovação desta Casa Legislativa, nos termos e nas condições
previstas em seu texto, para a instituição de fundo.
Por outro lado, no que diz respeito ao conteúdo dos

dispositivos inseridos no texto do projeto, pudemos detectar
alguns vícios, já que foram desobedecidos determinados
preceitos da Lei Complementar no 27, de 18/1/93. A infração
legal verifica-se, uma vez que a supracitada norma exige que
a lei ordinária instituidora de fundo disponha sobre as
condições de concessão de financiamentos e especifique as
contrapartidas a serem cobradas dos beneficiários (art. 3g,
VI e VII).
Todavia, tendo em vista o relevante interesse público que

justificou o encaminhamento do projeto a esta Casa, optamos
por não obstar sua tramitação; oferecemos-lhe, contudo, um
substitutivo, de modo a adequar as disposições nele contidas
aos ditames da legislação complementar aplicável. Para
tanto, tomamos o cuidado de ouvir informalmente - devido à
exigüidade do prazo de que dispúnhamos - organismos do
Executivo, como o Conselho de Criminologia e Política
Criminal e as Secretarias de Estado da Justiça e do
Planejamento e Coordenação Geral.
Ressalte-se que o substitutivo apresentado na conclusão

deste parecer, além de trazer as condições de financiamento
e de estipular o montante de contrapartida para a obtenção
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de empréstimos do Fundo Penitenciário Estadual, alterou
alguns dispositivos do projeto original. Assim, os
beneficiários do fundo passaram a ser as Secretarias de
Estado da Justiça e da Segurança Pública; incluiu-se esta
última com o intuito de fazer chegar os recursos às cadeias
públicas, uma vez que são estabelecimentos penais
desprovidos de autonomia, subordinados á última das
mencionadas Secretarias.
Observe-se, ainda, que, em virtude de a proposição
analisada não estar em tramitação nesta Assembléia em
31/9/93, não pôde ser incluída na proposta orçamentária para
1994; faz-se necessária, para tanto, abertura de crédito
especial, cujos recursos serão providos pelos valores
mencionados no inciso 1 do art. 3g do substitutivo em causa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei rQ
1.845/93, na forma do Substitutivo nQ 1, que apresentamos a
seguir.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI Ng 1.645193
Cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual, com o
objetivo de proporcionar condições financeiras e de
administração de recursos destinados ao Sistema
Penitenciário do Estado.
Art. 2 - São beneficiários do Fundo Penitenciário Estadual
a Secretaria de Estado da Justiça e a Secretaria de Estado
da Segurança Pública, que aplicarão os recursos nos
estabelecimentos penais do Estado, atendidos os arts. 82 a
104 da Lei Federal nQ 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de
Execução Penal
Art. 3Q - São recursos que compõem o fundo:
- as multas pecuniárias fixadas nas sentenças judiciais

no Estado de Minas Gerais, nos termos dos arts. 49 e 50 do
Código Penal;
II - as doações, os auxílios e as contribuições de pessoas

de direito público e privado;
III - outras rendas que possam ou venham a ser atribuídas

ao fundo.
Art. 4 - O Fundo Penitenciário Estadual terá prazo
indeterminado de duração.
Art. SQ - O órgão gestor do fundo é a Secretaria de Estado
da Fazenda, e o agente financeiro, o Banco do Estado de
Minas Gerais S.A. - BEMGE.

- O órgão gestor e o agente financeiro terão as
atribuições previstas, respectivamente, nos incisos i e II
do art. 4g da Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de
1993.

- Á Secretaria de Estado da Fazenda, caberá, também,
dispor sobre a aplicação das disponibilidades transitórias
de caixa e supervisão do agente financeiro.
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- O agente financeiro não fará jus a remuneração pelos
serviços prestados.
Art. 6g - São condições para a liberação dos recursos do

fundo;
- apresentação, pelas beneficiárias, de projetos

elaborados pelas Superintendências do Planejamento e
Coordenação e de Organização Penitenciária, da Secretaria de
Estado da Justiça, referentes á construção, reforma,
melhoria, ampliação ou aquisição de equipamentos para os
estabelecimentos penais;
II - os projetos deverão apresentar demonstração

pormenorizada de sua viabilidade técnica e de sua adequação
aos objetivos do tratamento penitenciário, de conformidade
com a lei de Execução Penal
III - oferecimento de contrapartida equivalente a, no

mínimo, 10% (dez por cento) do valor total do projeto:
IV - enquadramento do projeto pelo Grupo Coordenador.
Art. 7Q - integram o Grupo Coordenador;
- 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.
Parágrafo único - As atribuições do Grupo Coordenador são

as previstas no inciso III do art. 4g da Lei Complementar n
27, de 18 de janeiro de 1993-
Art. Bg - 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 especificas do
Tribunal de Contas do Estado.
Art. 9g - O Regulamento do Fundo Penitenciário Estadual

será expedido por meio de decreto.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial até o valor de CR$250.000.000,00 (duzentos e
cinqüenta milhões de cruzeiros reais) para atender às
despesas decorrentes da execução desta lei, observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor em lg de janeiro 1994.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Jorge Eduardo - Ermano Batista.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
providências.
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/12/93, a
proposição, que tramita em regime de urgência e se sujeita a
reunião conjunta de Comissões, recebeu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade, na
forma do Substitutivo no 1.
Encarregado de apreciar o mérito da matéria, passamos a

fundamentá-lo na forma seguinte.
Fundamentação

O projeto de lei em exame visa a instituir o Fundo
Penitenciário Estadual, destinado á reestruturação dos
serviços penitenciários e à construção de estabelecimentos
penais.
O Sistema Penitenciário Estadual tem sofrido demasiadamente

as agruras da crise econômico-financeira que assola a Nação.
As conseqüências são por todos conhecidas - a precariedade e
a ineficiência dos serviços prestados nesse importante
setor.
A iniciativa em questão é fundamental para reverter essa
realidade, pois garante ao poder público o suporte
financeiro necessário para a execução dos programas
governamentais voltados para a melhoria dos serviços
penitenciários.
Como instrumento eficaz na captação de recursos, o fundo
possibilitará a construção de novas instituições penais, uma
vez que as atuais são insuficientes para atender á demanda.
Agiu bem o Chefe do Executivo, autor da proposição em
estudo, ao prever que o fundo será composto, também, pelas
multas pecuniárias fixadas nas sentenças judiciais. Dessa
forma, tal penalidade se revestirá de um caráter
inequivocamente utilitário para os órgãos de execução penal
e afins.
Sem dúvida, a medida proposta em muito contribuirá para o
aprimoramento do Sistema Penitenciário Estadual, que, como
bem declara o próprio Secretário de Estado da Justiça,
atravessa atualmente a mais aguda crise institucional de sua
história.
Isso posto, consideramos a proposição como conveniente e

oportuna, merecendo, pois, a aprovação desta Comissão.
Finalmente, julgamos de bom alvitre a apresentação da

Emenda nQ 1, cujo objetivo é assegurar a participação de um
membro deste Poder Legislativo no Grupo Coordenador do fundo
de que se cogita.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.845/93, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e da
Emenda ng 1, a seguir transcrita.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se ao art. 70 o seguinte inciso:
"Art. 7g - . . .......................
vri - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa.".
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993.



23

Célio de Oliveira, Presidente - Emano Batista, relator -
Dilzon Meio - Geraldo Rezende - Agostinho Patrus - Alvaro
António.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
providências.
Publicado, foi o projeto enviado ás Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para que, em reunião
conjunta, sobre ele emitissem parecer.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição na forma do Substitutivo ng 1, por ela
apresentado. A Comissão de Administração Pública opinou pela
sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1 e lhe apresentou
a Emenda no 1. Agora, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A destinação de recursos para o Sistema Penitenciário do
Estado tem-se caracterizado pela insuficiência e pela
descontinuidade. A conseqüência mais visível dessa carência
de recursos tem sido a enorme deterioração do referido
sistema, que hoje submete os detentos a condições subumanas
de vida-
0 fundo que o projeto de lei em exame cria é, portanto,
importante para o Sistema Penitenciário Estadual, una vez
que consiste em una nova modalidade de financiamento, de
caráter permanente.
No que se refere ao Substitutivo ng 1 e á Emenda nQ 1,

entendemos que aprimoram o projeto de lei em análise.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.845/93 na forma do Substitutivo ng 1 e com a Emenda
ng 1, apresentados, respectivamente, pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Administração Pública.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993-
Célio de Oliveira. Presidente - Ajalmar Silva, relator -

Agostinho Patrus - Dilzon Meio - Wilson Pires.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

No 30/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço

altera a Lei no 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do
Pessoal da Policia Militar do Estado de Minas Gerais.
O projeto foi aprovado, no lg turno, com a Emenda no 2.
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
apreço, aperfeiçoada com a referida emenda, não encontra



24

óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, á sua
aprovação.
O projeto dispõe sobre as normas de transferência, para a
reserva, de oficial da Policia Militar, não consignando
despesas na Lei do Orçamento Anual
A matéria merece, assim, prosperar nesta Casa.

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

Lei Complementar ng 30/93. na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1993.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Célio de Oliveira - José Leandro - José Renato.
Redação do Vencido no 1Q Turno

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 30/93
Acrescenta parágrafos ao art. 136 da Lei ng 5.301, de 16 de

outubro de 1969.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O art. 136 da Lei ng 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 f 11:
'Art. 136 - ....................li - 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 30 (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 - O art. 136 da Lei no 5.301, de 16 de outubro de
1969, que contém o Estatuto do Pessoal da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais, fica acrescido do seguinte § 12:
'Art. 136 - ...................
§ 12 - Serão abertas vagas correspondentes para promoção

sempre que ocorrer a situação prevista no 6 li.'.
Art. 3g - Esta lei complementar entra em vigor na data de

sua publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 1 APRESENTADA EM PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 30/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governo do Estado, o Projeto de Lei
Complementar nQ 30/93 visa acrescentar parágrafo ao art. 136
da Lei ng 5.301, de 16/10/69, alterado pela Lei no 5.641. de
14/12/70.
Publicada em 8/12/93, a proposição foi distribuída ás
comissões competentes, para ser objeto de apreciação em
reunião conjunta, ocasião em que recebeu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e pela
aprovação, quanto ao mérito.
Por conseguinte, a matéria foi encaminhada ao Plenário para
discussão e votação em lg turno, nos termos do art. 195,
lg, do Regimento Interno.
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No decorrer da discussão, o Deputado Antônio Júlio
apresentou a Emenda ng 1, que vem a esta Comissão para que
sobre ela seja emitido parecer.

Fundamentação
A emenda objetiva dar nova redação ao art. lg do projeto.
Deixamos de acata-la, porque introduz alteração substancial
na proposta encaminhada pelo Governador.
Na oportunidade, apresentamos, por sugestão do Deputado
Hely Tarquinio, a Emenda ng 2, que tem por escopo permitir a
abertura de vagas para promoção em número correspondente ao
dos postos dos oficiais da Policia Militar que se encontrem
na situação prevista no parágrafo a ser acrescentado ao art.
136 da Lei ng 5.301, de 16/10/69

Conclusão
Manifestamo-nos pela rejeição da Emenda no 1 ao Projeto de
Lei Complementar ng 30/93, e apresentamos a Emenda no 2, a
seguir redigida.

EMENDA NQ 2
Acrescente-se ao projeto o seguinte arU 2:
'Art. 2o - O art. 136 da Lei ng 5301. de 16 de outubro de
1969, que contém o Estatuto do Pessoal da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais, fica acrescido do seguinte 12:
"Art. 136 - ....................................
f 12 - Serão abertas vagas correspondentes para promoção,

sempre que ocorrer a situação prevista no 6 11.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Célio de Oliveira - Dilzon Melo - Romeu Queiroz.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.845/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.845/93 cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
providências.
Aprovado no lQ turno, na forma do Substitutivo no 1, com a
Emenda ng 1, retorna o projeto a esta Comissão para receber
parecer para o 2o turno. Apresentamos anexa a redação do
vencido, que é parte integrante do parecer.

Fundamentação
São claras as deficiências do sistema penitenciário
estadual Os presídios encontram-se em péssimas condições e
não comportam o elevado número de detentos hoje existente.
Fica prejudicado, portanto, o propósito de recuperação dos
presidiários, dado o caráter desumano do tratamento que lhes
é dispensado,

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.845/93, no 20 turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -
Antônio Carlos Pereira - Roberto Amaral - Baidonedo
Napoleão -
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Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI NO 1.845/93

Cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual, com o

objetivo de proporcionar condições financeiras e de
administração de recursos destinados ao sistema
penitenciário do Estado.
Art. 2g - São beneficiárias do Fundo Penitenciário Estadual
a Secretaria de Estado da Justiça e a Secretaria de Estado
da Segurança Pública, que aplicarão os recursos nos
estabelecimentos penais do Estado, atendidos os arts. 82 a
104 da Lei Federal ng 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal).
Art. 3Q - São recursos que compõem o fundo:
- as multas pecuniárias fixadas nas sentenças judiciais

no Estado de Minas Gerais, nos termos dos arts. 49 e 50 do
Código Penal
II - as doações, os auxílios e as contribuições de pessoas

de direito público e privado;
III - outras rendas que possam ou venham a ser atribuídas

ao fundo-
Art. 4g - O Fundo Penitenciário Estadual terá prazo
indeterminado de duração.
Art. Sg - O órgão gestor do fundo é a Secretaria de Estado
da Fazenda, e o agente financeiro, o Banco do Estado de
Minas Gerais S.A. - BEMGE.

lg - O órgão gestor e o agente financeiro terão as
atribuições previstas, respectivamente, nos incisos 1 e II
do art. 4g da Lei Complementar ng 27. de 18 de janeiro de
1993.
§ 2 - A Secretaria de Estado da Fazenda caberá também

dispor sobre a aplicação das disponibilidades transitórias
de caixa e a supervisão do agente financeiro.
§ 3g - O agente financeiro não fará jus a remuneração pelos

serviços prestados.
Art. Sg - São condições para liberação dos recursos do

fundo:
- apresentação, pelas beneficiárias, de projetos

elaborados pelas Superintendências do Planejamento e
Coordenação e de Organização Penitenciária, da Secretaria de
Estado da Justiça, referentes a construção, reforma,
melhoria, ampliação ou aquisição de equipamentos para os
estabelecimentos penais;
II - os projetos deverão apresentar demonstração

pormenorizada de sua viabilidade técnica e de sua adequação
aos objetivos do tratamento penitenciário, de conformidade
com a Lei de Execução Penal
III - oferecimento de contrapartida equivalente a, no

mínimo, 10% (dez por cento) do valor total do projeto;
IV - enquadramento do projeto pelo grupo coordenador.
Art. 70 - Integram o grupo coordenador:
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- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da
Justiça;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
rii - 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 5.4. - BEMGE.
VII - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - As atribuições do grupo coordenador são

as previstas no inciso III do art. 4g da Lei Complementar ng
27, de 18 de janeiro de 1993.
Art. 8g - Os demonstrativos financeiros do Fundo
Penitenciário Estadual obedecerão ao disposto na Lei Federal
ng 4.320, de 17 de março de 1964, e ás normas especificas do
Tribunal de Contas do Estado.
Art. 9g - O regulamento do Fundo Penitenciário Estadual
será expedido por meio de decreto.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial até o valor de CR$250.000.000,00 (duzentos e
cinqüenta milhões de cruzeiros reais) para atender às
despesas decorrentes da execução desta lei, observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor em lg de janeiro de 1994.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

NQ 30/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar no 30/93. do Governador do
Estado, que acrescenta parágrafos ao art. 136 da Lei nQ
5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do Pessoal da
Policia Militar do Estado de Minas Gerais, 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. § l Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 30/93
Acrescenta parágrafos ao art. 136 da Lei ng 5.301, de 16 de

outubro de 1969, que contém o Estatuto do Pessoal da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica acrescentado ao art. 136 da Lei ng 5.301, de
16 de outubro de 1969, o 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
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que completar 30 (trinta) anos de efetivo exercido poderá
permanecer em serviço ativo até o final do mandato do
Governador do Estado, respeitado o limite de idade previsto
nesta lei.".
Art. 2Q - Fica acrescentado ao art. 136 da Lei ng 5.301. de
16 de outubro de 1969, o seguinte § 12:
"Art 136 - .......................................
§ 12 - Serão abertas vagas para promoção sempre que ocorrer

a situação prevista no 11.".
Art. 3g - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo da Costa Pereira.
relator - Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.845193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.845/93, do Governador do Estado, que
cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
providências, 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 à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI NQ 1.845193

Cria o Fundo Penitenciário Estadual e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual, com o

objetivo de possibilitar a obtenção e a administração de
recursos financeiros destinados ao sistema penitenciário do
Estado.
Art. 2g - São beneficiárias do Fundo Penitenciário Estadual
a Secretaria de Estado da Justiça e a Secretaria de Estado
da Segurança Pública, que aplicarão os recursos nos
estabelecimentos penais do Estado, atendido o disposto nos
arts. 82 a 104 da Lei Federal ng 7.210, de 11 de julho de
1984 (Lei de Execução Penal).
Art. 3g - São recursos do fundo:
- os resultantes de multas pecuniárias fixadas nas

sentenças judiciais no Estado, nos termos dos arts. 49 e 50
do Código Penal:
II - as doações, os auxílios e as contribuições de pessoas

de direito público e privado;
III - outras rendas que possam ser atribuídas ao fundo.
Art. 4g - O Fundo Penitenciário Estadual terá prazo
indeterminado de duração.
Art. Sg - O órgão gestor do fundo é a Secretaria de Estado

da Fazenda, e seu agente financeiro, o Banco do Estado de
Minas Gerais S.A. - BEMGE.
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lg - As atribuições do órgão gestor e do agente
financeiro são as previstas, respectivamente, nos incisos 1
e II do art. 4g da Lei Complementar ng 27, de 18 de janeiro
de 1993.

- Cabe ã Secretaria de Estado da Fazenda dispor sobre
a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do
fundo e supervisionar o agente financeiro.

- O agente financeiro não fará jus a remuneração
pelos serviços prestados.
Art. 6g - São condições para liberação dos recursos do
fundo:

- apresentação, pelas beneficiárias, de projetos

elaborados pelas Superintendências de Planejamento e
Coordenação e de Organização Penitenciária da Secretaria de
Estado da Justiça, referentes a construção, reforma,
melhoria ou ampliação de estabelecimentos penais, bem como a
aquisição de equipamentos para esses estabelecimentos;
II - demonstração pormenorizada da viabilidade técnica dos

projetos e de sua adequação aos objetivos do tratamento
penitenciário, de conformidade com a Lei de Execução Penal;
III - oferecimento de contrapartida equivalente a, no

minimo, 10% (dez por cento) do valor total do projeto;
IV - enquadramento do projeto pelo grupo coordenador.
Art. 7g - Integram o grupo coordenador do fundo:
- 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.
VII - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - As atribuições do grupo coordenador são

as previstas no inciso III do art. 4g da Lei Complementar ng
27, de 18 de janeiro de 1993.
Art. 80 - Os demonstrativos financeiros do Fundo
Penitenciário Estadual obedecerão ao disposto na Lei Federal
ng 4.320, de 17 de março de 1964, e ás normas especificas do
Tribunal de Contas do Estado.
Art. 9g - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo
Penitenciário Estadual.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial até o valor de CR$250.000.000,00 (duzentos e
cinqüenta milhões de cruzeiros reais) para atender às
despesas decorrentes da execução desta lei, observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor em lQ de janeiro de 1994-
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Ibrahim Jacob, relator -
José Maria Pinto.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 5 de janeiro de 1994

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.842/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem nQ 413/93, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei flQ

1.842/93, que dispõe sobre a reorganização do DER-MO e dá
outras providências.
Com fulcro no art. 69 da Constituição do Estado, o Chefe do
Executivo solicitou que a matéria fosse apreciada em regime
de urgência.
Publicado no "Diário do Legislativo!! de 14/12/93, a
proposição foi distribuída ás Comissões supra-referidas,
para apreciação em reunião conjunta, nos termos do art. 195,
c/c o art. 220, do Regimento Interno.
Designados para examinar os aspectos jurídicos,
constitucionais e legais do projeto, passamos a fazê-lo,
fundamentando-o nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição tem por escopo reorganizar o DER-MO, autarquia
estadual vinculada á Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas, objetivando, precipuamente, a execução das
atividades inerentes à função rodoviária e á de transporte
rodoviário do Estado.
Delimitado em capítulos, o projeto em estudo dispõe sobre
as estruturas básica e complementar do DER-MO, da sua
receita, do seu regime econômico-financeiro, bem como do
regime jurídico do seu pessoal e dos respectivos cargos,
elementos necessários à consecução de seus fins.
A disposição de maior alcance contida no projeto diz
respeito á extinção da autarquia Transportes Metropolitanos
- TRANSMETRO - e á transferência de sua competência para o
DER-MO, que se investe também na condição de sucessor, para
todos os efeitos legais, da entidade que se pretende
extinguir.
Referentemente a esse aspecto, ressalte-se que o projeto

E

	

	 cuida ainda da absorção do pessoal da TRANSMETRO pelo DER-
MG, respeitados os direitos e vantagens já adquiridos e, no
caso de detentor de função pública, especialmente da
observância do disposto nos arts. 6g e 7Q da Lei nQ 10.254.
de 20/7/90, e alterações posteriores.
A Carta Estadual vigente, como Lei Maior na pirâmide
normativa do Estado, definiu, dentre as matérias de
competência do Estado, quais as matérias caberá à Assembléia
legislar, conforme se infere do seu art. 61, "caput". A luz
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do dispositivo constitucional citado, notadamente o disposto
no seu inciso IX, vê-se, pois, que compete a esta Casa
Legislativa o exame de matéria pertinente a servidor público
da administração autárquica, bem como de seu regime jurídico
único.
Outra questão de competência a ser observada no texto

constitucional está apontada no art. 66, III, letra "e", que
atribui ao Governador do Estado a iniciativa privativa do
processo legislativo para a criação, a estruturação e a
extinção de entidade da administração indireta.
Nesse particular, cumpre salientar a competência

discricionária quanto ás medidas propostas.
Com efeito, se a própria Carta mineira outorgou ao Poder
Executivo o direito de criar urna entidade autárquica, a
extinção dessa entidade resultará de uma apreciação
subjetiva daquele Poder, não se desvinculando do interesse
público, que é o fim perseguido.
Por outro lado, impõe-se observar também o principio da
legalidade, consagrado no art. 37 de nossa Lei Maior, e no
art. 13 da Carta mineira, o qual deve nortear os atos da
administração pública.
"Ex positis", a proposição analisada preenche as exigências

constitucional e legal a ela pertinentes.
Conclusão

Sonos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.842/93, na forma em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Jorge Eduardo - Emano Batista.
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem ng 413/93, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que
dispõe sobre a reorganização do DER-MG e dá outras
providências.
Publicada em 14/12/93, a matéria tramitou em regime de
urgência, conforme solicitação do autor, e em reunião
conjunta das Comissões a que foi distribuída, nos termos dos
arts. 220 e 222 do Regimento Interno. Vem agora a esta
Comissão para, de acordo com o art. 196, c/c o art. 102, da
Resolução ng 5.065, de 1990. receber parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela reestrutura a autarquia DER-MG,
extingue a autarquia TRANSMETRO e dispõe sobre outras
matérias de interesse da administração pública estadual.
Para o DER-MO, autarquia criada pelo Decreto-Lei ng 1.731,
de 4/5/46, propõe-se uma ampla reformulação interna,
objetivando a adequação de sua estrutura orgânica às funções
complexas e abrangentes que ora lhe são atribuídas- Nesse
sentido e para se manterem os objetivos que tradicionalmente
lhe são conferidos, passará, também, o DER-MO a cuidar da
implantação, administração e Operação, "diretamente ou por
contratação de terceiros, dos serviços de interesse comum
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dos Municipios integrantes da Região Metropolitana,
relativos a transportes e sistema viário', conforme o § lQ
do art. 30 do projeto de lei em exame. Assumirá, ainda, o
DER-MG a competência antes atribuida á extinta TRANSMETRO,
especialmente no que se refere a tarifas e preços dos
serviços de transporte coletivo metropolitano, fato
perfeitamente possivel por força do disposto no art. 9g, 1,
da Lei Complementar ng 26. de 15/1/93.
Com respeito à matéria acima mencionada, lembramos que a
competência atribuida ao DER-MO, na área de execução dos
serviços de transporte coletivo metropolitano não elide a da
Assembléia Metropolitana, definida na Constituição Estadual,
em seu art. 45, nem contradiz o disposto nos demais
dispositivos constantes na Lei Complementar ng 2€, de
15/1/93.
Mediante a reestruturação do organograma interno do DER-
MG, cerca de 1.000 cargos de provimento em comissão são
extintos; propõe-se, no entanto, a criação de novos cargos
para a operacionalização da autarquia, conforme o disposto
no art. 19 da proposição em exame.
Outro ponto a ser destacado diz respeito à elevação do
percentual relativo à taxa de expediente a que se refere o
item 1 da Tabela C da Lei nQ 6.763, de 26/12/75, que passa
de 0,001% para 0,16% da UPFMG. Tal aumento será efetivado em
seis parcelas mensais para que não se tenha um único impacto
nas tarifas e nos preços dos serviços de transporte coletivo
de passageiros.
Todos os motivos acima relacionados dizem respeito ao
gerenclamento e à execução dos serviços de transporte
coletivo de passageiros, os quais, nos termos
constitucionais, têm natureza essencial, justificando-se,
portanto, a sua relevância para a administração pública.
Apresentamos, por fim, as Emendas ngs 1 a 9, que visam ao

aprimoramento do projeto em alguns de seus aspectos.
A Emenda no 1 procura, mediante a limitação dos mandatos

dos membros do Conselho de Transporte Coletivo
Intermunicipal e Metropolitano - CT -, resguardar os
principios democráticos de rotatividade nos cargos públicos.
A Emenda no 2, ao dar nova redação ao art. 22, procura

evitar que se tenha, no projeto, uma contradição interna,
uma vez q ue o art. 23 da proposição estabelece regras gerais
que devem ser obedecidas, salvo em casos excepcionais, para
o provimento de cargos em comissão.
As Emendas ns 3 a 9 apenas complementam o projeto no que
diz respeito a algumas matérias que, por motivos diversos,
não foram tratadas no projeto originalmente enviado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.842/93, com as Emendas ngs 1 a 9, que apresentamos
a seguir.

EMENDA NO 1
Acrescente-se ao art. 7g o seguinte § 3g:
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" 3g - O mandato dos membros do Conselho de Transporte
Coletivo Intermunicipal e Metropolitano - CT - será de 2
(dois) amos, admitida uma recondução por igual período.".

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22 - O cargo de provimento em comissão de Assistente

de Nível Superior poderá ser exercido por servidor ocupante,
em caráter efetivo, de cargo não integrante do Grupo de
Profissões de Nível Superior - PNS -, mas legalmente
habilitado para o exercício das atividades correspondentes á
formação profissional exigida para o desempenho da
respectiva função, observado o disposto no art. 23.".

EMENDA NO 3
No art. 7Q, 1, onde se lê "apurar", leia-se "aprovar".

EMENDA Ng 4
No art. 17. onde se lê "Superintendente de Recursos
Humanos", leia-se "Diretor da Diretoria de Recursos
Humanos"-

EMENDA Ng 5
No Anexo 1, na estrutura da Diretoria Financeiro-
Administrativa, inclua-se 1 (um) cargo no Setor Técnico,
recalculando-se o total respectivo.

EMENDA NQ 6
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18 -Ficam extintas as funções de confiança

constantes nos Anexos V e VI a que se refere o Decreto ng
29.775. de 17 de junho de 1989, observado o art. lg da Lei
nQ 9.532, de 30 de dezembro de 1987.

EMENDA Ng 7
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - O regime jurídico dos servidores da autarquia é

o referido no parágrafo único do art. lg da Lei nQ 10.254,
de julho de 1990, aplicando-se, no que couber, o disposto no
3g do art. Sg da Lei ng 10.363, de 27 de dezembro de

1990.".
EMENDA No 8

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Ao servidor do DER-MO que tiver o cargo de

provimento em comissão ou a função de confiança extinto por
esta lei fica assegurado o direito de continuar percebendo a
remuneração do cargo ou da função desde que atenda ás
seguintes condições:

- tenha exercido, no mínimo, por 10 (dez) anos,
consecutivos ou não, o cargo de provimento em comissão ou a
função de confiança;
II - esteja em exercício no cargo de provimento em comissão

ou na função de confiança, no mínimo, há 1(um) ano.
EMENDA NQ 9

Dê-se ao art. 2g a seguinte redação;
"Art. 2g . - O DER-MO tem por finalidade assegurar soluções

adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens no
ãmbito do Estado de Minas Gerais.".
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1993.
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Célio de Oliveira, Presidente - Dilzon Meio, relator -
Geraldo Rezende - Ermano Batista - Alvaro Antônio -
Agostinho Patrus.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a reorganização do DER-MG e dá outras
providências.
Em reunião conjunta com as demais Comissões a que o projeto
foi distribuído, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela admissibilidade da proposição quanto à
juridicidade, á constitucionalidade e à legalidade. Em
seguida, a Comissão de Administração Pública opinou, quanto
ao mérito, pela aprovação do projeto com as Emendas nos 1 a
9, por ela apresentadas Agora, cabe a esta Comissão
analisar o projeto de lei em causa, que tramita em regime de
urgência, a requerimento do Governador do Estado, nos termos
do art. 274. 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em teia versa sobre a nova estrutura orgãnica
do DER-MG: reestrutura seus cargos de provimento em
comissão, discrimina as receitas da autarquia, estabelece
seu regime econômico-financeiro, bem como extingue a
autarquia TRANSMETRO, cuja competência é transferida para a
órbita do OER-MG, que se investe, também, na condição de
sucessor da entidade extinta.
Os créditos orçamentários consignados para a TRANSMETRO
serão absorvidos pelo DER-MG. As despesas decorrentes da
execução da lei proposta serão cobertas por crédito
especial, cuja abertura é por ela autorizada, observado o
disposto na Lei Federal no 4320. de 17/3/64. A abertura de
crédito especial é destinada a despesas para as quais não
haja dotação orçamentária específica, tratando-se, então, de
novo programa, projeto ou atividade.
O projeto em tela está de acordo com a legislação vigente,
merecendo prosperar nesta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei no 1.842/93, com as Emendas nos 1 a 9,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993.
Céiio de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo, relator -
Agostinho Patrus - Wílson Pires - Ajaimar Silva.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.842/93

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

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a reorganização do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e dá outras
providências.
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No lg turno, foi o projeto aprovado com as Emendas ngs 1 a
7 e 9, cabendo a esta Comissão examinar a matéria no 2g
turno e elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é
parte integrante deste parecer.
Durante a reunião, foi o parecer lido e, logo em seguida,
discutido por todos os membros desta Comissão. Houve, na
oportunidade, apresentação de propostas de emendas, tendo
concordado o relator com a modificação da peça que havia
formulado.
Em razão disso, e em cumprimento do disposto no lQ do
art. 138 do Regimento Interno, foi concedido prazo ao
relator para redação de novo parecer, que passamos a
fundamentar nos termos que se seguem.

Fundamentação
Conforme já nos manifestamos, a matéria não encontra óbice,
do ponto de vista financeiro-orçamentário, á sua aprovação.
Os créditos orçamentários consignados para a Transportes
Metropolitanos - TRANSMETRO - serão absorvidos pelo DER-MO.
As despesas decorrentes da execução da lei proposta serão
cobertas por crédito especial, cuja abertura é por ela
autorizada, observado o disposto na Lei Federal ng 4.320, de
17/3/64. D projeto em tela está de acordo com a legislação
sobre finanças públicas, merecendo prosperar nesta Casa.
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para propormos as
Emendas ngs 1 a 19, adiante transcritas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.842/93, na forma do vencido no lQ turno, com as Emendas
nos 1 a 19, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art ----- O # lo do aru lQ da Lei ng 10.628, de 16 de

janeiro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. lo - ...
§ lg - Os Conselheiros de que tratam os incisos XIV a XVI

deste artigo serão designados pelo Governador do Estado, com
mandato de duração coincidente com o deste, dentre pessoas
de reputação ilibada".

EMENDA No 2
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art.... - Fica criada no Conselho de Desenvolvimento

Econômico e Social - COES -, a que se refere o art. 3 g da
Lei nQ 10.626, de 16 de janeiro de 1992, câmara técnica,
composta de 12 (doze) membros, com a denominação de Câmara
Técnica de Desenvolvimento da Siderurgia.".

EMENDA NO 3
Inclua-se no art. 4g, inciso IV, a seguinte alinea "g":
"Art. 40
IV- ...................
g) - Diretoria de Transporte Metropolitano.".

EMENDA NQ 4
Incluam-se no art. 6g , § lg, os seguintes incisos X. XI,

XII e XIII-
"Art. 6Q - . . ...................
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ltD -
X - Diretor da Diretoria de Transporte Metropolitano;
XI - Diretor da Diretoria de Recursos Humanos;
XII - um (1) representante das empresas de transporte

metropolitano, indicado pelo seu órgão representativo;
XIII - 1 (um) representante das empresas de transportes
rodoviários, Indicado pelo seu órgão representativo.".

EMENDA Ng 5
Dê-se ao art. 7g, 1, a seguinte redação:
"Art. 7g - . . .................

- aprovar criação de Linha de transporte coletivo
intermunicipal e metropolitano de passageiros;".

EMENDA NQ 6
Dê - se ao art. 7g, II, a seguinte redação:
" Art. 7g - . . ....................
II - julgar os recursos, Inclusive os decorrentes de

aplicação de multas, previstos no Regulamento de Transporte
Coletivo Rodoviário Intermunicipal e Metropolitano - RSTC -,
contra ato dos Diretores da Diretoria de Operação de Via e
da Diretoria Transporte Metropolitano;".

EMENDA Ng 7
Dê-se ao art. 7g. Iii, alinea "g", a seguinte redação:
"Art. 7g - . . .............................................
III - ...........................
g) fusão, prolongamento, encurtamento, atendimento parcial,
alteração de itinerário, criação de seção e conexão de linha
de transportes coletivos intermunicipal e metropolitano.".

EMENDA NQ 8
Substituam-se, no art. 7g, § lg, III, os termos "indicado
pelo Programa de Defesa do Consumidor - PROCON -" pelos
termos "indicado pela Assembléia Metropolitana - AMBEL

EMENDA Ng 9
Acrescentem-se ao art. 7g, lg, os seguintes incisos VI e

VII:
"Art. 7g - . . .....................

lg- .. .................
VI - 1 (um) representante das empresas de transporte
metropolitano, indicado pelo seu órgão representativo;
VII - 1 (um) representante das empresas de transporte
rodoviário, indicado pelo seu órgão representativo.".

EMENDA Ng 10
Dê-se ao art 90, VI, a seguinte redação-
"Art. 9g - . . ...................
VI - a proveniente de gerenciamento do sistema de serviços
de transportes coletivos rodoviários intermunicipal e
metropolitano de passageiros e de cargas, nos termos do
regulamento próprio e pela fiscalização, administração,
construção de rodovias, projetos e supervisão de obras, a
ser aprovado em decreto do Governador do Estado;".

EMENDA NQ 11
Dê-se ao arU 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - A taxa de gerenciamento de projetos, de obras e

de supervisão de obras é de 5% (cinco por cento) sobre o
valor do contrato.
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1Q - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente
do sistema de transporte coletivo intermunicipal e de 4%
(quatro por cento) da receita, por linha, calculada de
acordo com critérios a serem estabelecidos em portaria do
Diretor-Geral do DER-MO.
f 2 - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente

do sistema de transporte coletivo metropolitano é de 4%
(quatro por cento) do custo total do sistema, obedecendo-se
á sistemática prevista em legislação própria.

- o pagamento da taxa de expediente referida no art.
96, III, da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, será
exigido até o Sg (quinto) dia do mês seguinte ao do
vencimento.

EMENDA Np 12
Fica criada no Anexo 1, a que se refere o art. 5, a
Diretoria de Transporte Metropolitano, com 2 (duas) Divisões
e 1 (uma) Seção Administrativa.

EMENDA NQ 13
Fica criado no Anexo II, a que se refere o art. 15, 1 (um)
cargo de Diretor de Transporte Metropolitano, de
recrutamento amplo, com fator de ajustamento 1.4254.

EMENDA Np 14
Ficam criados no Anexo III, a que se refere o art. 19, mais
2 (dois) cargos de Assessor III, de recrutamento limitado,
com fator de ajustamento 1.0000.

EMENDA NQ 15
Suprimam-se, no art. 22, os termos "observado o disposto no

art. 23.".
EMENDA NQ 16

Acrescente-se ao art. 31 o parágrafo único com a seguinte
redação:

 

Art. 31 - ................................................
"Parágrafo único - Os serviços de transporte coletivo de

passageiros metropolitano gerenciados pela TRANSMETRO, em
execução na data da publicação desta lei, terão seus
contratos formalizados com o DER-MO, nos termos do art. li
do Decreto ng 32.656. de 14 de março de 1991..

EMENDA NO 17
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art ....- As tarifas de transporte metropolitano serão

definidas de acordo com o disposto na Lei Complementar flQ
26, de 14 de janeiro de 1993.".

EMENDA No 18
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... ~ Ao servidor do DER-MG que tiver o cargo de

provimento em comissão ou função de confiança extinto por
esta lei, fica assegurado o.direito de continuar percebendo
a remuneração do cargo ou função, desde que preencha as
seguintes condições:

- tenha exercido, no mínimo por 10 (dez) anos,
consecutivos ou não, cargo de provimento em comissão ou
função de confiança;
II - esteja em exercício no cargo de provimento em comissão

ou função de confiança, no mínimo, há 1 (um) ano.".
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EMENDA NO 19
Dê-se ao art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18 - Ficam extintas as funções de confiança

constantes nos Anexos V e VI, a que se refere o Decreto ng
29.775. de 17 de julho de 1989.".
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Bernardo Rubinger - Ajalmar Silva.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.842193'

Reorganiza o Departamento de Estrada de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MO - e dá outras providências.

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. lg - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MO -, autarquia estadual criada pelo
Decreto-Lei ng 1.731, de 4 de maio de 1946, com
personalidade jurídica de direito público e autonomia
administrativa e financeira, com sede e foro em Belo
Horizonte e jurisdição em todo o território do Estado,
vincula-se à Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públ icas.
Parágrafo único - A expressão Autarquia e a sigla DER-MO
equivalem à denominação Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais, para efeito desta lei.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2g - O DER-MO tem por finalidade assegurar soluções
adequadas ao transporte rodoviário de pessoas e bens, no
ãmbito do Estado de Minas Gerais.
Art. 3g - Para a consecução de seus objetivos, compete ao

DER-MG:
- participar da elaboração dos Planos Rodoviário e de

Transportes do Estado, tendo em vista o Plano Nacional de
Viação, a política e as diretrizes da Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas;
II - planejar, projetar, coordenar, controlar e integrar as

atividades Inerentes às funções 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 Departamento Nacional de
Estrada de Rodagem - DNER - e de outras entidades, as
atribuições respectivas em relação às estradas de rodagem
federais situadas no território do Estado de Minas Gerais;
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VI - 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 no 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 ás respectivas
competências;
XI - estudar, projetar e executar, direta ou indiretamente,
obras de infra-estrutura de aeródromos e aeroportos, em
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 consonãncia com princípios estabelecidos por órgãos
federais afins.

Capitulo III
Da Estrutura Orgãnica

Art. 4Q - O DER-MG tem a seguinte estrutura básica:
1 - Órgãos colegiados;
a) Conselho Rodoviário do Estado - CR -;
b) Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e

Metropolitano - CT -;
c) Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI -

DER-MG.
II - Unidades de Direção Superior:
a) Diretoria-Geral;
b) Vice-Diretoria-Geral.
III - Unidades de Assessoramento ã Diretoria-Geral e à

Vice-Diretoria-Geral
a) Gabinete;
b) Assessoria de Assistência Rodoviária aos Municiplos;
C) Assessoria de Comunicação Social;
d) Procuradoria Jurídica;
e) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
f) Assessoria de Custo e Licitação;
g) Auditoria Técnico-Administrativa;
h) Assessoria de Informática;
i) Assessoria de Normas Técnicas.
IV - Unidades de Direção Executiva:
a) Diretoria Financeiro-Administrativa;
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b) Diretoria de Construção;
c) Diretoria de Manutenção;
d) Diretoria de Operação de Via;
e) Diretoria de Engenharia;
f) Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 5c? - A estrutura complementar do DER-MO 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-MO serão estabelecidas em
decreto, observados os quantitativos das unidades previstas
no Anexo 1 desta lei e o disposto no art. 19 da Lei Delegada
ng 5, de 28 de dezembro de 1987.

Seção 1
Do Conselho Rodoviário do Estado - CR

Art. Go - Ao Conselho Rodoviário do Estado - CR -, órgão
colegiado de natureza deliberativa, normativa, consultiva e
de apoio institucional do DER-MO, compete:

- examinar e propor ao Governador do Estado:
a) os Planos Rodoviário e de Transportes do Estado e suas

modificações;
b) a proposta do orçamento anual e do Plano Plurianual de
Investimentos nas áreas rodoviária e de transportes do
Estado e suas reformulações;
c) o Plano de Carreira e o Quadro de Pessoal do DER-MO, bem
como os vencimentos dos servidores, observada a legislação
vigente;
d) a alienação de bens imóveis integrantes do patrimônio do
DER-MO, 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-MO
seja participante;
c) a regionalização integrada das atividades rodoviárias do
Estado, os estudos técnicos pertinentes e os objetivos do
DER-MO;
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-MO, 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-MO;
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b) os relatórios e as prestações de contas anuais da
Autarquia e sua respectiva situação econômico-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-MO;
III - Vice-Diretor-Geral do DER-MO;
IV - Diretor da Diretoria Financeiro-Administrativa do DER-

MG;
V - Diretor da Diretoria de Construção do DER-MO;
VI - Diretor da Diretoria de Manutenção do DER-MO;
VII - Diretor da Diretoria de Operação de Via do DER-MO;
VIII - Diretor da Diretoria de Engenharia do DER-MO;
IX - Procurador-Chefe da Procuradoria Juridica do DER-MO.
§ 2Q - O Presidente do Conselho Rodoviário do Estado é o

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, que
será substituído em suas ausências ou impedimentos pelo seu
respectivo Secretário Adjunto.
# 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 Intermunicipal e

Metropolitano - CT
Art. 7Q - Ao Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal
e Metropolitano - CT -, órgão colegiado de natureza
deliberativa, normativa e consultiva do DER-MO, compete:

- aprovar 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;
III - 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.
§ lQ - O Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e

Metropolitano - CT -, designado por ato do Diretor-Geral do
DER-MO, tem a seguinte composição:
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- 4 (quatro) representantes do DER-MO, 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 - PR000N -;
rv - 1 (um) representante do Sindicato das Empresas de

Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais -
SINDPAS -;
V - 1 (um) representante da Associação Mineira de

Municípios - AMM.
2 - Cada membro do Conselho de Transporte Coletivo

Intermunicipal e Metropolitano - CT - terá um suplente,
exceto o Presidente, que designará um dos conselheiros para
substituí-lo nos casos de impedimento ou ausência eventuais.

- O mandato dos membros do Conselho de Transporte
Coletivo Intermunicipal e Metropolitano - CT - será de 2
(dois) anos, admitida uma recondução por igual período.

Seção III
Da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI -

DER-MO
Art. BQ - Fica mantida a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações - JARI - DER-MO, criada pelo Decreto nQ 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 DER-MO.

l Q - A Junta Administrativa de Recursos de Infrações -
JARI - DER-MO - 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-MO:
III - 1 (um) representante dos condutores de veículos

rodoviários, escolhido entre nomes indicados por entidades
que congreguem condutores profissionais ou amadores, por
solicitação do Governador do Estado.

- Cada membro terá um suplente, indicado segundo os
mesmos critérios dos respectivos titulares.

Capitulo IV
Da Receita

Art. 9c - Constituem receitas da Autarquia:
- as dotações que lhe forem consignadas no orçamento

geral do Estado;
II - as rendas 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 aguardarem a efetivação da
despesa a que se destinam;
IV - as provenientes de tarifas e de taxas instituídas na

forma das normas legais e regulamentares aplicáveis;
V - as provenientes de multa contratual
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VI - as provenientes de gerenciamento do sistema de
serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal e
metropolitano de passageiros e de cargas, nos termos de
regulamento próprio a ser aprovado em decreto pelo
Governador do Estado;
VII - as originárias de operação de crédito que venha a

contratar;
VIII - as oriundas de contribuição facultativa de entidade,
pública ou privada, beneficiária de reparação ou melhoria na
rede rodoviária sob sua jurisdição, própria ou delegada;
IX - as contribuições de melhoria devidas por proprietário

de imóvel acrescido em seu valor por obra rodoviária
executada na área de sua localização, nos termos de
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
rodovias estaduais ou nas rodovias federais delegadas,
mediante convênio;
XI - as provenientes das Indenizações pela administração de
serviços e obras para terceiros, nos termos dos respectivos
convênios;
XII - as provenientes de rendas eventuais e de outras

fontes.

Parágrafo único - Das receitas provenientes dos incisos V,
VI e XI, 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, 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 6 (seis) parcelas mensais e
consecutivas, a partir do dia lQ (primeiro) do mês
subseqüente à data de vigência desta lei, a serem fixadas
pelo Diretor-Geral do DER-MG, ouvido o Conselho Rodoviário
do Estado.

 

l - 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.

2 - A taxa de expediente referida no inciso III do art.
96 da Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de 1975, será exigida
até o 5g (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 daquele a quem for delegada.
Parágrafo único - No município 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.

Capitulo V
Do Regime Econômico-Financeiro
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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
ao desenvolvimento das atividades de sua área de atuação.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 14 - O regime jurídico dos servidores da Autarquia é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei ng 10254, de
20 de julho de 1990, aplicando-se, no que couber, o disposto
no 3g do art. SQ da Lei ng 10363, de 27 de dezembro de
1990.

Capítulo VII
Dos Cargos

Art. 15 - O Anexo XXXIV da Lei no 10623, de 16 de janeiro
de 1992, fica substituído 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,
excetuados os mencionados no arU 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, Diretor da Diretoria 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
nos Anexos V e VI, a que se refere o Decreto ng 29.775. de
17 de junho de 1989, observado o art. lg da Lei ng 9.532, de
30 de dezembro de 1987.

1 - As parcelas de vencimento das funções de confiança
extintas neste artigo são as constantes no Anexo V desta
lei, para as jornadas 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.

2g - Os ocupantes das funções de confiança extintas
responderão pelos cargos constantes no Anexo III desta lei,
observada a correlação a que se refere o art. 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 no Anexo III
desta lei, destinados á sua estrutura intermediária.

lg - O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no art. 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.

2g - O servidor que perceber 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
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cargo efetivo ou da função pública de que 4 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 os
respectivos fatores de ajustamento serão aprovados pela
Comissão Estadual de Política de Pessoal - CEP.
Art. 22 - O cargo de provimento em comissão de Assistente
de Nível Superior poderá ser exercido por servidor
ocupante, em caráter efetivo, de cargo não integrante do
Grupo de Profissões de Nível Superior - PNS -, mas
legalmente habilitado para o exercício das atividades
correspondentes à formação profissional exigida para o
desempenho da respectiva função, observado o disposto no
art. 23.
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.
Art. 24 - Os vencimentos dos servidores do DER-MG e do
Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP - são os
constantes nos Anexos IV, V. VI e VII, com vigência a partir
de 2 de fevereiro de 1993, para as jornadas de 30 (trinta) e
40 (quarenta) horas semanais, respectivamente.

Capitulo VIII
Das Disposições Finais e Transitórias

Aru 26 - O processo de desativação das unidades
administrativas extintas em virtude do disposto nos arts. 4
e SQ 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 e de transportes, serão objeto, respectivamente,
de decreto do Governador do Estado e de ato do Diretor-Geral
do DER-MG.
Art. 26 - O DER-MG se submeterá às orientações normativas
e de controle de caráter geral inerente às atividades
organizadas sob a forma de sistema operacional, nos termos
da Lei nQ 10.827, de 23 de julho de 1992.
Art. 27 - O servidor do DER-MG que exercer fiscalização ou
inspeção inerente às 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 a 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 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.
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Art. 29 - O DER-MO poderá firmar convênios com associações
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 pela Lei no 9.527, de
29 de dezembro de 1987.
§ lg - Fica transferida para o DER-MO 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 art. 23 da Lei nQ 9.527, de 29 de
dezembro de 1987, observado o disposto nos lg e 2g do seu
art. 29 e a Lei Complementar flQ 26, de 14 de janeiro de
1993.
6 2Q - O DER-MO é sucessor, para todos os efeitos legais,

da Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO -, inclusive para
os decorrentes de relações trabalhistas, bem como de suas
ações administrativas, operacionais e de planejamento.
Art. 31 - Ficam transferidos para o DER-MO contratos,
convênios, acordos e outras modalidades de ajustes
celebrados pela Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO.
Art. 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 -
TRANSMETRO -, respeitados os direitos e as vantagens já
adquiridos.
Art. 34 - O posicionamento dos servidores da Transportes
Metropolitanos - TRANSMETRO - no Quadro de Pessoal do DER-MO
se dará nos termos de regulamento a ser baixado em decreto,
no prazo de 60 (sessenta) 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 arts. 6Q e 7g
da Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, e nas alterações
posteriores pertinentes.
Art. 35 - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ao
Município de Belo Horizonte a sinalização semafôrica de sua
propriedade instalada na Capital.
Art. 36 - Os recursos orçamentários, financeiros e
patrimoniais alocados á Transportes Metropolitanos -
TRANSMETRO - serão identificados pelas Secretarias de Estado
do Planejamento e Coordenação Geral, da Fazenda, de Recursos
Humanos e Administração e de Transportes e Obras Públicas e
transferidos ao DER-MO, por decreto, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da vigência desta lei.
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Art. 37 - Para atender ás 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 no
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.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo de 5/1/94.)

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

476g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 7/12193 pelo

Deputado Ibraflim Jacob
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
com profundo pesar, mas, sobretudo, movido por um dever de
justiça para com uma figura emérita, e também em decorrência
de uma antiga e sólida amizade, cumpre-me registrar aqui
nesta Casa o falecimento, no final da última semana, de um
conterrâneo que, em razão de seus inúmeros valores, tornou-
se um dos vultos mais proeminentes da vida social e política
de nosso Estado, o Dr. Eduardo Levindo Coelho.
A convivência diária, durante muitos anos, na velha e
tradicional forja ubaense de grandes homens públicos levou-
me, inexoravelmente, à admiração pela pessoa e pelo
dinamismo inteligente do Dr. Eduardo Levindo Coelho.
Trazendo consigo a habilidade política notável que sempre
foi a marca inconfundível de sua família, ele se impõs no
âmbito da sociedade mineira pelo ardor com que abraçava as
causas públicas e pelo tirocínio invulgar usado para superar
os obstáculos mais difíceis e nas horas mais cruciantes.
Com profundo senso humanista, conciliador e solidário,
formou-se em medicina em 1939, iniciando a sua carreira
profissional na cidade de Manhumirim, onde, então, mais se
fazia necessária a presença de novos profissionais, o que se
identificava perfeitamente com o seu espirito pioneiro, mas,
sem dúvida, também com a sua sólida e sábia formação cristã.
A sua têmpera arrojada, de maior envergadura, de caráter
inconformista, no entanto, impediu-o de uma virtual
acomodação - como acontecia com tantos - diante do quadro
difícil que a sociedade, particularmente em seus segmentos
de maior carência, dramaticamente apresentava, sem que as
soluções chegassem na forma que a realidade impunha.
A massa precisava de lideranças autênticas e determinadas

que conhecessem de perto os seus problemas, pelo que é de se
compreender que a ascensão do Dr, Eduardo Levindo coelho às
chefias e aos postos mais altos da administração pública do
Estado foi, assim, uma conseqüência natural, que refletia a
sua inequívoca vontade de servir bem e cada vez melhor à
comunidade.
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Irmão do ex-Governador Ozanan Coelho, foi Secretário de
Governo na administração daquele, oportunidade em que
revelou a sutileza de sua capacidade gerencial, elaborando e
executando projetos notáveis do interesse do Estado.
Inteligente e versátil, o Dr. Eduardo. bem no modelo de seu

espírito, foi o primeiro Superintendente-Geral da FHEMIG,
ali realizando um trabalho de base que deitou raizes para a
posteridade.
Com igual desenvoltura, ocupou com maestria a Secretaria da

Saúde e também a da Educação, no Governo Francelino Pereira,
envidando esforços, nessas importantíssimas missões, para a
adequação harmônica de delicados problemas elementares e a
melhoria significativa de seus serviços, a fim de atingir
aquele patamar de atendimento mais condigno e pragmático da
massa, vindo a merecer, por isso, seguidos elogios da
opinião pública.
Com uma passagem brilhante pela Presidência do IPSEMG,
conseguiu ali resultados altamente positivos e que até hoje
são lembrados e reverenciados como motivo fundamental de
avanços de fôlego na instituição.
Por efeito de uma contingência óbvia de sua exemplar
carreira profissional, foi o Presidente bem sucedido da
Associação dos Hospitais Filantrópicos de nosso Estado,
colaborando também na fundação da Academia Mineira de
Medicina e do Instituto da História da Medicina.
Por longos anos foi o chefe do serviço médico da Rede
Ferroviária Federal, cargo em que se aposentou.
Todas essas honrosas e frutíferas atuações do Or. Eduardo
Levindo Coelho não fariam justiça a sua memória se não
tivéssemos conosco, hoje, a imagem daquele cidadão exemplar
que ele foi no seu dia-a-dia, sempre irradiando entusiasmo,
tranqüilidade, conhecimento de causa, solidariedade
desinteressada, cortesia, tolerância e uma sabedoria
política transcendente, grandezas próprias dos homens
invulgares e de elevada estirpe.
A sua terra natal, Ubà, se hoje chora o seu passamento,
tem, por outro lado, razões de sobra para se orgulhar
daquela figura ilustre e inesquecível, que foi - em virtude
de sua obra e personalidade - um dos mais portentosos
baluartes na formação da esplendorosa trajetória histórica
do município.
Lamentando o falecimento desse grande amigo e conterrâneo,

personalidade forte, carismática, de impressionante poder de
liderança, rendo aqui as minhas homenagens a sua lembrança,
convicto de que o seu legado maior continuará conosco para
sempre no exemplo de seus atos beneméritos.

476a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 7/12/93 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, visitantes que se encontram nas galerias,
funcionários da Casa, antes de tudo, Sr. Presidente, devo
fazer minhas as palavras do nosso nobre colega Ibrahim Jacob
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sobre o falecimento do grande homem que foi Eduardo Levindo
Coelho.
Entretanto, é outro o motivo que me traz a esta tribuna. O

Brasil, hoje, amanheceu mais triste. Nosso horizonte já não
nos pareceu tão belo.
Quem já estava começando a acreditar que 'o sol da
liberdade em raios fúlgidos' brilharia no céu da Pátria
neste tempo levou um susto e teve sua esperança abalada pelo
resultado parcial do julgamento do mandado de segurança do
ex-Presidente Fernando Collor.
Nuvens negras de dúvida voltam a toldar nosso horizonte.

Hoje, a certeza e a fé na democracia já não são tão seguras.
Não estamos movidos pela precipitação de considerar
encerrado um julgamento que ainda está em processo. Ainda
esperamos que o resultado final não irá frustrar
definitivamente o desejo da grande maioria. Tampouco
queremos nos colocar na posição de juizes. Para isso,
carecemos de competência e do conhecimento dos meandros do
processo.
Muito menos nossa fala deve ser considerada como
interferência indevida em outro Poder da República. Quero,
simplesmente, como observador do nosso povo, falar da sua
tristeza, seu desapontamento com o desenrolar do julgamento
de ontem.
Quero interpretar o sentimento do cidadão comum, do
contribuinte classe média, que paga na fonte seus impostos,
sem nenhuma chance de sonegação. Daquele contribuinte para
quem hoje está sendo anunciado um novo aumento linear de
impostos. Está incluido no plano contra a inflação a ser
comunicado logo mais. E outro aumento que atinge mais
aqueles que já pagam mais - os assalariados, a classe média.
Como pedir ao contribuinte compreensão para mais
sacrifícios, na mesma hora em que o ex-Presidente Collor,
condenado como chefe do esquema de usurpação do dinheiro
público, acha guarida e acolhimento, pelo menos parcial para
suas pretensões de manter intocados os seus direitos
políticos?
Certamente o nosso povo não merece tanto. E preciso que
aconteça agora uma mobilização semelhante ás de que temos
participado nas memoráveis campanhas pelas eleições diretas
ou, até mais precisamente, pelo impedimento do mesmo ex-
Presidente.
Corremos o risco de perder a confiança de uma geração,
aquela que saiu ás ruas de rostos pintados, se não formos
capazes de punir, com a cassação dos direitos politicos,
aquele que foi condenado como corrupto e corruptor.
Este não é o 'presente de festas' que o Pais merece.
Mobilizemos todos os esforços para que a chama que ainda

mantém a esperança dos nossos Irmãos não se apague.
A história recente tem mostrado o grande potencial de
resistência e de fé do povo brasileiro. Essas virtudes se
evidenciam nos momentos mais sombrios e difíceis.
Como responsáveis, vamos nos manter atentos e ativos, para
que nosso mandato não seja marcado por resultado tão
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funesto: a outorga de diploma de honestidade àquele que foi
condenado como corrupto e corruptor.
Não deixemos que a indignação mate a esperança!
Vivemos num momento decisivo de nossa história, Sr.
Presidente, Srs. Deputados. A Nação corre o grande risco de
ver abortar as esperanças do nosso povo. O sentimento
nacional é de frustração. E é da frustração que se alimenta
a cólera do povo.
E não nos iludamos! A insatisfação popular poderá explodir
e assumir proporções catastróficas. Não podemos nos omitir
neste momento. Muito obrigado.

476â REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Provendo em 7/12/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiros
Deputados, senhoras e senhores presentes neste Plenário, em
primeiro lugar, gostaríamos de registrar a palestra feita
hoje de manhã, no Café Parlamentar da Associação Comercial,
pelo Deputado Nélson Jobim, relator da revisão
constitucional. O Deputado provou por que ele foi escolhido
para essa difícil tarefa. O Deputado Nélson Jobim é um dos
mais importantes e brilhantes parlamentares do Brasil. Hoje
ele nos disse, com extrema lucidez e competência, o que
podemos esperar da revisão constitucional. Apresentou os
pontos cruciais e os problemas críticos que amarram o
progresso e o desenvolvimento do nosso Pais. Ficamos felizes
de, em um quadro tão difícil' como esse em que vivemos hoje,
ter políticos do quilate, da competência do nosso
companheiro Nélson Jobim.
Temos vários assuntos a tratar nesta tribuna e,
inicialmente, vamos falar de algo que estamos defendendo
junto ao Secretário da Educação e que gostaríamos que fosse
sustentado por todos os colegas Deputados, que é a extensão
do vale-transporte aos professores que lecionam em escolas
de difícil acesso. Esse é um problema aparentemente simples,
mas que está comprometendo o ensino de lg grau em nosso
Estado, tendo em vista a quantidade de professores que
lecionam em lugares de difícil acesso. As crianças ficam
vários dias sem aulas por causa da dificuldade de os
professores chegarem ao local das escolas. Essa é a
realidade do Brasil de hoje. Estamos a apenas sete anos do
terceiro milênio.
Mas, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queríamos dizer o
seguinte: a Lei Estadual ng 11.050, de janeiro deste ano,
instituiu a concessão do vale-transporte aos servidores
públicos, condicionando, entretanto, o beneficio, por meio
de regulamento, aos municípios com mais de 180 mil
habitantes.
Gostaríamos de ponderar, e para tanto estamos encaminhando
requerimento ao Secretário da Educação, Dr. Walfrido dos
Mares Guia, que uma professora de Bambui, trabalhando no
Distrito de Pedra Branca, distante 40km do centro da cidade,
gastou CR$7.000,00 de seu salário de CR$12.000,00 com
transporte. Somente em Bambui, para exemplificar, existem
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ainda na zona rural escolas de difícil acesso para as
professoras, como nos Distritos de Abacaxis (a passagem
custa CR$300,00), Açudinhos (além do ônibus, a mestra ainda
percorre a pé um longo caminho), Colônia de São Francisco de
Assis e Ponte Alta.
Em Manga há professores que, para chegar à escola, tomam
ônibus, barco e ainda andam a. pé. Da mesma forma, há
levantamentos realizados pelo Sindicato dos Professores
Públicos de Minas Gerais que constatam casos semelhantes em
Montalvânia, Teõfilo Otôni, Araguari, Ituiutaba, Governador
Valadares e Taiobeiras.
Havia antes o caminhão de leite, que conduzia os
professores. -lá lugares em que não existem mais os caminhões
de leite e, para complicar, agora há lei que os proíbe de
transportar pessoas.
Não seria o caso de a administração pública, mediante a
comprovação da compra das passagens, instituir o vale-
transporte para professores também em municípios de pequeno
porte, quando esses profissionais prestarem serviço na zona
rural ou em locais de difícil acesso? Em todo o Estado
acontece isso.
Fica a nossa sugestão para que, no ano que vem, os
professores possam locomover-se para o trabalho com maior
facilidade e amparo do Governo do Estado.
Solicitarei, ainda, do Secretário da Educação que, na
iminência de sair a nomeação para professores P-3 e P-5,
considere a possibilidade de manter a nomeação para o mesmo
local onde a pessoa já havia antes trabalhado enquanto
contratada.
Inclusive em relação às vagas parentes, aquelas referentes

às pessoas que saem para a direção. Há freqüentes casos de
aposentadoria e o professor ficaria na mesma escola como
suplente até que o outro se aposentasse. Tudo isto visando
compatibilizar o critério da classificação com o critério
da preferência do professor. Muitas vezes, o professor
preferiria aguardar uma vaga em escola mais próxima a ser
nomeado segundo a classificação para locais distantes de sua
residência ou de seu interesse.
Estou certa da atenção do Governo do Estado a essas
reivindicações, fáceis de serem equacionadas e que
significariam beneficio tanto do educador como do educando,
fim maior do trabalho educativo.
Ainda hoje, Sr. Presidente, Deputado José Ferraz, pretendo
levar, pessoalmente, este documento ao Secretário Walfrido.
Tenho conhecimento de q ue ele não se encontra na Secretaria.
Neste momento, está em reunião. Mas irei até lá para me
encontrar com ele, já Que, na quarta-feira, teríamos com ele
uma audiência, ás 18 horas, que não se realizou porque ele
não havia chegado do Chile ainda. Desta forma, hoje vou
procurá-lo para entregar em mãos esse pronunciamento.
0 Secretário Walfrido, diga-se de passagem, é homem de

muita sensibilidade a esse tipo de problema e talvez possa.
juntamente com sua equipe, equacionar o problema do vale-
transporte para os professores de escolas de difícil acesso.
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No dia seguinte, viajei para Manaus e não pude me encontrar
com ele.
Falando de Manaus, Sr. Presidente, eu gostaria de

justificar a minha ausência de quinta e sexta-feiras, quando
tivemos o prazer de fazer uma palestra naquela cidade, a
convite do Sindicato das Secretárias do Estado de Minas
Gerais e também da associação, em nível regional, durante o
lQ Simpósio Internacional de Secretariado.
Quero deixar bem claro que viajei sem ônus para a
Assembléia Legislativa, porque era convidada das
Secretarias, da VARIG e do Hotel Tropical. Proferi minha
palestra na sexta-feira à tarde, analisando a situação da
mulher nos dias atuais, inclusive a da mulher trabalhadora e
a da mulher secretária.
Durante o evento, tivemos o prazer de conviver, por dois
dias, com o Dr. Aristides Junqueira, que é o Procurador-
Geral da República, mineiro de São João de]-Rei, figura das
mais respeitadas da atualidade pela sua inteligéncia,
seriedade e pela forma como tem conduzido a Procuradoria-
Geral da República. Lá assistimos a uma palestra do Dr.
Aristides Junqueira, na qual ele abordou as condições da
cidadania no Brasil, quando analisou, de uma maneira muito
consistente e lúcida, as questões atuais relativas a esse
tema. Na oportunidade, ele discutiu também o problema dos
parlamentares no Congresso Nacional. Enfim, queremos
cumprimentar o Or. Aristides pelo seu pronunciamento naquele
momento.
Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que a

jornalista Anna Marina Siquelra, na segunda seção do "Estado
de Minas" de quinta-feira, dia 11 de novembro, apresenta um
artigo, cuja leitura desejo recomendar a todos os colegas
da Casa e a todos os que estiverem me ouvindo, O artigo se
chama: "A desfaçatez de nossos políticos". E um texto muito
bom para nossa reflexão. Eu queria cumprimentar essa
jornalista, que é um dos baluartes do jornalismo em Minas,
por essa matéria.
Sou leitora assídua das matérias que ela escreve. Já me

manifestei por intermédio de cartão, de meu próprio punho,
e, hoje, quero fazê-lo, pela primeira vez, da tribuna desta
Casa, valendo, inclusive, referência nos anais e no "Minas
Gerais", que publica o que nós Deputados falamos da tribuna.
Gostaria, também, de registrar, Sr. Presidente, um discurso
que chegou ás minhas mãos, proferido pelo Senador Pedro
Teixeira, no Plenário do Senado Federal, no último dia
19/11/93. O Senador Pedro Teixeiraé um dileto companheiro
nosso. Ele era do PDT e hoje está no PT. Eu não poderia
deixar de dizer - e gostaria que ele o soubesse - que li
esse discurso. Embora não tenha tempo de reproduzi-]o
fielmente, gostaria que fosse publicado nos anais desta
Casa, por analisar as investigações da Comissão Parlamentar
de Inquérito, que mostram a fragilidade da Comissão de
Orçamento da União e fazem com que, hoje, queiramos um
efetivo e rigido controle das atividades dessa Comissão no
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nível federal. Por esse motivo, reafirmo minha vontade de
que o referido discurso conste nos anais desta Casa. (- Lê:)

"Sr. Presidente, Srs. Deputados, mergulhado no torvelinho
dos surpreendentes e atuais acontecimentos, sob Investigação
na Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar
denúncias de corrupção na Comissão de Orçamento da Câmara
dos Deputados, já, aos primeiros passos, exsurgem claros e
insofismáveis sinais de fragilidade naquela Comissão de
Orçamento que, certamente, não escapam ao fino olhar
observador desta Casa. Trata-se da estrutura e das regras
vigentes até então, na referida Comissão de Orçamento da
Câmara dos Deputados, especialmente, no tocante ao efetivo e
rígido controle de suas atividades, bem como, no que diz
respeito à participação e fiscalização por parte de todos os
Senhores Deputados, membros ou não daquela comissão. Para
que possam acompanhar, participar e fiscalizar a contento
suas atividades, da forma mais aberta, democrática e
cristalina possível, tornar-se-á imperiosa uma radical
reformulação em sua organização e métodos de procedimento.
Vejo que a questão posta, está sendo objeto das preocupações
dos senhores presidentes da Câmara e do Senado, como também,
do nobre líder do governo, Senador Pedro Simon, partilhada
por mim e, de certo, por vários dos senhores parlamentares,
os quais não se furtarão a prestar sua colaboração, visando
ao aperfeiçoamento ou modificações que se fizerem
necessárias. Não me resta a menor dúvida que, essas
providências devam se inserir entre as prioridades, dentre
tantas outras que se queiram tomar O alvo dessas medidas
refere-se a reparar erros e desacertos que até então vinham
sendo praticados na Comissão de Orçamento da Câmara dos
Deputados e, naturalmente, coibir a prática de atos
suspeitos, ou criminosos, dissipando-se a cortina de fumaça
que encobria o balcão de negócios ali instalado e utilizado
por um punhado de desonestos que se banquetearam com o
dinheiro público. De sorte que, as preocupações neste
sentido, dos ilustres presidentes das duas Casas, como já
disse, são as minhas preocupações também e, as iniciativas
que acharem por bem tomar contarão com o meu integral e
decidido apoio.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro aspecto que, no
momento, me ocorre abordar, diz respeito ás subvenções
sociais. E inconcebível a permanência do atual modelo, no
trato com as chamadas subvenções sociais. A sangria a que
submeteram o erário, após longos anos de prática de
vampirismo, desempenhada por um grupelho da Comissão de
Orçamento da Cãmara de Deputados, de braços dados com
funcionários do alto escalão do Executivo, empreiteiras,
entidades sociais espúrias, acolitados por funcionários e
intermediários corruptos, possam continuar a existir e a
contribuir para o permanente e agudo estado de inanição dos
cofres públicos.
Temos por dever, obstar imediatamente, a possibilidade

ensejada aos espertalhões, integrantes do poder público e os
esfera privada, agindo em conluio, de permanecerem na
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prática criminosa de desvio do bem público. Por outra lado,
as medidas que vierem a ser tomadas nesse sentido, deverão
ser sólidas e permanentes, impeditivas do ressurgimento de
atos semelhantes aos que ora se constatam na Comissão
Parlamentar de Inquérito. Os danos sociais causados com os
desvios são incomensuráveis. Os desfalques são diretamente
proporcionais ao desespero de milhões de brasileiros
relegados ao infortúnio, causadores de morticinios e
responsáveis pelo depauperamento de milhões de criaturas
carentes de alimentos, escolas, assistência médica,
saneamento básico, erradicação de doenças endêmicas,
habitação e tantos outros beneficios, tipificados como de
ação do Estado e que, para tanto, têm a obrigação de provê-
los. Esses recursos públicos, utilizados criminosamente para
o enriquecimento ilícito de indivíduos inescrupulosos e que
se utilizam de entidades assistenciais fantasmas ou
propositadamente criadas com finalidade exclusiva de se
beneficiarem das benesses do poder público, deixam de
servir, por conseguinte, são subtraídas aos cerca de 32
milhões de brasileiros que se encontram em estado de miséria
absoluta e se debatem em luta renhida contra a fone. E.
enquanto esses desmandos ocorrem, verificamos,
sensibilizados, que o generoso povo brasileiro socorre
apiedado aos mais necessitados, colaborando, com os seus
parcos recursos, com a campanha contra a fome e a miséria,
liderada pelo sociólogo Betinho. Enquanto se evidenciam
esses tristes fatos, emergidos em hora tão difícil da vida
nacional, não poderia me conter nem silenciar,
solidarizando-me com a revolta do povo brasileiro pelo
cometimento de tantas e tantas patifarias contra ele
perpetradas, sentindo-me no dever de concentrar todos os
meus esforços no sentido de não permitir que esses abutres
continuem a saciar o seu voraz apetite às custas da
roubalheira do dinheiro público.
E hora de bradarmos á sociedade, recorrendo às últimas

palavras atribuidSs a Rabelais: "Baixai o pano, a farsa está
terminada". Farsa encabeçada por corifeus da corrupção,
representantes do povo, em parceria com tantos outros maus
brasileiros, que, ao se valerem de expedientes sórdidos,
como a criação de entidades ditas sociais, com o único
intuito de amealharem dinheiro público, através de
subvenções sociais, acabem destinando-as aos regalos de suas
vaidades e à satisfação de torná-los fastos. Ao contrário,
paradoxalmente, verificamos que as verdadeiras entidades
sociais, as honestas e imbuídas do mais puro e verdadeiro
espírito altruístico, como por exemplo as Santas Casas de
Misericórdia, diversos orfanatos, asilos, entidades
educacionais e de artes e ofícios, assistenciais à
maternidade e à infância, sérias e, portanto, merecedoras do
nosso respeito e apoio, encontram-se, em sua maioria,
lutando com dificuldades financeiras para se manterem e
prosseguirem em suas nobres missões de amparar os
desvalidos.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, torna-se inadiável o exame
meticuloso desses graves problemas. Devemos e podemos
esquadrinhar essas questões, milimetricamente, apurando,
retificando, discriminando o que presta do que não presta,
estabelecendo normas rígidas, adequadas e justas para a
utilização do dinheiro público, tanto na área social quanto
nas demais áreas, definindo e estabelecendo rigorosamente os
limites dos interesses públicos em confronto com os
interesses privados, de modo a banir, de uma vez por todas,
do cenário da vida nacional, a prática de assalto aos cofres
públicos, extinguindo, com rigor, os focos de corrupção em
nosso pais. Era o q ue eu tinha a dizer.

- Publicado de acordo com o texto original.)
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Belo Horizonte, quinta-feira, 6 de janeiro de 1994

ATAS

ATA DA 96 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quinze 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,
Baidonedo Napoleão, João Marques e Antônio Carlos Pereira,
membros da Comissão supracitada; Roberto Amaral e Adelmo
Carneiro Leão (substituindo estes aos deputados Dilzon Meio
e Antônio Fuzatto, por indicação das Lideranças do BRD e do
PT, respectivamente), membros da Comissão de Administração
Pública; Wilson Pires e Arnaldo Canarinho, membros da
Comissão de Agropecuária e Política Rural; Bernardo Rubinger
e Célio de Oliveira (substituindo estes aos Deputados José
Laviola e Romeu Queiroz, respectivamente, por indicação da
Liderança do BRD), membros da Comissão de Assuntos
Municipais; Arnaldo Canarinho e Baldonedo Napoleão
(substituindo estes aos Deputados Cõssimo Freitas e Elisa
Alves, respectivamente, por indicação da Liderança do BRD),
membros da Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer; Bernardo Rubinger e Arnaldo Canarinho (substituindo
estes aos Deputados Jorge Eduardo e Jorge Hannas,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD), membros
da Comissão de Saúde e Ação Social; Antônio Carlos Pereira
(substituindo este ao Deputado Marcos Helênio, por indicação
da Liderança do PT), membro da Comissão de Defesa do
Consumidor; e Adelmo Carneiro Leão e João Marques
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação
da Liderança do BRD), membros da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, nos termos do art. 216, f lg, do
Regimento Interno. Havendo número regimental, o Presidente
em exercicio, Deputado Roberto Amara], declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado João Marques que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência
informa que, nos termos do edital de convocação, a reunião
destina-se a apreciar, em turno único, os pareceres do
relator. Deputado Célio de Oliveira, sobre o Projeto de Lei
no 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, e sobre
as emendas a ele apresentadas no prazo regimental . Logo
após, informa que o relator já emitiu- parecer sobre o
projeto na reunião anterior, concluindo pela aprovação da
matéria. Ato contínuo, informa que a apresentação de pedidos
de destaque para votação separada de emendas se estende até
o encerramento da discussão dos pareceres. Encerrada a l
parte dos trabalhos, o Deputado Roberto Amaral passa a
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palavra ao relator, Deputado Célio de Oliveira, que informa
haver alterado o texto da Emenda nQ 3.240-9, do Deputado
Wilson Pires, referente ao objeto de gasto para a Prefeitura
Municipal de Teáfilo Otõni (construção de matadouro
municipal), para adequá-lo á norma. Em seguida, emite
parecer sobre as emendas, concluindo nos termos da relação
que se segue: 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 1066 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 1673 1674
1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686
1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698
1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710
1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722
1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734
1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746
1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758
1759 1760 1761 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771
1772 1773 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786
1787 1789 1790 1791 1792 1793 1795 1796 1797 1800 1801 1802
1803 1804 1805 1806 1807 1808 1810 1811 1812 1813 1883 1885
1886 1893 1894 1895 1896 1897 1901 1902 1903 1904 1905 1906
1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1916 1917 1919 1920
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1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1964
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013
2021 2086 2087 2092 2094 2103 2104 2111 2114 2118 2119 2128
2138 2273 2281 2286 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299
2300 2301 2302 2304 2308 2309 2327 2358 2359 2360 2592 2593
2594 2640 2677 2699 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837
2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849
2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2945 2946
2947 2948 2949 2950 2951 2952 2961 2962 2963 2964 2965 2966
2967 2968 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2980
2981 2982 2983 2987 2989 2990 2991 2992 2993 2995 2996 2997
2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009
3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021
3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033
3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045
3046 3047 3048 3049 3053 3054 3056 3057 3058 3059 3061 3062
3071 3072 3075 3076 3078 3088 3089 3092 3095 3096 3098 3099
3111 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3126 3128 3129 3130 3131
3132 3133 3134 3135 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144
3145 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157
3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169
3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181
3182 3183 3184 3185 3186 3187 3218 3219 3220 3222 3223 3224
3225 3226 3227 3230 3231 3233 3235 3236 3238 3239 3240 3242
3243 3244 3247 3249 3250 3251 3254 3255 3256 3257 3258 3259
3260 3262 3263 3264 3266 3267 3268 3269 3270 3328 3329 3330
3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342
3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354
3355 3356 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448
3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460
3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3723 3724 3726 3727
3729 3736 3739 3744 3745 3747 3758 3759 3760 3761 3762 3763
3764 3765 3772 3773 3774 3775 3776 3788 3789 3791 3792 3793
3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3807
3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819
3821 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833
3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 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 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973
3974 3975 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985.
Emendas com Parecer pela Aprovação na Forma de Subemenda np
1: 0004 0006 0011 0016 0020 0021 0025 0048 0061 0063 0066
0072 0074 0081 0083 0084 0092 0098 0103 0104 0109 0110 0117
0120 0121 0123 0124 0146 0176 0177 0181 0193 0215 0216 0254
0257 0279 0280 0281 0287 0305 0311 0313 0317 0319 0387 0405
0414 0480 0513 0557 0558 0567 0603 0612 0613 0640 0675 0676
0683 0685 0687 0690 0692 0694 0696 0719 0720 0725 0726 0730
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0733
0757
0769
0786
0808
0831
0844
0856
0872
0885
0964
0976
1172
1184
1196
1208
1220
1 250
1398
1576
1589
1602
1814
1834
1867
1950
1962
2329
2341
2353
2479
2583
2698
2765
2777
2813
2825
2868
2880
2892
2904
2916
2928
2940
3065
3194
3206
3221
3282
3294
3306
3318
3359
3372

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
2893
2905
2917
2929
2941
3066
3195
3207
3228
3283
3295
3307
3319
3360
3373

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
2894
2905
2918
2930
2942
3067
3196
3208
3229
3284
3296
3308
3320
3361
3374

0748
0760
0772
0793
0813
0834
0847
0859
0876
0955
0967
0979
1175
1187
1199
1211
1223
1294
1513
1 579
1592
1658
1821
1842
1878
1953
2016
2332
2344
2356
2544
2623
2755
2768
2780
2816
2828
2871
2883
2895
2907
2919
2931
2943
3 127
3197
3209
3273
3285
3297
3309
3321
3362
3375

0749
0761
0774
0796
0815
0836
0848
0860
0877
0956
0968
0980
1176
1188
1200
1212
1224
1 295
1531
1581
1593
1661
1822
1846
1879
1954
2017
2333
2345
2357
2552
2625
2757
2769
2781
2817
2860
2872
2884
2896
2908
2920
2932
2944
3136
3198
3210
3274
3286
3298
3310
3322
3363
3376

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
2897
2909
2921
2933
3050
3146
3199
3211
3275
3287
3299
3311
3323
3364
3377

0751
0763
0777
0798
0820
0838
0850
0862
0879
0958
0970
0982
1178
1190
1202
1214
1228
1307
1546
1583
1595
1774
1825
1851
1915
1956
2019
2335
2347
2364
2562
2627
2759
2771
2783
2819
2862
2874
2886
2898
2910
2922
2934
3051
3188
3200
3212
3276
3288
3300
3312
3324
3365
3378

0752
0764
0780
0799
0823
0839
0851
0863
0880
0959
0971
0983
1179
1191
1203
1215
1 230
1338
1571
1584
1596
1775
1827
1856
1945
1957
2020
2336
2348
2366
2564
2628
2760
2772
2784
2820
2863
2875
2887
2899
2911
2923
2935
3052
3189
3201
3213
3277
3289
3301
3313
3325
3366
3379

0753
0765
0782
0800
0824
0840
0852
0864
0881
0960
0972
0984
1180
1192
1204
1216
1241
1345
1572
1585
1597
1776
1830
1858
1946
1958
2022
2337
2349
2440
2567
2634
2761
2773
2785
2821
2864
2876
2888
2900
2912
2924
2936
3055
3190
3202
3214
3278
3290
3302
3314
3326
3367
3380

0754
0766
0783
0802
0826
0841
0853
0865
0882
0961
0973
0999
1181
1193
1205
1217
1242
1365
1573
1586
1598
1794
1831
1860
1947
1959
2023
2338
2350
2441
2568
2652
2762
2774
2786
2822
2865
2877
2889
2901
2913
2925
2937
3060
3191
3203
3215
3279
3291
3303
3315
3327
3369
3381

0755
0767
0784
0805
0827
0842
0854
0866
0883
0962
0974
1020
1182
1194
1206
1218
1246
1380
1 574
1587
1599
1798
1832
1862
1948
1960
2024
2339
2351
2442
2569
2673
2763
2775
2811
2823
2866
2878
2890
2902
2914
2926
2938
3063
3192
3204
3216
3280
3292
3304
3316
3357
3370
3382

0756
0768
0785
0806
0828
0843
0855
0867
0884
0963
0975
1171
1183
1195
1207
1219
1248
1392
1575
1588
1600
1799
1833
1866
1949
1961
2328
2340
2352
2443
2578
2691
2764
2776
2812
2824
2867
2879
2891
2903
2915
2927
2939
3064
3193
3205
3217
3281
3293
3305
3317
3358
3371
3383
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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 com Parecer pela Rejeição: 0001 0002 0003
0005 0007 0008 0009 0010 0012 0013 0014 0015 0017 0018 0019
0022 0023 0024 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034
0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046
0047 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059
0060 0062 0064 0065 0067 0068 0069 0070 0071 0073 0075 0076
0077 0078 0079 0080 0082 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091
0093 0094 0095 0096 0097 0099 0100 0101 0102 0105 0106 0107
0108 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0118 0119 0122 0125 0126
0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138
0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0147 0148 0149 0150 0151
0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163
0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175
0179 0180 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191
0192 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204
0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0217 0218
0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230
0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242
0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0255
0256 0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268
0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278 0282 0283
0284 0285 0286 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296
0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0306 0307 0308 0309
0310 0312 0314 0315 0316 0318 0320 0321 0322 0323 0324 0325
0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337
0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349
0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 0361
0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373
0374 0375 0376 0377 0378 0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385
0386 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398
0399 0400 0401 0402 0403 0404 0406 0407 0408 0409 0410 0411
0412 0413 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424
0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0436
0437 0438 0439 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448
0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0460
0461 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472
0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0481 0482 0483 0484 0485
0486 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0497
0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509
0510 0511 0512 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522
0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530 0531 0532 0533 0534
0535 0536 0537 0538 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546
0547 0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0559 0560
0561 0562 0563 0564 0565 0566 0568 0569 0570 0571 0572 0573
0574 0575 0576 0577 0578 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585
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0586
0598
0611
0625
0637
0650
0662
0674
0693
0728
0773
0809
0869
1152
1164
1303
1316
1328
1342
1355
1368
1381
1394
1 408
1423
1437
1449
1461
1473
1485
1497
1510
1523
1537
1828
1849
1871
1889
2026
2038
2050
2062
2074
2088
2102
2120
2133
2 146
2 158
2170
2182
2194
2206
2218

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
1450
1462
1474
1486
1498
1511
1524
1580
1829
1852
1872
1890
2027
2039
2051
2063
2075
2089
2105
2121
2134
2147
2159
2171
2183
2195
2207
2219

0588
0600
0615
0627
0639
0652
0664
0678
0697
0732
0778
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
2028
2040
2052
2064
2076
2090
2106
2122
2135
2148
2 160
2172
2184
2196
2208
2220

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
2029
2041
2053
2065
2077
2091
2107
2123
2136
2149
2161
2173
2185
2197
2209
2221

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
2030
2042
2054
2066
2078
2093
2108
2124
2137
2150
2 162
2174
2186
2198
2210
2222

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
2031
2043
2055
2067
2079
2095
2109
2125
2139
2151
2163
2 175
2187
2199
2211
2223

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
2032
2044
2056
2068
2080
2096
2110
2126
2 140
2 152
2 164
2176
2188
2200
2212
2224

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
2033
2045
2057
2069
2081
2097
2112
2127
2141
2153
2165
2177
2189
2201
2213
2225

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
2034
2046
2058
2070
2082
2098
2113
2 129
2142
2154
2166
2178
2190
2202
2214
2226

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
1 506
1520
1533
1820
1845
1864
1884
2014
2035
2047
2059
2071
2083
2099
2115
2 130
2143
2155
2 167
2 179
2191
2203
2215
2227

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
1 507
1521
1534
1824
1847
1865
1887
2015
2036
2048
2060
2072
2084
2100
2116
2131
2 144
2156
2168
2180
2192
2204
2216
2228

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
1508
1522
1536
1826
1846
1868
1888
2025
2037
2049
2061
2073
2085
2101
2117
2132
2 145
2157
2169
2181
2193
2205
2217
2229
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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
2808
2969
3077
3093
3 109
3237
3384
3420
3472
3484
3496
3508
3520
3532
3544
3557

2231
2243
2255
2267
2280
2306
2320
2369
2381
2393
2405
2417
2429
2445
2457
2469
2483
2495
2507
2519
2531
2545
2559
2576
2591
2607
2619
2637
2650
2663
2676
2689
2704
2716
2730
2742
2754
2797
2809
2979
3079
3094
3110
3241
3388
3421
3473
3485
3497
3509
3521
3533
3545
3558

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
2810
2984
3080
3097
3112
3245
3389
3426
3474
3486
3498
3510
3522
3534
3546
3559

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
2829
2985
3081
3 100
3113
3246
3391
3428
3475
3487
3499
3511
3523
3535
3547
3560

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
2953
2986
3082
3101
3114
3248
3393
3429
3476
3488
3500
3512
3524
3536
3548
3561

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
2954
2988
3083
3 102
3115
3252
3394
3431
3477
3489
3501
3513
3525
3537
3549
3562

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
2629
2643
2656
2668
2682
2695
2709
2721
2735
2747
2790
2802
2955
2994
3084
3 103
3116
3253
3396
3434
3478
3490
3502
3514
3526
3538
3550
3563

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
2956
3068
3085
3104
3117
3261
3402
3436
3479
3491
3503
3515
3527
3539
3551
3564

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
2957
3069
3086
3105
3124
3265
3406
3438
3480
3492
3504
3516
3528
3540
3553
3565

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
2805
2958
3070
3087
3 106
3125
3271
3412
3469
3481
3493
3505
3517
3529
3541
3554
3566

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
2806
2959
3073
3090
3107
3232
3272
3416
3470
3482
3494
3506
3518
3530
3542
3555
3567

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
2807
2960
3074
3091
3 108
3234
3368
3417
3471
3483
3495
3507
3519
3531
3543
3556
3568
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3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580
3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592
3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604
3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616
3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628
3629 3830 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3638 3639 3640 3641
3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653
3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665
3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677
3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3687 3692 3693 3694
3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706
3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718
3719 3720 3721 3722 3728 3734 3738 3741 3872 3883 3884 3885
3889 3893 3894 3895 3896 3898 3899 3900 3901 3904 3905 3906
3911 3912 3914 3916 3919 3920 3921 3922 3923 3925 3940 3976
Emenda com Parecer pela Prejudicialidade 3805 Emendas
Retiradas: 0795 0801 0804 0812 3754 3766 3778 3779 3780 3781
3782 3783 3784 3785 3786 3787 3870 3871. Submetidos a
discussão os pareceres sobre o projeto e sobre as emendas, o
Deputado Antônio Carlos Pereira encaminha à mesa
requerimentos solicitando votação destacada dos pareceres
sobre as Emendas nQs 2.811-8, 2.825-8 e 2.829-0, das quais é
autor, e o Deputado Adelmo Carneiro Leão requer votação
destacada dos pareceres sobre as Emendas ns 2.860-6, da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, e 3.228-0, de
sua autoria. Encerrada a fase de discussão dos pareceres
sobre o projeto de sobre as emendas, a Presidência submete a
votação o parecer do relator sobre o projeto, que é
aprovado, com votos contrários dos Deputados Antônio Carlos
Pereira e Adelmo Carneiro Leão. Logo após, coloca em
votação, em bloco, os pareceres do relator sobre as emendas,
salvo destaques, sendo estes aprovados, com votos contrários
dos Deputados Antônio Carlos Pereira e Adelmo Carneiro Leão.
Em seguida, submete a votação os pareceres sobre emendas
destacadas, que, cada um por sua vez, são aprovados. A
Presidência informa que ficam, portanto, aprovados os
pareceres do relator, Deputado Célio de Oliveira, sobre o
Projeto de Lei ng 1.697/93, em turno único, e sobre as
emendas acima relacionadas. O Deputado Roberto Amaral tece
comentários acerca da importância dessa matéria para as
administrações públicas estadual e municipal de Minas Gerais
e seus benefícios para a sociedade mineira. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para a próxima reunião ordinária, determina que
se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins - Roberto
Amaral - João Marques-
ATA DA 354 REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia oito de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
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Deputados Célio de Oliveira, Ermano Batista, Ambrósio Pinto
e Bernardo Rubinger (substituindo estes dois últimos aos
Deputados Antônio Júlio e Geraldo Rezende, respectivamente,
por indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão, João Marques e Bernardo Rubinger
(substituindo este ao Deputado José Renato, por indicação da
Liderança do BRD), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Deputado Célio de Oliveira assume a Presidência, 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 esclarece que, nos termos do edital de
publicação, a reunião destina-se a apreciar, no lg turno, os
pareceres sobre o Projeto de Lei ng 1.782/93, do Governador
do Estado, que autoriza a reversão de imóvel ao patrimônio
do Município de Campo Belo. Em seguida, designa os Deputados
Ermano Batista e Bernardo Rubinger para relatar a matéria
pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, respectivamente. Encerrada a 1
parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Ermano Batista, que
emite seu parecer por meio do qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Submetido o parecer a discussão e votação, é
aprovado pelos membros da Comissão de Constituição e
Justiça. Em seguida, o Deputado Bernardo Rubinger emite seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto,
no lg turno, na forma do Substitutivo ng 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 destas Comissões para a próxima reunião conjunta,
a ser realizada no próximo dia 9, ás 15 horas, no Plenarinho
1, com a finalidade de se apreciar, no lg turno, o Projeto
de Lei nQ 1.702/93, que altera a Lei ng 6.763, de 26/12/75,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 9 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins - Roberto
Amaral - Bonifácio Mourão - Antônio Júlio - Baldonedo
Napoleão.
ATA DA 103a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de
dezembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, José
Renato, Jaime Martins e José Laviola, 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. Em seguida, a Presidência informa que
esta reunião se destina a apreciar os Pareceres de Redação
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Final dos Projetos de Resolução flQS 1.735/93, que distribui
subvenções para o exercício de 1993 com recursos oriundos da
Loteria do Estado de Minas Gerais, a que se refere a Lei n
6.265, de 18/12/73, com as alterações posteriores, e dá
outras providências, de autoria desta Comissão, e 1.824/93,
que autoriza a celebração de convênio entre o Poder
Executivo e a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, de autoria da Mesa desta Casa. Na fase de discussão
e votação de proposição da Comissão a Presidência procede á
leitura da decisão conjunta da Mesa da Assembléia e desta
Comissão que autoriza o processamento de pagamento de
recursos oriundos de subvenção social, nos termos da
Resolução nQ 5.129, de 28/12/92, a entidades indicadas no
corrente exercício, cuja documentação, desde que completa,
tenha sido formalmente encaminhada a esta Comissão até o
final do exercício financeiro de 1993- Submetida a discussão
e votação, é aprovada a matéria, ficando ratificada a
referida decisão conjunta. A seguir, o Presidente suspende a
reunião até que os referidos projetos sejam apreciados pela
Comissão de Redação. Reabertos os trabalhos às 11 horas,
verifica-se a presença dos Deputados Roberto Amaral,
Francisco Ramalho, José Braga (substituindo estes dois
últimos aos Deputados Baldonedo Napoleão e Célio de
Oliveira, por indicação da Liderança do BRD) e Bernardo
Rubinger (substituindo ao Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão
supracitada. Na ausência do Presidente. Deputado Célio de
Oliveira, o Vice-Presidente, Deputado Roberto Amaral, assume
a direção dos trabalhos e solicita ao Deputado Bernardo
Rubinger que proceda â leitura dos pareceres de redação
final dos supracitados projetos de resolução. Logo após, a
Presidência submete os pareceres a discussão e votação, os
quais, cada um por sua vez, são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece o comparecimento 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, 21 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Geraldo
Rezende - José Renato.
ATA DA 44 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas do dia vinte e três de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados José Renato, Dilzon Melo, Célio de Oliveira
(substituindo este ao Deputado Alvaro Antônio, por indicação
da Liderança do PRS), Clêuber Carneiro (substituindo este ao
Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do PFL)
e Bonifácio Mourão, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Célio de
Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
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Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apreciar as emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de
Lei Complementar flQ 30/93, do Governador do Estado, no lQ
turno, que acrescenta parágrafo ao art. 136 da Lei nQ 5.301,
de 16/10/69, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, e ao Projeto de Lei n
1.844/93, do Governador do Estado, no lQ turno, que autoriza
o DER-MG a instituir a cobrança de pedágio em rodovia sob
sua jurisdição e dá outras providências. Passa-se á 2a fase
da Ordem do dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas ã apreciação do Plenário. Na ausência do relator do
Projeto de Lei Complementar nQ 30/93, Deputado Alvaro
Antônio. o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Cléuber Carneiro, que solicita prazo de 1 hora para estudar
melhor a matéria. Reabertos os trabalhos, com a presença dos
Deputados Dilzon Melo, Romeu Queiroz (substituindo este ao
Deputado Ermano Batista, por indicação do BRD), Célio de
Oliveira (substituindo este ao Deputado Alvaro Antônio, por
indicação da Liderança do PRS). Clêuber Carneiro
(substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do PFL) e Bonifácio Mourão. Estando o
relator em condições de proferir seu parecer, passa a fazê-
lo, concluindo pela rejeição da Emenda nQ 1 e pela aprovação
da Emenda nQ 2, de sua autoria. Discutido e votado, é o
parecer aprovado por unanimidade. A Presidência indaga do
relator do Projeto de Lei no 1.844/93, Deputado José Renato,
se está em condições de proferir seu parecer sobre as
emendas apresentadas em Plenário ao referido projeto. O
relator solicita prazo regimental, o que é prontamente
deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, dia 28 do corrente mês, as
10 horas, e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1993.
8onifãcio Mourão, Presidente - Homero Duarte - Agostinho

Patrus - Tarcísio Henriques.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 840/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 840/92. do Governador do Estado, que

contém normas de execução penal, 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 NQ 840/92
Contém normas de execução penal
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Titulo 1
Das Disposições Preliminares

Art. lg - Esta lei regula a execução das medidas privativas
de liberdade e restritivas de direito, bem como a manutenção
e a custódia do preso provisório.
Art. 2Q - A execução penal destina-se á reeducação do

sentenciado e à sua reintegração na sociedade.
Parágrafo único - A execução penal visa, ainda, a prevenir

a reincidência, para proteção e defesa da sociedade.
Art. 3Q - Ao sentenciado é garantido o exercício de seus
direitos civis, políticos, sociais e econômicos, exceto os
que forem incompatíveis com a detenção ou com a condenação.
Art. 4g - No regime e no tratamento penitenciário serão

observados o respeito e a proteção aos direitos do homem.
Art. 5g - O sentenciado deve ser estimulado a colaborar

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

Titulo II
Do Tratamento Reeducativo

Capítulo 1
Da Individualização do Tratamento

Art. 8g - O tratamento reeducativo consiste na adoção de um
conjunto de medidas médico-psicológicas e sociais, com
vistas à reeducação do sentenciado e á sua reintegração na
sociedade.
Art. 9 - D tratamento reeducativo será individualizado e
levará em conta a personalidade de cada sentenciado.
Art. 10 - O sentenciado está sujeito ao exame criminológico

para verificação de carência físico-psiquica e outras causas
de inadaptação social.
Art. 11 - Com base no exame criminolôgico, serão realizados
a classificação e o programa de tratamento do sentenciado.
Art. 12 - A colaboração do sentenciado no processo de sua

observação psicossocial e de seu tratamento é voluntária.
Art. 13 - A observação do sentenciado se fará do inicio ao
fim da execução da pena.

Capítulo II
Da Observação Psicossocial

E Art 14 - A observação médico-psicossocial compreende os
exames biológico, psicológico e complementares e o estudo
social do sentenciado.
Art. 15 - A observação empírica se realizará no trabalho,

E

	

	 na sala de aula, no refeitório, na praça de esportes e em
todas as situações da vida cotidiana do sentenciado
Art. 16 - O exame criminológico será realizado no centro de

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

Capitulo III
Da Classificação

Art. 19 - Cada estabelecimento penitenciário contará com
uma Comissão Técnica de Classificação, á qual incumbe
elaborar o programa de tratamento reeducativo e acompanhar a
evolução da execução da pena.
Art. 20 - A Comissão Técnica de Classificação é presidida
pelo Diretor do estabelecimento e composta de, no mínimo, um
psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, um Chefe da
Seção de Educação e Disciplina e um representante de obras
sociais da comunidade.
Art. 21 - Compete á Comissão Técnica de Classificação
opinar sobre a progressão ou a regressão do regime de
cumprimento da pena, as medidas de semiliberdade, a remissão
parcial da pena, o livramento condicional e o indulto.
Parágrafo único - No caso de progressão ou regressão de
regime, as reuniões da Comissão Técnica de Classificação
serão presididas pelo Juiz da Execução, presente o
Ministério Público-
Art. 22 - A Comissão Técnica de Classificação proporá o
programa de tratamento reeducativo, com base na sentença
condenatória e no relatório social de síntese do Centro de
Observação ou da equipe interdisciplinar.
Art. 23 - O programa individual de tratamento compreenderá
a indicação do regime de cumprimento da pena, do
estabelecimento penitenciário adequado, da escolarização, do
trabalho e da orientação profissional, das atividades
culturais e esportivas e das medidas especiais de
assistência ou tratamento.

Capitulo IV
Dos Elementos do Tratamento Penitenciário

Art. 24 - O tratamento penitenciário realiza-se através do
desenvolvimento de atividades relacionadas com: instrução,
trabalho, religião, disciplina, cultura, recreação e
esporte, contato com o mundo exterior e relações com a
família.

Seção 1
Da Instrução

Art. 25 - Serão organizados, nas penitenciárias, cursos de
formação cultural e profissional, que se coordenarão com o
sistema de instrução pública.
Art. 26 - Á instrução primária é obrigatória para os

analfabetos.
Art 27 - O estabelecimento penitenciário disporá de classe
especial para os infradotados, dando-se ênfase á
escolarização do lQ grau.
Art. 28 - O efetivo da classe normal não excederá 30
(trinta) alunos, e o da classe especial, 15 (quinze).
Art. 29 - Dar-se-á especial atenção á instrução primária, á
preparação profissional e á formação do caráter do jovem
adulto.
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Art. 30 - Os sentenciados trabalharão em oficina de
aprendizagem industrial e artesanato rural ou em serviço
agrícola do estabelecimento, conforme suas preferências,
origem urbana ou rural, aptidão física, habilidade manual
inteligência e nível de escolaridade.
Art. 31 - Pode ser instituída, nas penitenciárias, escola

do 2g grau.
Art. 32 - Serão oferecidas facilidades e estímulos ao
sentenciado, nos termos da lei, para fazer curso
universitário.
Parágrafo único - A direção da penitenciária manterá

contato com as autoridades acadêmicas para a admissão do
sentenciado no curso de que trata este artigo.
Art. 33 - E permitido ao sentenciado participar de curso
por correspondência, rádio e televisão, sem prejuízo da
disciplina e da segurança.
Art. 34 - A penitenciária pode firmar convênio com entidade
pública ou privada para a realização de curso profissional.
Art. 35 - Ao sentenciado será fornecido diploma ou
certificado de conclusão de curso, que não mencionará sua
condição de sentenciado.
Art. 36 - As penitenciárias contarão com biblioteca

organizada com livros de conteúdos informativo, educativo e
recreativo, adequados ás formações cultural, profissional e
espiritual do sentenciado.
Parágrafo único - Será livre a escolha da leitura, e serão
proporcionadas condições para o estudo, a pesquisa e a
recreação.
Art. 37 - Os programas de atividades de cultura, de lazer e
de desporto serão articulados de modo a favorecer a
expressão das aptidões dos sentenciados.
Art. 38 - Serão ministradas, nas penitenciárias, a
instrução musical e a educação física.
Parágrafo único - A parte prática do ensino musical será
realizada por meio de participação em banda, fanfarra,
conjunto instrumental e grupo coral.

Seção Ir
Do Trabalho

Art. 39 - O trabalho é obrigatório para o sentenciado,
ressalvado o disposto no art. 58.
4 lg - O trabalho penitenciário será estabelecido segundo

critérios pedagógicos e psicotécnicos, tendo-se em conta as
exigências do tratamento, e procurará aperfeiçoar as
aptidões de trabalho e a capacidade individual do
sentenciado, de forma a capacitá-lo para o desempenho de
suas responsabilidades sociais.
4 2g - O trabalho será exercido de acordo com os métodos
empregados nas escolas de formação profissional do meio
livre.
4 3Q - Os órgãos das administrações direta e indireta do
Estado e as fundações públicas deverão utilizar o trabalho
do sentenciado sempre que possível, objetivando ajudá-lo em
sua recuperação.
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Art. 40 - A jornada diária de trabalho do sentenciado não
excederá 8 (oito) horas.
Art. 41 - A resistência ao trabalho ou a falta voluntária
em sua execução constituem infração disciplinar, cuja
punição será anotada no prontuário do sentenciado.
Art. 42 - A classificação para o trabalho atenderá às

capacidades física e intelectual e à aptidão profissional do
sentenciado, com vistas à sua ressocialização e formação
profissional.
Art. 43 - Aplica-se no estabelecimento penitenciário a
legislação relativa á higiene e à segurança do trabalhador.
Art. 44 - Para a prestação do trabalho externo, serão
considerados, segundo parecer da Comissão Técnica de
Classificação, a personalidade, os antecedentes e o grau de
recuperação do sentenciado que assegurem sua regular e
efetiva aplicação ao trabalho, bem como o respeito á ordem
pública.
Art. 45 - O sentenciado em regime de semiliberdade poderá,
com autorização judicial, freqüentar, na comunidade,
estabelecimento de ensino ou de formação profissional,
ouvida a Comissão Técnica de Classificação.
Art. 46 - O trabalho externo será supervisionado pelo

serviço social penitenciário mediante visita de inspeção ao
local de trabalho
Art. 47 - O trabalho externo pode ser prestado nos termos

da Lei Federal ng 7.210, de li de junho de 1984.
Art. 48 - E obrigatório o regresso do sentenciado ao

estabelecimento penitenciário, no regime semi-aberto, quando
em serviço particular, finda a jornada de trabalho, sendo-
lhe permitido, quando em trabalho em obra pública, pernoitar
em dependência da obra, sob custódia e vigilância da direção
da entidade, que mensalmente enviará à penitenciária
relatório sobre o seu comportamento.
Art. 49 - Deverá ser imediatamente comunicada à
penitenciária a ocorrência de acidente, falta grave ou
evasão, perdendo o sentenciado, nas duas últimas hipóteses,
o direito á prestação de trabalho externo.
Art. 50 - E obrigatório o seguro contra acidentes nos
trabalhos Interno e externo.
Art. 51 - A remuneração do trabalho do sentenciado, quando

não for fixada pelo órgão competente, será estabelecida pela
Comissão Técnica de Classificação -
§ l Q - A remuneração será fixada, para o trabalho interno,

em quantia não inferior a 3/4 (três quartos) do salário
mínimo.

2g - A remuneração do sentenciado que tiver concluído
curso de formação profissional, bem como a do que tiver bom
comportamento e progresso na sua recuperação, será acrescida
de 1/4 (um quarto) do seu valor.
Art. 52 - A prestação de serviço pelo sentenciado será de
cunho exclusivamente pedagógico, com vistas a sua
reintegração na sociedade, não implicando vinculo
empregatício, ressalvado o trabalho industrial exercido em
fundação, empresa pública com autonomia administrativa ou
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entidade privada, o qual terá remuneração igual à do
trabalhador livre.
Art. 53 - O contrato de prestação de serviços para o
trabalho externo do sentenciado será celebrado entre o
Diretor do estabelecimento penitenciário, ouvida a Comissão
Técnica de Classificação, e o estabelecimento tomador do
serviço, dependendo do consentimento expresso do
sentenciado, nos termos do 30 do art. 36 da Lei Federal n
7.210, de 11 de junho de 1984.
Art. 54 - A remuneração auferida pelo sentenciado no
trabalho externo será empregada:

- na indenização dos danos causados pelo delito, desde
que determinados judicialmente e não reparados por outro
meio;
II - na assistência à família do sentenciado, segundo a lei

civil;
III - cumprido o disposto nos incisos anteriores e

ressalvadas outras aplicações legais, na constituição de
pecúlio, na forma de depósito em caderneta de poupança
mantida por estabelecimento oficial, o qual será entregue ao
sentenciado no ato de sua libertação-
Art. 55 - A contabilidade do estabelecimento penitenciário

manterá registro da conta individual do sentenciado.
Art. 56 - As despesas de manutenção e as custas processuais

não poderão ser deduzidas da remuneração do sentenciado que
se distinguir por sua conduta exemplar.
Parágrafo único - A conduta é considerada exemplar quando o
sentenciado manifesta, durante a execução da pena, constante
empenho no trabalho e na aprendizagem escolar e
profissional, bem como senso de responsabilidade em seu
comportamento pessoal
Art. 57 - Excetuam-se da obrigação de trabalhar os maiores
de 70 (setenta) anos, os que sofram enfermidade que os
impossibilite para o trabalho e a mulher antes e após o
parto, nos termos da legislação trabalhista.
Art. 58 - O sentenciado fará jus ao repouso semanal, de

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

Seção III
Da Religião

Art. 50 - O sentenciado tem direito à liberdade de crença e
culto, permitida a manifestação religiosa pelo aprendizado e
pelo exercício do culto, bem como a participação nos
serviços organizados no estabelecimento penitenciário, a
posse de livro de instrução religiosa e a prática da
confissão, sem prejuízo da ordem e da disciplina.
Parágrafo único - A manifestação religiosa se dará sem
prejuízo da ordem e da disciplina exigidas no
estabelecimento.
Art. 51 - E permitida, nas penitenciárias, nos termos do
regulamento desta lei, a presença de representante
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religioso, com autorização para organizar serviços
litúrgicos e fazer visita pastoral aos adeptos de sua
rei igião.

Seção IV
Das Atividades Culturais. Recreativas e Esportivas

Art. 62 - Para os bem-estares físico e mental do
sentenciado, serão organizadas, nos estabelecimentos
penitenciários, atividades culturais, recreativas e
esportivas.
Art. 63 - Os programas de atividades esportivas destinam-se
em particular ao jovem adulto, podendo ser solicitada, á
Diretoria de Esportes e a outros órgãos da comunidade, a
colaboração em seu desenvolvimento.
Art. 64 - O professor de Educação Física e o recreacionista
organizarão sessões de educação fisica e atividades
dirigidas para grupos de condenados, devendo observar-lhes o
comportamento, para fins de anotação.

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

Art. 65 - Será estimulado o contato do sentenciado com o
mundo exterior pela prática das medidas de semiliberdade e
pelo trabalho com pessoas da sociedade, com o objetivo de
conscientizá-lo de sua cidadania e de sua condição de parte
da comunidade livre.
Art. 66 - O sentenciado, além das visitas periódicas à
família, terá direito à visita intima do cônjuge ou do
companheiro, condicionadaa estudo social e a exame médico,
para evitar contato sexual desaconseihàvel.
Art. 67 - O contato com o exterior e as relações com a
família serão programados pelo serviço social, ouvida a
Comissão Técnica de Classificação.

Capitulo V
Da Evolução do Tratamento

Art. 68 - O programa de tratamento será avaliado durante
sua evolução, para fins de progressão ou regressão.
Parágrafo único - A avaliação periódica do tratamento pela

Comissão Técnica de Classificação e sua homologação pelo
Juiz da Execução Penal determinarão a progressão ou a
regressão do regime de cumprimento de pena, no mesmo
estabelecimento ou em outro-
Art. 69 - A progressão depende da evolução favorável do
tratamento, e a regressão, da evolução desfavorável
Art. 70 - No término do tratamento ou na proximidade do
livramento condicional, a Comissão Técnica de Classificação
elaborará relatório final, no qual constarão o resultado do
tratamento, a prognose favorável quanto à vida futura do
sentenciado, bem como informação sobre o pedido de
livramento condicional.

Titulo III
Dos Estabelecimentos Penitenciários

Capítulo 1
Disposições Gerais
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Art. 71 - Os estabelecimentos penitenciários destinam-se ao
cumprimento do disposto nos incisos XLVI, "a", XLVIII, XLIX
e L do art. Sg da Constituição Federal e compreendem;

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

sentenciado em regime semi-aberto;
IV - casa do albergado, para o sentenciado em regime

aberto;
V - centro de reeducação do jovem adulto, para o
sentenciado em regime aberto ou semi-aberto;
VI - centro de observação, para realização do exame
criminológico de classificação;
VII - hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para
inimputáveis e semi-imputáveis, indicados no art. 26 do
Código Penal
Art. 72 - Os estabelecimentos penitenciários, além de casa,
sistema de energia, reservatório de água, quadras
poliesportivas, locais para a guarda militar e para os
agentes prisionais, disporão de dependências para
administração, assistência médica, gabinete odontológico,
ensino, serviços gerais e visita de familiares, bem como de
almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo e
biblioteca.
Parágrafo único - As penitenciárias disporão ainda de
locutório para advogados, salas para autoridades, salas de
estágio para estudantes universitários e gabinete para
equipe interdisciplinar de observação ou de tratamento.
Art. 73 - As oficinas e instalações agrícolas devem reunir

condições semelhantes ás da comunidade livre, observadas as
normas legais para a proteção do trabalho e a prevenção de
acidente-
Art. 74 - Será construido pavilhão de observação, de regime
fechado, onde não houver centro de observação como unidade
autônoma.
Art. 75 - Podem ser previstas seções independentes, de
segurança reforçada, para internamento de condenado por
crime hediondo e de rebelde ou opositor ao regime do
estabelecimento.

- Será obrigatória a existência das seções previstas
no "caput" para a guarda de condenados q ue forem
considerados de alta periculosidade e de difícil
recuperação.

2g - Haverá seção aberta, independente, no
estabelecimento de regime fechado ou semi-aberto, para
atividades de reintegração na sociedade.
Art. 76 - O complexo penitenciário será constituído de
pavilhões separados, para a execução progressiva dos regimes
fechado, semi-aberto e aberto.
Art. 77 - O estabelecimento penitenciário contará com a
Comissão Técnica de Classificação para a formação de grupos
de sentenciados segundo as necessidades de tratamento;
acompanhamento da progressão dos regimes; informação sobre a
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concessão ou a revogação de medidas de semiliberdade,
autorização de saida, remissão parcial da pena, pedido de
livramento condicional e aplicação de sanções disciplinares.
Art. 78 - Os estabelecimentos de regime fechado terão a
lotação máxima de 500 (quinhentos) sentenciados; os de
regime semi-aberto, de 300 (trezentos); os de regime aberto,
de 50 (cinqüenta) semilivres; o presidio. de 400

(quatrocentos) acusados e a cadeia pública, de 50
(cinqüenta) presos.
Art. 79 - Para a localização do estabelecimento de regime
fechado, levar-se-ão em conta as facilidades de acesso e
comunicação, a viabilidade do aproveitamento de serviços
básicos existentes, as condições necessárias ao adequado
internamento, além da existência de áreas destinadas a
instalações de aprendizagem profissional, á prática de
esportes e recreação, a visitas, ao ensino e á assistência
especializada.

l Q - Para o estabelecimento de regimes aberto e semi-
aberto, será considerada ainda a proximidade de locais de
trabalho, de cursos de instrução primária e formação
profissional e de assistências hospitalar e religiosa.
§ 2 - 0 presidio e a cadeia pública se localizarão no meio
urbano, respectivamente. na Capital e em sedes de comarca
com fácil acesso ao fórum local ou a varas criminais.

Capitulo II
00 Presidio e da Cadeia Pública

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

l - O sentenciado poderá cumprir, na cadeia local, pena
em regime fechado ou semi-aberto, caso a penitenciária se
localize em área distante da residência de sua família.
f 2Q - As presidiárias serão asseguradas condições para

permanecer com os filhos durante o período de amamentação.
Art. 82 - O presidio e a cadeia pública, além do pessoal de

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

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

Capitulo III
Da Penitenciária

Art. 84 - A penitenciária destina-se à execução da pena
privativa de liberdade em regime fechado.
Art. 85 - O sentenciado será alojado em quarto individual,
provido de cama, lavatório, chuveiro e aparelho sanitário.
Art. 86 - São requisitos básicos da unidade celular:
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- salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores
de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à
existência humana;
II - área mínima de 6m2 (seis metros quadrados).
Art. 87 - A penitenciária para mulheres será dotada, ainda,
de dependência para atendimento da gestante e da
parturiente, de creche e de unidade de educação pré-escolar.
Art. 88 - O alojamento coletivo terá suas instalações
sanitárias localizadas em área separada e somente será
ocupado por sentenciados que preencham as necessárias
condições para a sua utilização.
Art. 89 - No regime fechado, predominam as normas de
segurança e disciplina, que cobrirão, durante 24 (vinte e
quatro) horas, a vida diária dos reclusos, que serão
classificados em grupos, segundo as necessidades de
tratamento, submetendo-se às diferentes atividades do
processo de ressocialização: trabalho, instrução, religião,
recreação e esporte.

Capitulo IV
Colônias Agrícola e Industrial

Art. 90 - A colônia agrícola e a industrial destinam-se à
execução da pena privativa de liberdade em regime semi-
aberto.
Art. 91 - Os sentenciados poderão ser alojados em

dormitório coletivo, observados os requisitos do art. 88.
Art. 92 - No regime semi-aberto, serão observadas as normas
de segurança, ordem e disciplina necessárias à convivência
normal dentro do estabelecimento e à adaptação às
peculiaridades do tratamento reeducativo.
Parágrafo único - No regime semi-aberto, a agenda diária

elaborada pela Comissão Técnica de Classificação disporá
sobre as atividades preceptivas, recreativas e esportivas
para o sentenciado, que manterá contato com a sociedade para
o trabalho externo, freqüentará cursos de instrução escolar
e profissional e desenvolverá outras atividades de
reintegração na sociedade, sob a assistência e a orientação
do pessoal penitenciário ou do serviço social.

Capitulo V
Da Casa do Albergado

Art. 93 - A casa do albergado destina-se à execução da pena
privativa de liberdade em regime aberto.
Art. 94 - Haverá casa de albergado na Capital e nas sedes

de comarca.
Parágrafo único - Onde não houver casa do albergado, o
regime aberto poderá ser cumprido em seção independente,
separada do estabelecimento de regime fechado ou semi-
aberto.
Art. 95 - A casa do albergado deverá preencher os seguintes
requisitos:

- localização em meio urbano com autonomia
administrativa;
II - ocupação por número reduzido de candidatos,

selecionados segundo sua aptidão para o regime aberto.
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Art. 96 - São condições para o cumprimento da pena na casa
do albergado;

- aceitação, pelo candidato, do programa de tratamento;
II - afetação do semilivre ao trabalho, com preparação

profissional para a reintegração na sociedade;
III - colaboração da comunidade;
Art. 97 - No regime aberto, serão observadas as normas de
ordem e disciplina necessárias á convivência normal na
comunidade civil, com ausência de precauções de ordem
material ou física, em razão da aceitação voluntária da
disciplina e do senso de responsabilidade do sentenciado.

lg - No regime aberto, é permitido ao sentenciado mover-
se sem vigilância tanto no interior do estabelecimento como
nas saídas para trabalho externo, para freqüência a curso e
para atividades de pré-liberdade.

- O regime aberto compõe-se das seguintes fases:
- iniciação, em que o sentenciado será informado sobre o

programa do estabelecimento e seu regimento interno;
II - aceitação do programa, em que será permitido ao

sentenciado sair para o trabalho;
III - confiança, em que o sentenciado gozará das vantagens
inerentes á plenitude de sua responsabilidade e de permissão
de saída no fim de semana.

Capitulo VI
Do Centro de Reeducação do Jovem Adulto

Art. 98 - O centro de reeducação do jovem adulto destina-se
aos sentenciados de 18 (dezoito) a 21 (vinte e um) anos de
idade, em regime aberto e semi-aberto.
Parágrafo único - O centro contará com seção independente

para os menores infratores que tiverem atingido 18 (dezoito)
anos sem conclusão do processo reeducativo.
Art. 99 - No centro de reeducação do jovem adulto, será
intensiva a ação educativa, com a adoção de métodos
pedagógicos e psicopedagõgicos.
Art. 100 - Para individualização do tratamento, as seções

separadas conterão de 20 (vinte) a 30 (trinta) sentenciados.
Art. 101 - O pessoal do centro terá especialização
profissional, com atualização em cursos especiais promovidos
pela administração penitenciária.

Capitulo VII
Do Centro de Observação

Art. 102 - O centro de observação, estabelecimento de
regime fechado, tem por objetivo estudar a personalidade do
delinqüente nos planos físico, psíquico e social, para sua
afetação ao estabelecimento adequado ao regime
penitenciário, indicando as medidas de ordens escolar,
profissional, terapêutica e moral que fundamentarão a
elaboração do programa de tratamento reeducativo.
Art. 103 - O centro de observação, além do pessoal de
segurança, vigilância e administração, contará com equipe
interdisciplinar de observação, constituída de psicólogo,
psiquiatra, clínico geral, assistente social, educador e
criminõlogo.

Capitulo VIII
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Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico
Art. 104 - O hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico, de regime semi-aberto, destina-se aos
inimputáveis e semi-imputáveis indicados no art. 26 e seu
parágrafo único do Código Penal.

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

ambulatorial e á preparação para o reingresso na sociedade.
Art. 105 - No estabelecimento psiquiátrico, haverá, além

das dependências da administração, segurança e vigilância,
seções de observação normal, de praxiterapia, esporte e
recreação, observando-se, no que for aplicável, o art. 83 da
Lei Federal flQ 7.210, de 11 de junho de 1984.
Art. 106 - No hospital, além do exame psiquiátrico, serão
realizados o exame criminológico e os exames necessários aos
tratamentos terapêutico e reeducativo, com respeito e
proteção aos direitos da pessoa do sentenciado.
Art. 107 - O pessoal profissional e não profissional do
estabelecimento psiquiátrico deverá ser selecionado e
qualificado, com especial atenção às exigências peculiares
ao tratamento dos sentenciados.
Art. 108 - A direção do hospital deverá informar
mensalmente a autoridade judiciária sobre as condições
psíquicas do sentenciado recuperado-
Art. 109 - A administração penitenciária poderá firmar
convênio com hospital psiquiátrico da comunidade para o
tratamento de sentenciado destinado ao hospital de custódia
e tratamento psiquiátrico.

Titulo IV
Do Regime Penitenciário

Capitulo 1
Da Admissão e do Registro

Art. 110 - A admissão do sentenciado ou do preso provisório
se fará á vista de ordem da autoridade competente.
Art. 111 - Constarão no livro de registro:

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

que a determinou;
III - o dia e a hora da admissão e da saída.
Art. 112 - Inicia-se, no ato do registro, o prontuário
Pessoal do sentenciado, que o seguirá nas transferências.
Parágrafo único - O prontuário conterá uma parte

judiciária, uma parte penitenciária e uma parte social.
Art. 113 - O sentenciado será informado sobre a legislação
pertinente e sobre o regime interno do estabelecimento.
Art. 114 - O sentenciado tem o direito de informar sua
situação ao Juiz e ao seu advogado ou á pessoa por ele
indicada-
Art. 115 - O preso provisório será informado de seus

direitos, assegurada a comunicação com a família e com seu
defensor e o respeito ao principio da presunção de
inocência.
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Art. 116 - Efetuada a admissão, proceder-se-á á separação
do sentenciado segundo o sexo, a idade, os antecedentes, o
estado físico e mental e a necessidade de tratamento
reeducativo ou psiquiátrico.
Art. 117 - A agenda diária das atividades da vida em comum
dos sentenciados será elaborada pela Comissão Técnica de
Classificação.

Capitulo II
Do Alojamento

Art. 118 - Aos sentenciados serão destinadas celas
individuais-
Parágrafo único - Em caso de necessidade, a administração

da penitenciária poderá autorizar a colocação de mais de um
sentenciado na cela ou quarto individual, adequadamente
selecionado, vedada, nesse caso, a ocupação apenas por dois
sentenciados.
Art. 119 - Os locais destinados ao dormitório e á vida em

comum devem atender ás exigências da higiene, levando-se em
conta espaço, ventilação, água, luz e calefação.
Art 120 - E permitido o alojamento em comum no
estabelecimento aberto, com o consentimento do sentenciado.
Art 121 - Haverá alojamento coletivo, de uso temporário,
para atender a necessidade urgente.

Capitulo Iii
Do Vestuário e da Higiene Pessoal

Art. 122 - O sentenciado poderá usar o vestuário próprio ou
o fornecido pela administração, adaptado às condições
climáticas e que não afete sua dignidade.
Art. 123 - O sentenciado disporá de roupa necessária para a

sua cama e de móvel para guardar seus pertences.
Art. 124 - A higiene pessoal é exigida de todos os

sentenciados.
Parágrafo único - A administração do estabelecimento fixará

horário para os cuidados de higiene pessoal dos sentenciados
e colocará á sua disposição o material necessário,

Capitulo IV
Da Alimentação

Art. 125 - A administração do estabelecimento fornecerá
alimentação aos sentenciados, controlada por nutricionista,
convenientemente preparada e de acordo com as normas
dietéticas e de higiene.

Capítulo V
Da Assistência Sanitária

Art. 126 - O estabelecimento penitenciário disporá de
clínico geral, odontólogo e psiquiatra.
6 l Q - O doente que tiver necessidade de cuidados especiais
será transferido para estabelecimento penitenciário
especializado ou hospital civil.

- Ao sentenciado será prestada assistência
odontológica.
Art. 127 - Para a assistência sanitária, os
estabelecimentos penitenciários serão dotados de:
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- enfermaria com camas, material clinico, instrumental
adequado e produtos farmacêuticos para a internação médica
ou odontológica de urgência;
II - dependência para observação psiquiátrica e cuidados de

toxicômano;
III - unidade para doenças infecciosas-
Art. 128 - O estabelecimento penitenciário destinado ás
mulheres disporá de dependência dotada de material de
obstetrícia, para atender à mulher grávida ou à parturiente
cuja urgência do estado não permita a transferência para
hospital civil.

Título V
Da Comunicação com o Exterior

Capitulo 1
Da Correspondência

Art. 129 - Os sentenciados têm direito de enviar e receber
correspondência epistolar e telegráfica.
Art. 130 - A correspondência do sentenciado analfabeto pode
ser, a seu pedido, lida e escrita por funcionário ou
visitador indicado.
Art. 131 - Em caso de perigo para a ordem ou para a
segurança do estabelecimento, o Diretor deste poderá
censurar a correspondência dos sentenciados, respeitados os
seus direitos.
Parágrafo único - A correspondência por telefone será
autorizada pelo Diretor do estabelecimento, por escrito e
motivadamente.

Capitulo II
Das Visitas

Art. 132 - As visitas destinam-se a manter os vínculos
familiares e sociais do sentenciado e a prepará-lo para a
reintegração na sociedade.
Parágrafo único - As visitas podem ser vigiadas, por razões

de tratamento do sentenciado, ou de ordem e segurança do
estabelecimento.
Art. 133 - As visitas de advogado terão lugar em local
reservado, em que as conversas não sejam ouvidas.
Art. 134 - Não pode ser ouvido o colóquio do sentenciado

com o Juiz, com o representante do Ministério Público, com o
funcionário no exercício de suas funções e com os membros da
equipe interdisciplinar.
Art. 135 - O estabelecimento disporá de anexo especialmente
adequado para visitas familiares ao sentenciado que não
possa obter permissão de salda.

Capitulo III
Da Permissão de Saída

Art. 135 - No caso de falecimento ou enfermidade de pai ou
mãe, cônjuge, companheiro, filho, irmão ou de pessoa
intimamente ligada ao sentenciado, de nascimento de filho ou
motivo comprovadamente relevante, será permitida, pelo
Diretor do estabelecimento, a salda do sentenciado, com as
medidas de custódia adequadas.
Art. 137 - Com base em parecer da equipe interdisciplinar e
como preparação para a liberação, será concedida ao
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sentenciado nos regimes aberto e semi-aberto, após cumpridos
6 (seis) meses da pena, pelo Juiz da Execução que tenha
participado de seu processo de reeducação, permissão de
saída de até 7 (sete) dias, limitada ao total de 35 (trinta
e cinco) dias por ano.
Art. 138 - Aplica-se ao preso provisório, com autorização

do Juiz, a permissão de que tratam os artigos anteriores.
Art. 139 - O serviço penitenciário e o Conselho da
Comunidade devem colaborar com o sentenciado, com a sua
familia e com a da vitima.

Capitulo IV
Do Regime Disciplinar

Art. 140 - O sentenciado não exercerá função disciplinar.
Art. 141 - A infração disciplinar e a respectiva sanção

disciplinar serão estabelecidas em lei ou regulamento.
Art. 142 - Constituem infrações disciplinares:

- negligência na limpeza e na ordem da cela e no asseio
pessoal
II - abandono voluntário do local de tratamento;
III - descumprimento das obrigações do trabalho;
IV - atitude molesta para com os companheiros;
V - linguagem injuriosa;
VI - jogos e atividades proibidas pelo Regimento Interno;
VII - simulação de doença;
VIII - posse ou tráfico de bens não permitidos;
IX - comunicação proibida com o exterior ou, no caso de
isolamento, com o interior;
X - atos obscenos ou contrários ao decoro;
XI - falsificação de documento da administração;
XII - apropriação ou danificação de bem da administração;
XIII - posse ou tráfico de arma ou de instrumento de

ofensa;
XIV - atitude ofensiva ao Diretor, a funcionário do

estabelecimento ou a visitante:
XV - inobservância de ordem ou prescrição e demora
injustificada no seu cumprimento;
XVI - participação em desordem ou motim;
XVII - evasão;
XVIII - fato previsto como crime, cometido contra
companheiro, funcionário do estabelecimento ou visitante.
Art. 143 - Constituem sanções disciplinares:

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

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

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

§ 1Q - As sanções previstas nos incisos 1 e II são de
competência do Diretor do estabelecimento e as demais, da
Comissão Técnica de Classificação.
§ 2Q - A execução da sanção disciplinar está sujeita a
"sursis" e a remissão.
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ArU 144 - O isolamento em cela disciplinar somente se
aplicará em caso de manifesta agressividade ou violência do
sentenciado ou quando este, reiteradamente, alterar a ordem
normal do estabelecimento
Parágrafo único - A cela disciplinar terá as mesmas
características da cela individual e possuirá mobiliário
análogo.
Art. 145 - O isolamento do sentenciado se cumprira com O
controle do médico do estabelecimento, que o visitará
diariamente, informando o Diretor sobre seu estado de saúde
física e mental-
Art. 146 - O isolamento poderá ser suspenso pelo Juiz da
Execução Penal, ouvida a Comissão Técnica de Classificação.
Art. 147 - Não se aplicará o isolamento á sentenciada
gestante, até 6 (seis) meses após o parto, e à sentenciada
que trouxer filho consigo.
Art. 148 - Nenhum sentenciado será punido disciplinarmente
sem ser ouvido e sem que haja apresentado defesa verbal ou
escrita-
Art. 149 - A interposição de recurso suspenderá os efeitos
da decisão, salvo quando se tratar de ato de grave
indisciplina. Parágrafo único - A tramitação do recurso de
que trata o artigo será urgente e preferencial.

Capítulo V
Dos Meios de Correção

Art. 150 - O uso de algemas se limitará aos seguintes
casos

- como medida de precaução contra fuga, durante a
transferência do sentenciado, devendo ser retiradas
imediatamente quando do comparecimento em audiência perante
a autoridade judiciária ou administrativa;
II - por motivo de saúde, segundo recomendação médica.
iii - em circunstâncias excepcionais, quando for
indispensável utilizá-las em razão de perigo iminente para a
vida do funcionário, do sentenciado ou de terceiros.
Art. 161 - O sentenciado será transferido para

estabelecimento próximo da residência de sua família.
Parágrafo único - A transferência do sentenciado será
precedida de busca pessoal e exame médico, que informará
sobre seu estado físico e psíquico, bem como sobre suas
condições de 'viajar.
Art. 152 - E proibido o transporte de sentenciado em más
condições de iluminação, ventilação ou em qualquer situação
que lhe imponha sofrimento físico.
Art. 153 - Na transferência de sentenciado do sexo
feminino, a escolta será integrada por policial feminino.
Art. 154 - As medidas coercitivas serão aplicadas
exclusivamente para o restabelecimento da normalidade e
cessarão imediatamente apôs atingida sua finalidade
Art. 155 - As medidas de coerção aplicam-se nas seguintes
hipóteses:

- para impedir ato de evasão ou violência de sentenciado
contra si mesmo ou contra terceiros ou coisas;
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II - para vencer a resistência ativa ou passiva de
sentenciado ás ordens de funcionário no exercício do cargo.
Parágrafo único - O Diretor será avisado de situação grave,

da qual dará ciência ao Juiz da Execução.
Capitulo VI

Das Recompensas
Art. 156 - As recompensas são concedidas pelo Diretor do
estabelecimento, ouvida a Comissão Técnica de Classificação,
ao sentenciado que se distinguir por:

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

profissional
III - colaboração ativa na organização e na participação

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

ordem, para despertar conduta coletiva racional-
Parágrafo único - As recompensas de que trata este artigo
são as seguintes:
1 - elogio;
II - proposta de concessão de beneficio, como a prioridade

na escolha de trabalho, recebimento de parte do pecúlio
disponível, participação em atividade cultural, esportiva ou
recreativa.

Titulo VI
Dos Órgãos da Execução Penal

Capitulo 1
Disposições Gerais

Art. 157 - São órgãos da execução penal
- o Conselho de Criminologia e Política Criminal;

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

Capitulo II
Do Conselho de Criminologia e Política Criminal

Art. 158 - O Conselho de Criminologia e Política Criminal,
com sede nesta Capital, é subordinado ã Secretaria de Estado
da Justiça.
Art. 159 - O Conselho de Criminologia e Política Criminal
será integrado por 13 (treze) membros designados pelo
Secretário de Estado da Justiça e escolhidos dentre
professores e profissionais das áreas de Direito Penal,
Processual Penal e Penitenciário, de Criminologia e de
Ciências Sociais, bem como entre representantes de
organismos da área social.
Parágrafo único - O mandato dos membros do Conselho terá

duração de 4 (quatro) anos.
Art. 160 - Ao Conselho de Criminologia e Política Criminal
incumbe:

- formular a política penitenciária do Estado, observadas
as diretrizes da política penitenciária nacional;
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II - colaborar na elaboração de plano de desenvolvimento,
sugerindo as netas e prioridades das políticas criminal e
penitenciária;
III - promover a avaliação periódica do sistema penal para

sua adequação ás necessidades do Estado;
iv - opinar sobre a repartição de créditos na área da

política penitenciária;
V - estimular e desenvolver projeto que vise á participação
da comunidade na execução da política criminal;
VI - representar à autoridade competente, para instauração
de sindicância ou procedimento administrativo, visando â
apuração de violação da lei penitenciária e à interdição de
estabelecimento penal
VII - fiscalizar os estabelecimentos e serviços
penitenciários para verificação do fiel cumprimento desta
lei e da implantação da reforma penitenciária;
viii - elaborar o plano de ação do Conselho e o programa

penitenciário estadual
Capítulo III

Do Juizo da Execução
Art. 161 - O Juízo da Execução, localizado na comarca da
Capital e em comarca sede da região onde houver
estabelecimento penitenciário, compreende o Juiz da
Execução, o representante do Ministério Público, a
Defensoria Pública e o Serviço Social Penitenciário.

Seção 1
Do Juiz da Execução

Art. 162 - Compete ao Juiz da Execução:
- aprovar o plano de tratamento reeducativo apresentado

pela Comissão Técnica de Classificação;
II - presidir as reuniões da Comissão Técnica de

Classificação destinadas a tratar de progressão ou regressão
do regime;
Iii - conceder remissão parcial da pena, ouvida a Comissão

Técnica de Classificação, e permissão de saída por mais de 2
(dois) dias;
IV - conceder ou revogar as medidas de semiliberdade no
regime de confiança para preparação da reintegração na
sociedade;
V - conceder o livramento condicional, ouvida a Comissão

Técnica de Classificação;
VI - supervisionar o período de prova do livramento
condicional e do "sursis" mediante orientação e assistência
do agente de prova ou trabalhador social;
VII - acompanhar a execução das medidas restritivas de
direito com a colaboração do serviço social penitenciário ou
de funcionário do Juizo e à vista do relatório da entidade a
q ue o sentenciado preste serviços;
Viii - autorizar o isolamento disciplinar por mais de 15
(quinze) dias;
ix - decidir recurso sobre direito do sentenciado.
inclusive sobre progressão ou regressão de regime;
X - exercer a sua competência nos estabelecimentos da
região de sua sede.
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Seção II
Do Ministério Público

Art. 163 - Ao Ministério Público, entre outras atribuições
de competência, incumbe:

- fiscalizar a execução penal, funcionando no processo
executivo e nos incidentes da execução;
II - requerer a aplicação, a substituição e a revogação de

medida de segurança;
III - requerer a revogação do 'sursis' e o livramento

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

regressão do regime;
V - participar da fiscalização da execução das medidas
restritivas de direito;
VI - interpor recurso de decisão proferida pelo Juiz

durante a execução;
VII - visitar mensalmente os estabelecimentos
penitenciários;
VIII - representar à autoridade competente sobre a má

orientação, o rigor excessivo ou o privilégio injustificado
na execução penal
IX - requerer as providências necessárias para o regular

desenvolvimento do processo executivo.
Seção III

Da Defensoria Pública
Art. 164 - O estabelecimento penitenciário contará com um
corpo de Defensoria Pública com especialização em Direito
Penitenciário e Criminologia.
Art. 165 - Incumbe à Defensoria Pública promover a defesa
dos sentenciados carentes nas áreas cível, penal e
disciplinar.

Seção IV
Do Serviço Social Penitenciário

Art. 166 - Ao Serviço Social Penitenciário incumbe:
- participar da equipe interprofissional do Juizo;

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

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

Capitulo IV
Do Conselho Penitenciário

Art. 167 - O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e
fiscalizador da execução penal-
Art. 166 - O Conselho Penitenciário será integrado por
membros nomeados pelo Governador do Estado e escolhidos
entre profissionais, professores nas áreas de Direito Penal,
Processual Penal e Penitenciário e das Ciências Sociais, bem
como entre representantes da comunidade.
Parágrafo único - O mandato dos Conselheiros terá a duração

de 4 (quatro) anos.
Art. 169 - Incumbe ao Conselho Penitenciário:
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- emitir parecer sobre livramento condicional, indulta e
comutação de pena;
II - visitar regularmente os estabelecimentos

penitenciários, em especial os de regime fechado, e os
hospitais de custódia e tratamento penitenciário para
fiscalização da execução penal e do regime penitenciário;
III - participar da supervisão do período de prova do
liberando e do sursitário, bem como da assistência social no
regime semilivre e em meio livre;
IV - comunicar à autoridade competente as violações das

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

Capitulo V
Da Superintendência de Organização Penitenciária

Art. 170 - A Superintendência de Organização Penitenciária
Estadual, órgão integrante da estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Justiça, tem por objetivo assegurar
a aplicação da Lei de Execução Penal, a custódia e a
manutenção do sentenciado e do preso provisório, garantindo~
Ines o respeito á dignidade inerente à pessoa.
Art. 171 - A Superintendência de Organização Penitenciária
incumbe:

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

serviços penais;
III - assistir tecnicamente os estabelecimentos

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

criminal;

V - sugerir a regulamentação dos órgãos de execução penal e
dos estabelecimentos penitenciários;
vi - elaborar projeto para a construção dos novos

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

Capitulo VI
Da Direção do Estabelecimento Penitenciário

Art. 172 - Incumbe á direção do estabelecimento
penitenciário:

- cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as
instruções relativas à ordem e ã disciplina do
estabelecimento;
II - dirigir as atividades do estabelecimento;
III - submeter á Superintendência de Organização

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

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

verificação da ordem e disciplina;
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VIII - comparecer, ou fazer-se representar, ás sessões do
Conselho Penitenciário;
IX - promover ou requisitar o exame criminolõgico, a

classificação e o tratamento reeducativo dos sentenciados;
X - propor a realização de curso de formação continua do
pessoal penitenciário;
XI - promover a contratação de pessoal especializado para
integrar as equipes interprofissionais de sua unidade;
XII - classificar os estabelecimentos penitenciários de
acordo com as fases do regime progressivo;
XIII - apresentar à Superintendência de Organização
Penitenciária o plano anual de atividades do estabelecimento
penitenciário;
XIV - participar da elaboração da proposta anual do

orçamento;
XV - promover a participação da comunidade na execução

penal
XVI - colaborar na implantação do Patronato e do Conselho

da Comunidade.
Capitulo VII
Do Patronato

Art. 173 - E instituído em cada comarca, por decreto do
Governador do Estado, o Patronato, integrado pelo Juiz da
Execução Penal, que o presidirá, pelo Promotor de Justiça da
Execução, por representantes da administração penitenciária,
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB -, de confissões
religiosas, de clubes de serviço e de obras sociais.
Art. 174 - Ao Patronato incumbe:

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

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

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

reinserção na família e na profissão;
V - assistir o sentenciado nas suas relações com a família;
VI - colaborar na obtenção de emprego para o sentenciado;
VII - fiscalizar a execução da medida de segurança em meio
fechado e em semiliberdade para proteção dos direitos do
sentenciado;
VIII - zelar pela prática do tratamento reeducativo e pela
sua progressão nos termos do art. 112, parágrafo único, da
Lei Federal nQ 7.210, de 11 de junho de 1984;
IX - incentivar a seleção e a formação contínua do pessoal

penitenciário;
X - orientar a família do sentenciado e a da vitima através
de contato com os centros comunitários e associações de
assistência socioeducativa ás famílias;
XI - assistir a vitima do delito e seus dependentes;
XII - assistir o egresso indigente com problema de
reintegração na sociedade;
XIII - designar pessoa idónea para assistir e orientar o
sursitãrio, o liberando e o egresso, na falta do orientador
social
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XIV - informar periodicamente o Juiz da Execução sobre a
assistência ao probacionário e sobre a evolução de sua
reintegração na sociedade.

Capitulo VIII
Do Conselho da Comunidade

Art. 175 - Cada comarca disporá de um Conselho da
Comunidade composto, no mínimo, por 1 (um) representante da
associação comercial ou industrial, 1 (um) advogado indicado
pela Ordem dos Advogados do Brasil - 048 -, 1 (um)
assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do
Conselho Nacional de Assistentes Sociais e por
representantes de obras sociais e de clubes de serviço.
Art. 176 - Ao Conselho da Comunidade incumbe:
- visitar mensalmente os estabelecimentos e serviços

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

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

reintegração do sentenciado e do egresso na família, na
profissão e na sociedade;
IV - colaborar com o poder público e a comunidade na
implantação da Lei Federal ng 7.210, de 11 junho de 1984;
V - pugnar pela colocação, no mercado profissional, do
sentenciado com índice positivo de emendabilidade e
segurança para a comunidade;
VI - acompanhar a supervisão do período de prova do
liberando e do sursitário, bem como da execução das medidas
alternativas á prisão;
VII - entrosar-se com os serviços médicos e psicológicos e
com as entidades de assistência socioeducativa para o
probacionário com problema;
VIII - cooperar com a comunidade na conservação e na

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

Titulo VII
Do Pessoal Penitenciário

Capitulo 1
Do Estatuto Jurídico do Pessoal

Art. 177 - O pessoal penitenciário terá estatuto próprio,
que fixará seus direitos e deveres-
Art. 178 - O quadro do pessoal penitenciário será
organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as
necessidades do serviço, com especificação de atribuições
relativas ás funções de direção, chefia e assessoramento e
ás demais funções.
Art. 179 - A escolha do pessoal especializado,
administrativo, de instrução técnica e de vigilância
atenderá á vocação, à preparação profissional e aos
antecedentes pessoais do candidato.
Art. 180 - O ingresso do pessoal penitenciário e sua
ascensão funcional dependerão de curso específico de



89

formação, procedendo-se á reciclagem dos servidores em
exerci cio -
Art. 181 - Sem prejuizo do concurso de admissão promovido
pela Escola Penitenciária, os candidatos a cargos estão
sujeitos a testes cientificos para avaliação de suas
capacidades intelectual e profissional e de sua aptidão
f is i ca.
Art. 182 - E obrigatório o estágio do candidato em
estabelecimento penitenciário para se formar opinião sobre
sua personalidade e suas aptidões.
Art. 183 - Os cursos de formação profissional intensiva
destinados ao pessoal da vigilância compreendem três
estágios: o primeiro se processa no estabelecimento
penitenciário e se destina a familiarizar o candidato com os
problemas profissionais: o segundo se desenvolve na Escola
Penitenciária, ou em curso organizado pela administração, e
se destina às formações técnica e prática do funcionário; o
terceiro, aberto a candidato que não for eliminado nas fases
anteriores, consiste na colocação efetiva do candidato em
serviço.
Art. 184 - E vedado o porte de arma ao funcionário em

serviço.
Art. 185 - Em caso de legitima defesa, tentativa de fuga e
resistência á ordem fundada em lei, será permitido o uso da
força pelo funcionário, que do fato dará imediata ciência ao
Diretor
Art. 186 - O pessoal administrativo e o especializado devem
ter aptidão profissional e técnica necessária ao exercicio
das respectivas funções.
Art. 187 - No recrutamento de pessoal especializado,
exigir-se-á diploma de aptidão profissional e titulo
universitário que comprove a formação especializada.
Art. 188 - O médico visitará diariamente o estabelecimento-
Art. 189 - No estabelecimento para mulheres, somente se
permitirá trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando
se tratar de pessoal técnico especializado e houver
comprovada carência de pessoal do sexo feminino com as
qualificações necessárias para o exercicio do cargo.
Parágrafo único - O pessoal do sexo feminino deverá possuir
as mesmas qualificações exigidas para o pessoal do sexo
masculino.

Capitulo II
Do Diretor de Estabelecimento

Art. 190 - O ocupante do cargo de Diretor de
Estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos:

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

lQ - O Diretor de Estabelecimento deverá residir no
estabelecimento ou em suas proximidades.
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- O Diretor de Estabelecimento dedicará tempo integral
à sua função e não poderá exercer advocacia nem outra
atividade, exceto a de professor universitário.
ç 3Q - O Diretor de Estabelecimento que não for recrutado

entre os membros do pessoal penitenciário deve, antes de
entrar em função, receber formações técnica e prática sobre
o trabalho de direção, salvo se for diplomado em escola
profissional ou tiver título universitário em matéria
pertinente.

Titulo VIII
Dos Direitos do Sentenciado e do Preso Provisório

Art. 191 - São direitos do preso os direitos civis, os
políticos, os sociais e os especificamente penitenciários.
Art. 192 - Os direitos civis, sociais e políticos,
inclusive o de sufrágio, permanecem com o preso, quando não
forem retirados forem expressa e necessariamente pela lei ou
pela sentença.
Art. 193 - Os direitos penitenciários derivam da relação

jurídica constituída entre o sentenciado e a administração
penitenciária-
Art. 194 - Enumeram-se, antes da sentença, os direitos à
presunção de inocência, ao contraditório, à igualdade entre
os sujeitos processuais, à ampla defesa, à assistência
judiciária gratuita, nos termos da lei, o de ser ouvido
pessoalmente pela autoridade competente, o de receber
visitas, ode comunicar-se com advogado e familiares e o de
permanecer no estabelecimento da localidade ou naquele mais
Próximo de seu domicilio.
Art. 195 - São especificamente penitenciários os direitos:

- ao tratamento reeducativo;
II - à instrução, priorizada a escolarização do lg grau;
III - à profissionalização;
IV - ao trabalho, à sua remuneração e à seguridade social;
V - à assistência material e à saúde, em especial o
tratamento clínico e a assistência psicossocial ao portador
de AIDS.
VI - á assistência social, nomeadamente ao probacionário e

ao egresso;
VII - à assistência jurídica;
VIII - à assistência religiosa;
IX - ao esporte e à recreação;
X - à comunicação com o mundo exterior como preparação para

sua reinserção na sociedade;
XI - à visita de advogado, familiar e cônjuge ou

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

Titulo IX
Dos Deveres do Sentenciado

Art. 196 - São deveres do sentenciado:
- submeter-se ao cumprimento da pena ou à medida de

segurança;



91

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

funcionários do estabelecimento e com as autoridades;
V - observar conduta correta com seus companheiros;
VI - indenizar os danos causados à administração do

estabelecimento;
vri - indenizar as despesas de sua manutenção;
vrn - cumprir as prestações alimentícias devidas â
família;
IX - assistir o cônjuge ou o companheiro na manutenção e na

educação dos filhos.
Art. 197 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 198 - 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 00 PROJETO DE LEI

No 1.842/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.842/93, do Governador do Estado, que
reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG -, foi aprovado no 2Q turno com as
Emendas nos 1 a 19 ao 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, 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 1.842/93*
Reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. I Q - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG -, autarquia estadual criada pelo
Decreto-Lei nQ 1.731, de 4 de maio de 1946, com
personalidade jurídica de direito público e autonomia
administrativa e financeira, com sede e foro em Belo
Horizonte e jurisdição em todo o território do Estado,
vincula-se à Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas-
Parágrafo único - A expressão Autarquia e a sigla DER-MG
equivalem à denominação Departamento de Estrada de Rodagem
do Estado de Minas Gerais, para efeito desta lei.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2Q - O DER-MG tem por finalidade assegurar soluções
adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens, no
âmbito do Estado de Minas Gerais.
Art. 3g - Para a consecução de seus objetivos compete ao

DER-MG:
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- participar da elaboração dos Planos Rodoviário e de
Transporte do Estado, tendo em vista o Plano Nacional de
Viação e a política e as diretrizes da Secretaria de Estado
de Transportes 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 Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER - e de outras entidades, as
atribuições respectivas em relação às estradas de rodagem
federais situadas no território do Estado de Minas Gerais;
VI - 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
transportes coletivos rodoviários intermunicipal e
metropolitano de passageiros;
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste

ou acordo, com entidades públicas e privadas, para 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 nas respectivas
competências;
XI - estudar, projetar e executar, direta ou indiretamente,
obras de infra-estrutura de aeródromo e aeroporto, em
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.

Capitulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 4g - O DER-MO tem a seguinte estrutura básica:
1 - órgãos colegiados:
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a) Conselho Rodoviário do Estado - CR -;

b) Conselho de transporte Coletivo Intermunicipal e

Metropolitano - CT -;
c) Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI
- DER-MG -;
II - Unidades de Direção Superior:
a) Diretoria-Geral;
b) Vice-Diretoria-Geral;
III - Unidades de Assessoramento à Diretoria-Geral e á

Vice-Diretoria-Geral:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Assistência Rodoviária aos Municípios;

c) Assessoria de Comunicação Social;

d) Procuradoria Jurídica;
e) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
f) Assessoria de Custo e Licitação;
g) Auditoria Técnico-Administrativa;
h) Assessoria de Informática;
i) Assessoria de Normas Técnicas;
IV - Unidades de Direção Executiva:

a) Diretoria Financeiro-Administrativa;

b) Diretoria de Construção;
c) Diretoria de Manutenção;
d) Diretoria de Operação de Via;
e) Diretoria de Engenharia;
f) Diretoria de Recursos Humanos;
g) Diretoria de Transporte Metropolitano.
Art. 5Q - A estrutura complementar do DER-MG é constituída
de unidades administrativas subordinadas, técnica e
administrativamente, às unidades integrantes de 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 art. 19 da Lei Delegada
nQ 5, de 28 de dezembro de 1987.

Seção 1
Do Conselho Rodoviário do Estado - CR

Art. 60 - Ao Conselho Rodoviário do Estado - CR -, órgão
colegiado de naturezas deliberativa, normativa, consultiva e
de apoio institucional do 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 de 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;
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e) as propostas de operação de créditos interno e externc
da Autarquia;
f) o Regulamento do Serviço de Transporte Coletivc
Rodoviário Intermunicipal e Metropolitano - RSTC - e c
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 específicas para a celebração dE
convênios, contratos, acordos e ajustes dos quais o DER-MC
seja participante;
c) a regionalização integrada das atividades rodoviárias dc
Estado, os estudos técnicos pertinentes e os objetivos dc
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 econômico-financeira;
c) outras questões propostas pela Diretoria-Geral;
IV - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno.
Art. 70 - Compõem o Conselho Rodoviário do Estado:
1 - o Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas;
II - o Diretor-Geral do DER-MG;
III - o Vice-Diretor-Geral do DER-MG;
IV - o Diretor da Diretoria Financeiro-Administrativa do

DER-MG;
V - o Diretor da Diretoria de Construção do DER-MG;
VI - o Diretor da Diretoria de Manutenção do DER-MG;
VII - o Diretor da Diretoria de Operação de Via do DER-MG;
VIII - o Diretor da Diretoria de Engenharia do DER-MG;
IX - o Procurador-Chefe da Procuradoria Jurídica do DER-MG;
X - o Diretor da Diretoria de Transporte Metropolitano;
XI - o Diretor da Diretoria de Recursos Humanos;
XII - 1 (um) representante das empresas de transporte
intermunicipal metropolitano de passageiros, indicado pelo
seu órgão representativo;
XIII - 1 (um) representante das empresas de transporte
intermunicipal de passageiros, indicado pelo seu órgão
representativo,

lg - O Presidente do Conselho Rodoviário do Estado é o
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Que
será substituído em sua ausência ou impedimento pelo seu
respectivo Secretário Adjunto.
§ 2Q - Os demais membros do Conselho Rodoviário do Estado
serão substituídos, em sua ausência ou impedimento, pelos
suplentes que indicarem.
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- 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 TI
Do Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e

Metropolitano - CT
Art. 8g - Ao Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal
e Metropolitano - CT -, órgão colegiado de natureza
deliberativa, normativa e consultiva do DER-MG, compete:

- aprovar criação de linha de transportes coletivos
intermunicipal e metropolitano de passageiros;
II - julgar os recursos, inclusive os decorrentes da

aplicação de multas, previstos no Regulamento de Transporte
Coletivo Rodoviário Intermunicipal e Metropolitano - RSTC -,
contra ato dos Diretores da Diretoria de Operação de Via e
da Diretoria de Transporte Metropolitano.
III - opinar sobre:
a) prorrogação de contrato de concessão;
b) retomada de serviço concedido;
c) cassação de concessão;
d) declaração de inidoneldade 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, criação de seção e conexão de linha
de transportes coletivos intermunicipal e metropolitano;
IV - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno.

l - O Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal 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 -;
iir - 1 (um) representante dos usuários do serviço de

transporte coletivo intermunicipal metropolitano, indicado
pela Assembléia Metropolitana - ÁMBEL -;
IV - 1 (um) representante da Associação Mineira de

Municipios - AMM -;
V - 1 (um) representante das empresas de transporte
intermunicipal metropolitano de passageiros, indicado pelo
seu órgão representativo;
VI - 1 (um) representante das empresas de transporte
intermunicipal de passageiros, indicado pelo seu órgão
representativo.

- Cada membro do Conselho de Transporte Coletivo
Intermunicipal e Metropolitano - CT - terá um suplente,
exceto o Presidente, que designará um dos Conselheiros para
substitui-]o nos casos de impedimento ou ausência eventuais.

- O mandato dos membros do Conselho de Transporte
Coletivo Intermunicipal e Metropolitano - CT - será de 2
(dois) anos, admitida uma recondução por igual periodo.

Seção III
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Da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI -
DER-MG

Art. 9g - Fica mantida a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações - JARI - DER-MG -, criada pelo Decreto n
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 DER-MG.

lg - A Junta Administrativa de Recursos de Infrações -
JARI - DER-MG - tem a seguinte composição:

- 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, escolhido entre nomes indicados por entidades
que congreguem condutores profissionais ou amadores, por
solicitação do Governador do Estado.

- Cada membro terá um suplente, indicado segundo os
mesmos critérios dos respectivos titulares.

Capitulo IV
Da Receita

Art. 10 - Constituem receitas da Autarquia:
- as dotações que lhe forem consignadas no orçamento

geral do Estado;
II - as rendas 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 aguardarem 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 transportes coletivos rodoviários intermunicipal e
metropolitano de passageiros e de cargas, e a proveniente de
fiscalização, administração, construção de rodovias,
projetos e supervisão de obras, nos termos do regulamento
próprio, a ser aprovado em decreto do 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 beneficiária 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 à utilização de acessos nas faixas de domínio das
rodovias estaduais ou nas rodovias federais delegadas,
mediante convênio;
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XI - 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 incisos V.
VI e XI, 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, deverão ser
aplicados nas atividades de conservação da rede rodoviária
estadual
Art. 11 - A taxa de gerenciamento de projetos, de obras e

de supervisão de obras é de 5% (cinco por cento) sobre o
valor do contrato. -

lg - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente
do sistema de transporte coletivo intermunicipal é de 4%
(quatro por cento) da receita, por linha, calculada de
acordo com critérios a serem estabelecidos em portaria do
Diretor-Geral do DER-MO.

2g - A taxa de gerenciamento, fiscalização e expediente
do sistema de transporte coletivo metropolitano é de 4'!.
(quatro por cento) do custo total do sistema, obedecendo-se
á sistemática prevista em legislação própria.

3g - O pagamento da taxa de expediente referida no art.
96, III, da Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de 1975, será
exigido até o 5Q (quinto) dia do mês seguinte ao do
vencimento.
Art. 12 - 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 daquele a quem esta for delegada.
Parágrafo único - No município em que não houver
estabelecimento de crédito sob controle do Estado, o
recolhimento de taxas e multas devidas ao DER-MO poderá ser
feito em agências pertencentes á rede bancária privada.

Capítulo V
Do Regime Econômico-Financeiro

Art. 13 - As contas da Autarquia serão submetidas a
aprovação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 14 - O DER-MO poderá celebrar convênio, contrato,

acordo e ajuste com instituições públicas e privadas visando
ao desenvolvimento das atividades de sua área de atuação.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 15 - O regime jurídico dos servidores da Autarquia é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei ng 10.254, de
20 de julho de 1990. aplicando-se, no que couber, o disposto
no § 3Q do art. SQ da Lei ng 10.363, de 27 de dezembro de
1990.

Capítulo VII
Dos Cargos

Art. 16 - O Anexo XXXIV da Lei nQ 10.623. de 16 de janeiro
de 1992, fica substituído pelo Anexo II desta lei.
Art. 17 - Os cargos de Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral e
Diretores das Diretorias de Engenharia de Construção. de
Manutenção, de Operação de Via e os de Assessor-Chefe.
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excetuados os mencionados no art. 18, são privativos de
graduados em curso superior de Engenharia Civil.
ArU 18 - Os cargos de Diretor da Diretoria Financeiro-
Administrativa, Chefe de Gabinete, Procurador-Chefe,
Auditor-Chefe, Diretor da Diretoria de Recursos Humanos,
Assessor-Chefe da Assessoria de Informática, Assessor da
Diretoria-Geral e Assessor-Chefe da Assessoria de
Comunicação Social são privativos de graduados em curso
superior, atendidas as respectivas especificações.
Art. 19 - Ficam extintas as funções de confiança constantes
nos Anexos V e VI, a que se refere o Decreto ng 29.775, de
17 de julho de 1989.

1 - As parcelas de vencimento das funções de confiança
extintas neste artigo são as constantes no Anexo V desta
lei, para as jornadas 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.

20 - Os ocupantes das funções de confiança extintas
responderão pelos cargos constantes no Anexo til desta lei,
observada a correlação a que se refere o art. 23, até a
edição dos atos de provimento correspondentes-
Art. 20 - Ao servidor do DER-MG que tiver o cargo de
provimento em comissão ou função de confiança extinto por
esta lei, fica assegurado o direito de continuar percebendo
a remuneração do cargo ou da função, desde que preencha as
seguintes condições:

- tenha exercido por, no mínimo, 10 (dez) anos,
consecutivos ou não, cargo de provimento em comissão ou
função de confiança;
II - esteja em exercício no cargo deprovimento em comissão

ou função de confiança, no mínimo, há 1 (um) ano.
Art. 21 - Ficam criados no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão do DER-MO os cargos constantes no Anexo III
desta lei, destinados à sua estrutura intermediária.
f l Q - O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no art. 3g da Lei ng
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo rir desta lei.

- O servidor que perceber 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. 22 - 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. 23 - A correlação de funções de confiança extintas e
os cargos de provimento em comissão criados, com os
respectivos fatores de ajustamento, será aprovada pela
Comissão Estadual de Política de Pessoal - CEP.
Art. 24 - O cargo de provimento em comissão de Assistente
de Nível Superior poderá ser exercido por servidor
ocupante, em caráter efetivo, de cargo não integrante do
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Grupo de Profissões de Nível Superior - PNS - mas
legalmente habilitado para o exercício das atividades
correspondentes à formação profissional exigida para o
desempenho da respectiva função.
Art. 26 - 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.
Art. 26 - Os vencimentos dos servidores do DER-MG e do
Departamento Estadual de Obras Públicas - DEDP - são os
constantes nos Anexos IV, V, VI e VII, com vigência a partir
de lQ de fevereiro de 1993, para as jornadas de 30 (trinta)
e 40 (quarenta) horas semanais. respectivamente.

Capitulo VIII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 27 - O processo de desativação das unidades
administrativas extintas em virtude do disposto nos arts. 4g
e 6g 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 e de transportes, serão objeto, respectivamente,
de decreto do Governador do Estado e de ato do Diretor-Geral
do DER-MG.
Art. 28 - O DER-MG se submeterá ás 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. 29 - O servidor do DER-MG que exercer fiscalização ou
inspeção Inerentes às 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 a 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 a dependências da
administração de estações rodoviárias.
Art. 30 - Para o exercício regular do poder de policia e de
suas demais competências, pode o DER-MG solicitar o apoio de
órgãos ou entidades da administração estadual, bem como
requisitar o auxilio das Policias Civil e Militar do Estado
de Minas Gerais.
Art. 31 - O DER-MG poderá firmar convênios com associações
de classe ou entidades congêneres ou assemelhadas,
objetivando a manutenção de serviços assistenciais e
culturais a seus servidores.
Art. 32 - Fica extinta a autarquia Transportes

Metropolitanos - TRANSMETRO -, criada pela Lei ng 9.627, de
29 de dezembro de 1987.

lg - Fica transferida para o 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 art. 23 da Lei ng 9.527, de 29 de
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dezembro de 1987, observado o disposto nos 5 lg e 2g do seu
art. 29 e na Lei Complementar ng 26, de 14 de janeiro de
1993-

- O DER-MO é sucessor, para todos os efeitos legais,
da TRANSMETRO, até mesmo para os decorrentes de relações
trabalhistas, bem como de suas ações administrativas,
operacionais e de planejamento
Art. 33 - Ficam transferidos para o DER-MO os contratos,
convénios, acordos e outras modalidades de ajustes
celebrados pela TRANSMETRO.
Parágrafo único - Os serviços de transporte coletivo

metropolitano de passageiros, gerenciados pela TRANSMETRO,
em execução na data da publicação desta lei terão seus
contratos formalizados com o DER-MO, nos termos do art. 11
do Decreto nQ 32656, de 14 de março de 1991.
Art. 34 - As tarifas de transporte metropolitano serão

definidas de acordo com o disposto na Lei Complementar ng
26, de 14 de janeiro de 1993.
Art. 35 - Ficam extintos os cargos de provimento em

comissão da TRANSMETRO.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste 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. 36 - O DER-MO absorverá os bens, as dotações
orçamentárias e o pessoal da TRÂNSMETRO, respeitados os
direitos e as vantagens já adquiridos.
Art 37 - O posicionamento dos servidores da TRANSMETRO no
Quadro de Pessoal do DER-MO se dará nos termos de
regulamento a ser baixado em decreto, no prazo de 60
(sessenta) 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 arts. 6g e 7g
da Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990. e nas alterações
posteriores pertinentes.
Art. 38 - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder ao

Município de Belo Horizonte a sinalização semafõrica de sua
propriedade Instalada na Capital-
Art. 39 - Os recursos orçamentários, financeiros e
patrimoniais alocados ã Transportes Metropolitanos -
TRANSMETRO - serão identificados pelas Secretarias de Estado
do Planejamento e Coordenação Geral, da Fazenda, de Recursos
Humanos e Administração e de Transportes e Obras Públicas e
transferidos ao DER-MO, por decreto, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da vigência desta lei.
Art. 40 - Para atender ás 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. 41 - O f lg do art. lg da Lei ng 10.628, de 16 de
janeiro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. lg -

lg - Os conselheiros de que tratam os incisos XIV a XVI
deste artigo serão designados pelo Governador do Estado, com
mandato de duração coincidente com o deste, dentre pessoas
de reputação ilibada.
Art. 42 - Fica criada no Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social - COES -, a que se refere o art. 3g da
Lei ng 10.628, de 16 de janeiro de 1992, câmara técnica,
composta de 12 (doze) membros, com a denominação de Cãmara
Técnica de Desenvolvimento da Siderurgia.
Art. 43 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 44 - Revogam-se as disposições em contrário.
(* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 6/1/94.)
Sala das Comissões. 23 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Ibrahim Jacob.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

477g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/12/93 pelo

Deputado Roberto Amara!
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
distinto e seleto público Que nos vê e nos ouve,
representantes da imprensa. Nesta semana, foi lançado mais
um programa econômico, de autoria do Sr. Ministro Fernando
Henrique Cardoso. Somos daqueles que desejam e torcem para
que esse plano dê certo, para a felicidade de todo o povo
brasileiro.
Ocupo esta tribuna hoje para falar das altas taxas de juros
praticadas pelo setor financeiro deste Pais, que tem a ver
com esse novo plano económico do Governo.
No ano passado, a revista "Exame" - uma das melhores e

mais completas publicações econômicas brasileiras - realizou
uma reportagem de capa com o titulo de "O melhor negócio do
mundo". No "lead", ou na abertura da matéria, figurava,
curta e grossa, a seguinte declaração: "A Indústria e o
comércio sangram, mas os Bancos continuam a exibir
esplêndidos lucros".
Trata-se de uma publicação sem nenhuma inclinação para a
esquerda, voltada tão-somente para a divulgação de
informações precisas e altamente confiáveis sobre a economia
brasileira, podendo, até comparar-se, não fora a diferença
na periodicidade, à tradicional "Business Week" (Semana de
Negócios), a revista americana. Nela se estampam análises,
lúcidas e equilibradas, sobre macro e microeconomia
nacional, ao lado de análises do comportamento das empresas
nacionais.
Feitos esses esclarecimentos, passemos à apreciação critica
do assunto: o artigo citado no começo.
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"Quer fazer um bom negócio no Brasil?" pergunta o autor do
texto, respondendo no instante seguinte: "Abra um Banco. A
economia vai mal, as empresas, há muito tempo, sofrem e
gemem, e os Bancos lucram.
Lendo a matéria, na integra, objetivemos informações

preciosas, que passamos a resumir.
Com chuva ou com sol, sob medidas heterodoxas ou não, os
balanços dos Bancos não poderiam apresentar melhores
resultados. Na chamada "década perdida", os anos 80,
registrou-se significativo aumento na participação dos
Bancos no PIB: de 8% para cerca de 20%. Também nos anos 90,
os Bancos continuaram a ser o melhor negócio. ("Bancos um
tanto estranhos, é verdade", comenta a reportagem.
'Banqueiro, em todos os lugares e em todos os tempos, pega e
empresta dinheiro. No Brasil, os Bancos pegam, mas não
emprestam. Essa singularidade os torna esquisitos sob as
lentes da ortodoxia, mas não tem maculado em nada' seus
resultados.").
Eis, segundo a revista Exame, as evidências, de que os

Bancos estão ficando cada vez mais parecidos com uma ilha de
prosperidade:
Enquanto, no periodo considerado, a rentabilidade média das

empresas não financeiras ficou estagnada em 1.9% sobre o
patrimônio, a dos Bancos foi cinco vezes maior: 9,1%.
Na mesma época. 252 das 500 principais companhias
brasileiras chegaram ao final do ano com o balanço no
vermelho. Só 4, entre os 50 maiores Bancos múltiplos do Pais
- todos pertencentes ao Estado - tiveram prejuizo - exceção
dos Bancos Estaduais de Minas Gerais. O lucro dos 20 maiores
Bancos no seu conjunto alcançou a cifra de US$937.600.000,00
em 1991, mais de 30% além dos US$705.000.000,00 obtidos em
1990.
Uma outra publicação, o "Relatório Reservado" ng 1.361,
divulgado entre 3 e 9/5/93, estampou a seguinte manchete:
"Bancos lucram 1 bilhão com dinheiro de casa própria".
A autora da matéria, Isabel Pacheco, inicia assim o seu

texto:
"Se quiser que sua decisão de fortalecer a politica

habitacional não entre para a história como mais uma medida
inútil que resvalou para o terreno da demagogia, o
Presidente Itamar Franco terá que comprar uma briga com os
Bancos, muito mais feia do que ele imagina". E continua:
"Mesmo com suas linhas de financiamento para habitação
praticamente paradas há oito anos, os Bancos têm garantido,
ao longo de todo esse tempo, vultosos lucros com o desvio de
20% dos depósitos em cadernetas de poupança para a aplicação
a taxas livres de mercado. Só no ano passado, com o fabuloso
"spread" entre a captação, a juros anuais de 6%, e os
empréstimos, a taxas nunca inferiores a 28%. faturaram
US$1.000.000.000,00".
A jornalista acha que o fato se deve a uma distorção
crónica, que se vem repetindo há muitos anos, conforme
denúncia feita na edição ng 1.261 do 'Relatório Reservado".
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que publicou a seguinte manchete "Spread de 400% na
poupança sustenta Bancos.
Embora o lucro de US$1.000.000.000,00, obtido em 1991 tenha
respaldo legal na Resolução ng 1.446, do Banco Central, os
empresários e construtores insistem em que os Bancos não têm
oferecido a contrapartida a que eles estão amarrados, ou
seja, destinar 65% dos depósitos em poupança á construção de
unidades habitacionais.
As informações acima, colhidas em publicações
especializadas, retratam de maneira inequívoca as distorções
do sistema financeiro nacional, que dá liberdade excessiva
àqueles a quem, ao que tudo indica, não se aplicam as
exigências que decorrem da idéia de função social da
propriedade.
O Sistema Financeiro Nacional, compreendido no titulo da
Constituição Federal que trata da ordem econômica e
financeira (art. 192) é 'estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do Pais e a servir aos
interesses da coletividade".
Os Bancos privados são considerados, à luz da legislação em
vigor no Pais, instituições financeiras "stricto sensu",
exercendo atividades comerciais e de investimento. Têm um
papel social que não pode ser negligenciado, principalmente
quando analisado à luz do conceito da função social de
propriedade, Inserido no art. 170, III, da Constituição
Federal, como um dos pilares da ordem econômica e
financeira.
O Brasil vem assistindo nos últimos anos ao agravamento dos
seus problemas econômicos, com a conseqüente deterioração
social. Milhões de pessoas estão, neste momento, excluídas
do mercado, porque ou não auferem ganhos ou porque o que
recebem fica abaixo das exigências mínimas da dignidade
humana. A causa disso é unia das distribuições de renda mais
injustas do mundo, similar, segundo os analistas, à
existente no Haiti, em outros países do Terceiro Mundo ou no
Gabão. Qualquer estudo sobre os critérios de repartição da
renda nacional mostra como grupos restritos, ao longo das
últimas décadas, acumularam renda, em detrimento da maioria
da população. Esse problema, tem sido apontado por todos os
nossos analistas econômicos, dos mais conservadores aos
mais, digamos, progressistas. A origem dessa acumulação
reside exatamente na desigualdade dos ganhos, limitados para
a maioria das atividades diretamente ligadas ao trabalho,
incontidos na arena da especulação financeira, onde os juros
são elevadíssimos, onerando o mercado e prejudicando a
produção.
O Presidente Itamar Franco tem reiteradamente mostrado
irritação com a política de juros altos, mantida pelo Banco
Central, reclamando que essa política significa, na prática,
transferência de recursos da produção para o sistema
financeiro.
Até o Deputado Federal Delfim Neto, em encontro com o

Ministro da Fazenda, realizado há poucos dias, observou que
a política de juros altos mantida pelo Banco Central é uma
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verdadeira loucura, inviabilizando a política econômica do
Governo e reprimindo a produção.
Na distribuição perversa, a fatia que cabe aos Bancos e a

maior de todas, com demonstram os seus balanços, publicados
periodicamente.
A responsabilidade de desfazer essa injustiça cabe, em
primeiro lugar, ao Governo, que está ainda devendo ao Pais a
complementação de medidas de política econômica capazes de
fazer reverter o quadro de concentração de renda. O novo
plano de estabilização anunciado esta semana pelo Ministro
Fernando Henrique Cardoso para esse fim de ano não trata do
assunto Quando isso será feito? A responsabilidade cabe, em
segundo lugar, às próprias instituições financeiras, que
podem e devem tomar a decisão de limitar os seus ganhos, em
benefício do Pais.

E há outro fato extremamente preocupante: nem o Governo nem
os agentes financeiros estão respeitando o disposto no art.
192 Inciso VIII, 5 30 da Constituição Federal, que diz:
"As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e

quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente
referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores
a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será
conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas
modalidades, nos termos que a lei determinar".
Os efeitos desta situação sobre o setor produtivo são
catastróficos. Não é apenas a atividades industrial que se
vê grandemente prejudicada com os juros elevados; a
atividade agrícola, tão importante em nosso Pais, é
envolvida numa espécie de camisa de força, que a impede de
se expandir e de obter os índices de produtividade
esperados Ao longo de diferentes governos, Ministros da
Agricultura, políticos de diversos partidos e com variadas
propostas para melhorar o desempenho do setor acabaram sendo
derrotados pelas dificuldades e pela vontade dos banqueiros,
indo juntar-se à legião de "visionários frustrados". E
pensar que da atividade agrícola - uma das grandes vocações
brasileiras - poderiam resultar soluções concretas para
resolver os nossos problemas; que dai poderiam advir, não
apenas extraordinários ganhos econômicos, mas também
empregos e alimentos, reduzindo-se o inchaço das grandes
cidades e erradicando-se os fantasmas da miséria e da fome
que hoje afetam milhões de brasileiros e de mineiros.
Esperamos que, no processo de revisão da Constituição, a

ordem econômica e financeira seja estruturada de modo mais
justo, para que se torne mais fácil atender ao imperativo do
desenvolvimento nacional; que os diversos segmentos da
sociedade brasileira sejam contemplados sem discriminação,
evitando-se o crescimento de uns á custa dos outros. Desde
já se percebe que alguns grupos, economicamente poderosos,
não estão dispostos a fazer nenhum sacrifício em benefício
do bem geral. Todavia, uma política econômica bem elaborada
não pode permitir que vicejem injustiças tão evidentes.
Chegamos a um momento, na vida brasileira, em que os
sacrifícios precisam ser exigidos de todos igualmente. 0
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Pais não suporta mais esse índice alto de inflação e a alta
taxa de juros que corrói tudo; salários, qualidade de vida e
a própria vida, e. porque não dizer, o próprio Governo e
suas instituições.
Faço um apelo; Que os grandes grupos econõmicos - entre
eles as montadoras de automóveis, os laboratórios
farmacêuticos e principalmente os Bancos que vêm obtendo os
ganhos mais altos em nosso quadro inflacionário - tenham o
desprendimento de abrir mão de alguma coisa em beneficio da
Nação.
Ao fazê-lo, estarão seguindo o exemplo de grupos
empresariais de outros países do mundo ocidental, que
compreenderam a necessidade de se sacrificarem para
fortalecer a própria atividade capitalista e os valores
liberais.
Como conclusão lógica de tudo o que dissemos neste

pronunciamento, queremos fazer um veemente apelo ao Governo
para que determine, através de medidas de política econômica
a serem adotadas sem demora, a redução drástica das taxas de
juros praticadas no Brasil. O momento de fazer isso é agora
ou nunca; a área é a econômica e o plano econômico, o do Sr.
Fernando Henrique Cardoso, para a estabilização da economia
do Pais. Não poderia haver melhor oportunidade para pôr fim
á ciranda financeira provocada pelos juros elevados, um dos
principais fatores inflacionários.
Nenhuma economia organizada pode resistir a um quadro como
esse. Confiamos no bom senso e no discernimento das
autoridades federais para corrigir as anomalias aqui
apontadas e sanear, de uma vez por todas, a combalida
economia brasileira.
Esperamos que o novo programa econômico do Governo, ora

anunciado, conforme publicação na "Folha de São Paulo" de
3/12/93, sob os títulos "Plano criará URR como indexador",
"Objetivo do Ministro é unificação monetária" e "Medidas que
compõem o plano", venha de fato trazer a estabilidade
econômica, tão ansiosamente desejada pela população
brasileira".

477g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9112/93 pelo

Deputado Baldonedo Napoleão
O Deputado Baldonedo Napoleãot - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, público presente às galerias, preocupa-nos a
todos o momento que vive o Brasil, quando está em xeque a
democracia brasileira, quando nosso Pais experimenta a
prática democrática e vive um processo doloroso de
aprendizado dessa prática. Particularmente, preocupa-nos o
fato de estar na contramão dos acontecimentos a figura do
político, do líder, do representante do povo. Em toda
sociedade humana, existe o fenômeno da liderança, e nós
sabemos que numa sociedade não existem somente maus ou bons
lideres. O importante é que a função de liderança, exercida
por algumas pessoas, é indispensável ao equilíbrio social.
Gostaria de dizer da esperança que tenho de que esse
processo de depuração da politica aconteça da maneira mais
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equilibrada possível e prevaleçam as lideranças honradas,
dignas, patrióticas, probas, e que o Pais ache o caminho
correto.
Eu quero falar, neste momento, sobre a figura dos políticos

que honraram e honram a tradição da classe pela honestidade,
pela probidade, pela dignidade e pela honradez. Todo o Sul
de Minas conhece o políticoSebastião Navarro Vieira, de
Poços de Caldas. Estou aqui para falar em homenagem a essa
família, que no dia 4 do corrente mês perdeu um dos seus
filhos.
Sebastião Navarro passou por esta Casa e aqui permaneceu
durante quatro mandatos. Foi representante do Sul de Minas
aqui, na Assembléia Legislativa. Foi Deputado Federal
durante dois mandatos e, já idoso, passou a sua
representação política para o filho que leva seu o nome, que
o representa no Governo Federal, e que recentemente, acabou
de passar pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, onde
fez uma extraordinária e belíssima administração, mantendo a
honra de sua família e de seu pai. São dois homens que
dignificam as políticas mineira e brasileira. São dois
homens que honram a política e os politicos, e, portanto,
neste momento por que passamos, acho oportuno e até
necessário marcarmos os nomes daqueles homens que dedicaram
e dedicam a sua vida a uma representação digna e alicerçada
nos interesses do povo. Agora, inclusive, temos noticia de
que o Sebastião Navarro Vieira Filho, ex-Deputado Federal,
filho do Dr. Sebastião e ex-Prefeito de Poços de Caldas,
deverá ser candidato a Deputado Estadual pela região de
Poços de Caldas. Eu tenho a esperança e a certeza de que ele
virá para a Assembléia dignificar ainda mais esta Casa.
Estou falando não apenas como mineiro que homenageia uma
família de políticos honrados, mas, também, como amigo,
porque o Or. Sebastião foi o meu Deputado Federal durante 12
anos, Eles foram os representantes majoritários do Município
de Barroso, com o meu apoio, na Câmara Federal
Antônio de Podestá Navarro Vieira, que faleceu, aos 48 anos
de idade, no último dia 4, era também um grande amigo, que
trabalhou comigo no tempo em que criamos as associações
microrregionais deste Estado. A família está traumatizada
com a perda prematura desse membro , e eu faço questão de
homenagear toda a família Navarro Vieira que, inclusive,
tem, nesta Casa, o Or. Paulo Rubens Navarro Vieira, filho do
Dr. Sebastião, que honra a tradição da família aqui, entre
nós, com o seu trabalho competente, dedicado e amigo. (-
Lê:)
"Antônio de Podestã Navarro Vieira (Tonho), empresário,

natural de Muzambinho, faleceu dia 4/12/93 no Hospital
Oswaldo Cruz, em São Paulo, de insuficiência respiratória,
aos 48 anos. Foi enterrado em Poços de Caldas, onde residia
desde a infância. Estudou Administração de Empresas. Filho
de Sebastião Navarro Vieira e Alice de Podestá Vieira.
Deixou a esposa Cleuza de Azevedo Villela Novais Vieira e
quatro filhos: Alexandre, Henrique, Cristina e Luciana,
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todos ainda estudantes. Era o quarto entre seis irmãos:
Sebastião, Fernando, Paulo, Oswaldo e Maria Alice.
No setor público, trabalhou na SUPAM. com Técnico de

Planejamento. Foi também funcionário da MinasCaixa.
Na vida empresarial, era Diretor Comercial da Fornecedora
de Transportes S.A. além de sócio e Diretor da Construtora
Navarro Monedi, da TONTAX Ltda. e Agrosena, empresas
sediadas em Poços de Caldas, Belo Horizonte e Carmo do Rio
Claro. Foi também Diretor da Triasa Veiculos e da
Agropecuária Santa Rosália, em Uberlândia".
Assim sendo, Sr. Presidente, ao comunicar o falecimento de
Antônio de Podestá Navarro Vieira, no último dia 4,
solicito sejam remetidos aos seus dignos familiares nossos
votos de pesar. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 9/12193 pelo
Deputado Bonifácio Mourão

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a nossa passagem pela tribuna é rápida. Estou
encaminhando a V. Exa. , Sr. Presidente, um requerimento a
respeito da PETROBRAS, com considerações diversas.
Estamos nos posicionando contra a privatização da PETROBRAS
pelos motivos que todos já conhecem e, especialmente, por
várias considerações, que procuramos fazer neste
requerimento: pela produção de 653 mil barris por dia,
principalmente na bacia de Campos; pelo fato de ser a maior
empresa da América Latina , e porque não temos nenhuma
segurança de que a PETROBRAS, se passar á administração
privada, terá o mesmo rendimento, o mesmo desenvolvimento e
será o mesmo orgulho que hoje representa não s6 para o
Brasil como para toda a América Latina, em razão da sua
produção, da sua auto-suficiência, da sua administração e do
número de empregos que gera. Entendo que não é o momento de
se fazer uma nova tentativa, uma nova experiência, com uma
empresa da envergadura da PETROBRAS.

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9112/93 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, trago minha solidariedade á proposta do eminente
Deputado que me precedeu nesta tribuna, com referência á
questão da tentativa de privatização da PETROBRAS. Estamos
vivenciando uma onda de privatizações em virtude do Governo
passado. Algumas privatizações talvez tenham sentido, mas
outras, evidentemente, não podem acontecer. E o caso da
PETROBRAS. Trazemos nossa solidariedade, na certeza de que
esta Assembléia vai aprovar a moção do Deputado Bonifácio
Mourão para fazer ver ao Governo Federal que essa tentativa
de privatização é inoportuna e inteiramente sem propósito.
A outra questão que nos traz aqui, Sr. Presidente, é a

necessidade de se submeter ao Plenário uma moção dirigida ao
Sr, Presidente da República, solicitando providências
urgentes quanto á instalação, em Belo Horizonte, de um
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Tribunal Federal de Recursos, hoje chamado Tribunal Regional
Federal. A Constituição Federal previu, na modificação do
Poder Judiciário, a instalação do Tribunal Federal de
Recursos em cada um dos Estados. Já se passaram cinco anos e
o nosso Tribunal não chega. O Tribunal Federal de Recursos
cuida das Questões entre as pessoas e os órgãos federais.
Atualmente as questões de Minas Gerais estão sendo decididas
em Brasilia, em um Tribunal Regional. E claro que, com o
acúmulo de tantos processos, as questões de Minas estão
sendo deixadas para trás.
Outra questão que nos traz aqui é a solicitação, ao
Presidente da República, da instalação de um outro Tribunal
do Trabalho em Minas Gerais. São Paulo já conseguiu, embora
possua um menor número de municípios e de questões. Em
Minas, existe apenas um, na Capital, e ele se mostra
insuficiente para atender ás graves questões trabalhistas e
sociais. Numa situação de economia conturbada como a nossa,
em que estamos numa caminhada de conquistas para o nosso
trabalhador, evidentemente, esse Tribunal se faz necessário.
Temos hoje estatísticas que comprovam que um Juiz tem 1
minuto e 8 segundos para decidir um caso. Obviamente, em um
minuto ou dois. Juiz algum decide corretamente.
Acabamos de ver o disparate acontecido no Supremo
Tribunal, que é a mais alta Corte de justiça do Pais, onde
as questões deveriam chegar resolutivas, orientadoras,
definitivas. No entanto, numa questão simples como essa da
inelegibilidade e da tentativa de reconquista dos direitos
políticos de um ex-Presidente que escandalizou a Nação
inteira, o Tribunal não chegou a conclusão alguma, deixando
que a questão saísse de lá empatada. Ora, fica patente o
seguinte: o Direito é um só; a lei é uma sõ. Através da lei
e da aplicação do direito, temos que perquirir e buscar a
justiça. Quando chegamos à constatação de que uma Casa como
aquela - a mais alta Corte do Pais -, onde devem estar
assentados os maiores luminares do Direito da nossa Pátria,
e chegamos ao resultado de quatro a quatro, temos ,que
concluir que quatro acertaram e quatro erraram. E a
conclusão lógica. Se o Direito é um só, os quatro que
votaram de um jeito acertaram, e os quatro que votaram de
outro erraram. E o que é pior: foi a metade do colegiado ali
presente. Estamos num profundo impasse, pois chegamos à
constatação de que a Suprema Corte de nosso Pais não soube
decidir, porque houve empate. Ai, todos nós corremos um
grande risco. Acredito que isso seja em decorrência do
acúmulo de questões postas à apreciação do Judiciário.
Ainda agora, quando da elaboração da nova lei de divisão
judiciária, que estamos votando, propusemos a criação de
muitas outras vagas e a indicação de mais Juizes para as
comarcas do interior, porque estamos sentindo que o interior
está inteiramente abandonado. São poucos os Juizes; ás
vezes, há apenas um para decidir questões relativas a cinco
ou seis municípios. Dessa forma, estamos tendo dificuldade
para esses litígios terem um fim. E quando a multiplicidade
desses litígios chega aos tribunais, é claro que esse
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acúmulo não vai permitir uma decisão justa, de equilíbrio,
séria, mais consentânea com o espirito do Direito. Por isso,
temos que aperfeiçoar o aparelho do Judiciário, aumentando-o
e colocando-o em condições de atender com maior rapidez às
solicitações do povo. Esses dois Tribunais, um para Belo
Horizonte e outro Regional Trabalhista para Juiz de Fora,
são o mote da solicitação que estou apresentando agora,
pedindo aos Deputados que a analisem com profundidade,
porque o interesse é um só: o aperfeiçoamento do atendimento
às graves reivindicações do nosso povo.

4774 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 9/12193 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados:

o Brasil vive um momento importante em sua vida política, em
especial, pelas demonstrações de seriedade que tem dado a
CPI do orçamento, desvendando mistérios e "maracutaias"
levadas a cabo por Deputados. Senadores, Ministros,
Governadores, enfim, as mais diversas autoridades do Pais.
No entanto, o chamado "denuncismo" e o uso político de
determinadas ações me preocupam. Em primeiro lugar, é
preciso, provar e só depois tornar públicas determinadas
questões. Neste sentido, a própria imprensa deve ser mais
cautelosa ao lidar com supostas denúncias. Da mesma forma, a
justiça - que tem papel fundamental nesse processo, já que
cabe a ela o ato de julgar aqueles que estão envolvidos nas
mais diversas falcatruas - deve estar incutida de toda a
imparcialidade, julgando de maneira oportuna e criteriosa os
possíveis delitos que lhe chegam às mãos.
Mas não é bem isso que vem ocorrendo. No dia 4 de outubro,
o Juiz da 27 Vara Criminal de São Paulo, Dr. Luigi
Chierichetti, condenou a dois anos e oito meses de prisão,
em regime aberto e com pagamento de multa, o ex-Presidente
da PRDDAM e membro da Executiva do Diretório Municipal do
PT-São Paulo, Edison Cardoni, por crime de peculato. Vários
fatos demonstram que não houve tal crime. Primeiro, o
dinheiro usado no aluguel de três ônibus (U5$3.900,00) foi
totalmente devolvido ao órgão com juros e correção
monetária. Os ônibus tinham como destino Brasília, onde
representantes de sindicatos, movimentos populares de
habitação, saúde e transporte foram pressionar o Congresso,
a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Habitação para
que fossem liberadas verbas para os municípios, que seriam
aplicadas nas áreas em questão. Dos cinco Diretores da
PRODAM, somente Edison Cardoni foi condenado. Em seu voto, o
Desembargador Canguçu de Almeida afirma que esse caso mais
parece "refletir uma conotação política, que verdadeira
preocupação quanto ao destino e à preservação do patrimônio
público". Na realidade, não houve, no caso, a configuração
de crime de peculato.
Para tentar ser mais claro, vamos ao que a lei define como
crime de peculato: "Apropriar-se o funcionário público de
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-



lo em proveito próprio ou alheio"- No caso citado, não houve
beneficio próprio ou alheio. Os cidadãos paulistanos que
seguiram até Brasília na caravana não estavam buscando nada
em proveito pessoal. Reivindicavam verbas para os
municípios, em particular, São Paulo, para atendimento de
demandas sociais. Além disso, a autorização para o pagamento
do aluguel dos três ônibus obedeceu rigorosamente a todos os
procedimentos legais e rotineiros da PRODAM para gastos de
pequena monta, com tomadas de preços, abertura de processo
especifico, emissão de cheque nominal, etc. Mais ainda: a
empresa contratada é concessionária oficial de serviço
público, operando a linha regular de ônibus entre São Paulo
e Brasília.
Fica claro, neste momento, que a condenação não tem base
legal. E mais um atentado contra o próprio Judiciário, que
não tem zelado pelo cumprimento isento de suas Obrigações.
Neste momento, estamos vendo crescer uma campanha nacional
para tentar incluir o PT nas denúncias de corrupção, que
surgem, em progressão geométrica, no Pais. Isto reflete um
ato de desespero da direita e do centro, que não encontram
uma candidatura forte para colocar frente ao nome de Luís
Inácio Lula da Silva.
Nós, do PT, queremos que todas as denúncias sejam apuradas

com rigor. No entanto, repudiamos atitudes unilaterais,
impensadas, infundadas e com claro objetivo político, como
bem disse o Desembargador Canguçu de Almeida. O que essa
condenação tem no âmago é um ato de intimidação e negação do
exercício da cidadania, uma vez que nega a todas as esferas
do poder público o direito de reivindicar e lutar em defesa
da população. Sua conseqúéncia, pelo menos, ao que parece,
tendo em vista a sentença, é obrigar toda autoridade pública
a conviver passivamente com o quadro de miséria que se
instalou no Pais e que tende à desagregação social. E
preciso conter esse caráter, ou falta de, que visa,
exclusivamente, a colocar todos dentro de um mesmo saco.
Não fazemos parte dessa corja e não admitimos que atitudes
discriminatórias e manipuladas se sobreponham aos interesses
da maioria da população. Chega de arbitrariedade. Chega de
perseguição. Chega de leviandade no poder público.
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i- _Belo Horizonte, sexta-feira, 7 de janeiro de 1994

ATAS

ATA DA 349 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quinze minutos do dia dezesseis de
setembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Bonifácio
Mourão, Jorge Eduardo e Agostinho Patrus (substituindo os
dois últimos, aos Deputados Geraldo Rezende e Clêuber
Carneiro, respectivamente, por indicação das Lideranças do
PMDB e do PFL), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; e Célio de Oliveira, Jaime Martins, José Renato e
Jorge Eduardo (substituindo este ao Deputado Paulo
Pettersen, por indicação da Bancada do PMDB), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge
Eduardo que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Logo após, esclarece que a reunião tem por finalidade
apreciar os pareceres para o lQ turno do Projeto de Lei n
1.645/93, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a refinanciar, junto à União, as operações de
crédito interno de responsabilidade das administrações
direta e indireta do Estado de Minas Gerais, junto a órgãos
e entidades controladas direta ou indiretamente pela União.
Encerrada a lçl parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da
Ordem do Dia, com a discussão e votação de pareceres sobre
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Presidente esclarece que, tendo em vista a distribuição de
avulsos dos pareceres dos relatores sobre a matéria em
questão, os quais concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria, na Comissão de
Constituição e Justiça, e pela aprovação no lQ turno do
Projeto de Lei ng 1.645/93, com a Emenda ng 1, na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e observado,
ainda, o art. 137, "caput", do Regimento Interno, ficam
dispensadas as leituras dos referidos pareceres. Em seguida,
coloca em discussão o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria, e esclarece que
votarão esse parecer os Deputados Célio de Oliveira.
Bonifácio Mourão, Agostinho Patrus e Jorge Eduardo.
Encerrada a discussão, é o parecer submetido a votação,
sendo aprovado. Ato continuo, a Presidência coloca em
discussão o parecer do Deputado José Renato, que conclui
pela aprovação do projeto, com a Emenda flQ 1, na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e informa que
votarão esseparecer os Deputados Célio de Oliveira, Jaime
Martins, José Renato e Jorge Eduardo. Encerrada a discussão.
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é o parecer submetido a votação, sendo aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Jaime
Martins - Bernardo Rubinger - João Marques - Baldonedo
Napoleão - Ambrõsio Pinto. -
ATA DA 36a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
Às quinze horas do dia nove de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Antônio Júlio, Antônio Pinheiro, Célio de Oliveira
e Jaime Martins (substituindo este ao Deputado Clêuber
Carneiro, por indicação da Liderança do BRD), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Célio de Oliveira,
Baldonedo Napoleão, Roberto Amaral, Jaime Martins e
Bonifácio Mourão, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Deputado Célio de Oliveira. Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, assume a
Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Baldonedo Napoleão que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência esclarece destinar-se a
reunião a apreciar, no lQ turno, os pareceres dos relatores
sobre o Projeto de Lei nQ 1.702/93, do Governador do Estado,
que altera a Lei nQ 6.763, de 26/12/76. Logo após,
redistribui ao Deputado Geraldo Rezende a relatoria dessa
matéria pela Comissão de Constituição e Justiça. Encerrada a
ia parte dos trabalhos, a Presidência passa a palavra ao
Deputado Geraldo Rezende que emite parecer, mediante o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto na forma do Substitutivo no 1.
Submetido o parecer a discussão, o Deputado Antônio Júlio
solicita vista da matéria. A Presidência defere o pedido e
informa que, devido estar essa proposição tramitando em
regime de urgência, a vista é concedida por 12 horas.
Cumprida a finalidade da reunião, o Deputado Célio de
Oliveira agradece o comparecimento dos parlamentares e
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
conjunta a ser realizada no dia 10, ás 101h30min, no
Plenarinho 1 desta Casa, com a finalidade de se apreciarem,
no lQ turno, os pareceres sobre o Projeto de Lei no 1.702/93
e dos Projetos de Resolução nqs. 1.735/93, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que distribui
subvenções para o exercicio de 1993 com recursos da Loteria
do Estado de Minas Gerais, a que se refere a Lei nQ 6.265,
de 18/12/73, com as alterações posteriores, e dá Outras
providências, e 1.824/93, que autoriza a celebração de
convênio entre o Poder Executivo e a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, de autoria da Mesa desta Casa,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 10 de dezembro de 1993.



113

Baldonedo Napoleão, Presidente - Jorge Hannas - Ailton
Vilela - Ivo José - Antãnlo Carlos Pereira.
ATA DA 72a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia quinze de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, comparecem no Plenarinho 1 os Deputados
Roberto Amaral, Francisco Ramalho e Bernardo Rubinger
(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 Francisco Ramalho que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao
Deputado Bernardo Rubinger a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 38/93 e os Projetos de Lei nos 840, 964,
1.034, 1.149 e 1.179/92, 1.294, 1.338, 1.446, 1-614 e
1.616/93 e ao Deputado Francisco Ramalho os Projetos de
Resolução ns 1.824 e 1.832/93 e os Projetos de Lei nQs
1.029/92, 1.493, 1.520, 1.618, 1.702, 1.735, 1744 e
1.782/93. Passa-se, então, á 2a parte da reunião, em que são
discutidos e votados os pareceres sobre proposições sujeitas
à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra. o
Deputado Bernardo Rubinger apresenta pareceres mediante os
quais conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição ng 38/93 e dos Projetos de Lei nos 840, 964,
1.034, 1.149 e 1.179/92, 1.294, 1.338, 1.446, 1.614 e
1.616/93. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. Sendo autor do Projeto de
Lei nQ 1.029/92. o Deputado Roberto Amaral passa a
Presidência ao Deputado Francisco Ramalho, que, como
relator, apresenta parecer em que conclui pela aprovação da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Reassumindo a direção dos trabalhos, o Deputado
Roberto Amaral solicita ao Deputado Francisco Ramalho que
relate as demais proposições a ele distribuídas. O relator
emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovação do
Projeto de Resolução nQ 1.832/93 e dos Projetos de Lei ns
1.618, 1.702. 1.744 e 1-782/93. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
Passa-se, a seguir, à fase em que são apreciadas as
proposições sujeitas a deliberação conclusiva das comissões.
O Deputado Francisco Ramalho emite pareceres mediante os
quais conclui pela aprovação do Projeto de Resolução n
1.824/93 e dos Projetos de Lei ngs 1.493, 1.520 e 1-735/93
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1993.
Pêricles Ferreira, Presidente - José Maria Pinto - Ibrahim

Jacob -
ATA DA 104 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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Às onze horas do dia vinte e um de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
João Marques e Geraldo Rezende (substituindo este ao
Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança do BRD),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, 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. Logo após, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta, conforme edital de convocação.
Prosseguindo, o Presidente retira da pauta os Projetos de
Lei ngs 1.842, 1.844, 1.845 e 1.843/93 e designa o Deputado
Roberto Amaral para relatar, no 2g turno, o Projeto de Lei
ng 1.818/93, do Deputado Clêuber Carneiro, que dá nova
redação ao f 2g do art. 11 e ao art. 30 da Lei 11.020, de
8/1/93. Encerrada a la parte da reunião, passa-se à 2a fase
da Ordem do Dia. A Presidência passa a palavra ao Deputado
Roberto Amaral, que emite parecer, para o 2g turno, sobre o
Projeto de Lei ng 1.818/93, concluindo pela aprovação da
matéria na forma do vencido no lo turno. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado. o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros desta Comissão para a reunião extraordinária a
se realizar no dia 22/12/93, ás lo horas, com a finalidade
de se apreciarem as matérias constantes na pauta, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Baldonedo
Napoleão - João Marques - Antônio Carlos Pereira - José
Renato - Bernardo Rubinger.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/12/93 pelo

Deputado Bené Guedes
O Deputado Bene Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, senhores e senhoras presentes nas galerias,
antes de mais nada, gostaria de agradecer, sensibilizado,
pela manifestação de solidariedade que recebi dos nobres
colegas, na manhã de hoje. Tenho certeza de que jamais
esquecerei esse gesto. Quero agradecer, também, aos
funcionários do meu gabinete, que nunca me faltaram e que
sempre acreditaram na minha postura de homem público.
Antes de proferir meu discurso, gostaria de dizer que já
recebi do Sr. Presidente, ilustre Deputado José Ferraz,
cópia da representação que deu entrada no Ministério
Público, pelo Deputado Antônio Carlos Pereira, sobre a
Fundação Dom Delfim, que, na realidade, não é fundação, é
uma associação beneficente. Tenho em mãos, também,
correspondência firmada pelo Sr, José Alves, que 'levanta
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suspeitas sobre o Deputado Bené Guedes, dizendo que este
criou a fundação supramencionada, da qual sua esposa, D.
Vilma, é Presidente'. Segundo o denunciante, chegam recursos
públicos a esta entidade sem que se verifique a devida
utilização dos mesmos.
Gostaria de informar aos Srs. Deputados que essa
representação, de cara, cai por terra, uma vez que a
associação já deixou, ontem, mesmo sem ter sido oficialmente
chamada, a constituição da sua diretoria, a documentação
assinada pelo Promotor de Justiça, pela Juiza de Direito,
pelo Prefeito e pelo Presidente da Câmara, mostrando que ela
não é uma entidade fantasma, que ela existe e tem
contabilizados os recursos que vão para ela - entrada e
saída - e, portanto, merece o respeito dos leopoldinenses
e de toda a região. Tenho certeza de que essa representação,
ao ser examinada pelo Ministério Público, será considerada
falsa, sem os alicerces que deveria ter.
Eu pediria ao ilustre Presidente que solicitasse ao
Ministério Público, pelo fato de ser corregedor desta Casa,
que fosse realmente apurada a veracidade sobre essa suposta
ligação com aquela entidade, essa suposta colocação de que
minha esposa é Presidente daquela Associação, para que este
Deputado possa requerer, na forma da lei, os reparos pelos
danos causados, danos esses, irreparáveis. Sei que meus
amigos, colegas da Assembléia, pelo que me foi demonstrado
hoje, e pela minha tranquilidade de espirito, sabem que nada
tenho a temer. Tudo o que tenho consta no meu imposto de
renda. Tinha muito mais, antes, do que depois de vir para
esta Casa. Não vivi apenas de política durante minha vida.
Sou corretor de imóveis, legalizado perante o Conselho
Regional de Imóveis e perante o Sindicato dos Corretores de
Imóveis.
Fui representante rural durante dez anos. Deixei o FUNRURAL
para disputar as eleições de Vereador, pelo PMDB, em
Leopoldina, e fui eleito. Cuidava de tudo direitinho. Nunca
houve uma denúncia contra mim. Agora aparece esse José Alves
da vida, em Minas, da cidade de Cataguases, que envia essa
carta ao Deputado António Carlos Pereira, que a anexou á sua
representação. O Sr. José Alves envereda por um caminho que
não é o da verdade. Pediria ao Deputado que me ajudasse.
Quero localizar esse cidadão. Quero que ele me encare nos
olhos, ele que diz q ue foi colega de meu pai. Essa é a pista
para encontrá-lo e processá-lo. Se ele foi colega do meu
pai, vou localizá-lo, porque meu pai foi funcionário público
em Cataguases, na Coletoria Estadual. Vou buscar isso por
meio da policia, se não tiver outra alternativa. A carta não
tem endereço e está assinada simplesmente José Alves. Ele
não sabe nem o nome da minha esposa.
Por essas razões, Sr. Presidente, gostaria de dizer a V.

Exa. que vou tomar todas as providências, dentro da lei. Não
tenho absolutamente nada contra as pessoas. E característica
minha não agredir ninguém. Respeito a todos. Embora de
família humilde, fui muito bem educado. Sou filho único.
Minha mãe foi professora durante muitos anos, me educou e me
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ajudou. Em 1979 construi una casa em Leopoldina, com a ajuda
dela. É uma casa muito boa, com 320m2. Naquela época eu não
era Deputado. Agora, já há quatro anos, venho construindo
outra casa. Moro de aluguel em Leopoldina. Minha esposa é
rica. Herdou recentemente parte de uma fazenda que esse José
Alves da vida cita em sua carta. Ele disse que sou possuidor
de terras no Sul de Minas Na realidade, essas terras
localizam-se em São Lourenço, num vilarejo próximo a
Leopoldina.
Oito isso, vou fazer um discurso para que seja transcrito
nos anais da Casa e para que todos possam fazer uma
reflexão. Espero que esse discurso seja um brado de alerta.
(- Lê:)
Sr. Presidente,
Sr. Secretário,
Srs. Deputados, tomo conhecimento de que consciências
poluídas e mentes encharcadas de despeito e inveja levantam
a voz contra instituições sadias e honestamente
administradas com o propósito de enxovalhar pessoas e
parlamentares a elas ligados e quem sabe, com isso, amealhar
vantagens eleitorais.
Esse patrulhamento pseudo-ético, esse moralismo
exibicionista tem modelos em um passado recente de triste
memória- Há alguns anos, quando se queria incompatibilizar
ou amedrontar um candidato, um político ou mesmo um cidadão
comum, bastava taxá-lo de subversivo, de comunista Fosse ou
não fosse verdade, estava delineada a trilha de
dificuldades, ameaças, suspeitas, discriminações, pela qual
passaria o caluniado a se deslocar. Durante muito tempo essa
técnica destruiu reputações, cancelou candidaturas,
determinou prisões, levou o pânico a famílias honradas e
permitiu a muito pilantra, a muito canalha continuar tecendo
a trama política e social do Pais, geralmente, cobertos de
lucros e glórias, de prestigio e popularidade.
A temporada de caça agora é outra.
Iniciou-se a caça aos marajás - cortina de fumaça que

encobriu tantas trapaças, tantas jogadas inescrupulosas,
tantas maracutaias incrustadas nas altas esferas - tão altas
que pareciam pairar acima do bem e do mal.
Os caçadores de marajás tornaram-se, de repente, em caça,
e, provavelmente, se houver ainda justiça, serão cassados,
em todos os sentidos. Deixaram, felizmente, para futuras
comparações, o modelo acabado do falso moralista: critico
das mazelas alheias, farejadores do escândalo,
exibicionistas da boa aparência fisica e moral, defensores
dos mais elevados princípios da sã moralidade: por fora.
Aproveitadores, megalomaníacos, autocomplacentes, corruptos,
mentirosos, enfim, patifes consumados: por dentro
Entram na moda, agora, os caçadores de corruptos. Não estou

me referindo aos parlamentares que formam OPIs destinadas a
apurar irregularidades constatadas, a investigar crimes de
corrupção aflorados nas evidências inquestionáveis e
instaurar processos cujas suspeitas e indícios exigem
apuração e levantamento de responsabilidades.



1 1

Refiro-me a essa escória de aproveitadores que, não
confiando em seus próprios méritos para se firmarem na vida
pública ou para se reelegerem, a qualquer custo, levantam
calúnias, denunciam supostas fraudes, alardeiam suspeitas
várias, para enxovalhar personalidades públicas e mesmo
cidadãos obscuros em seu modesto labor, na esperança de que,
com a perda de substância dos caluniados, se lhes depositem
na peneira da incompetência algumas sobras eleitorais.
Essa técnica, ainda que sabidamente usada por gentalha de
caráter malformado, produz alguns frutos podres tão
agradáveis ao paladar desses abutres da estabilidade alheia.
Em primeiro lugar, obriga os caluniados a despender um

tempo considerável em arrolar documentos e provas de que as
denúncias são mentirosas, levianas e mal-intencionadas-
Em segundo lugar, a recuperação das perdas morais dos

caluniados é parcial e demorada. Já conhecemos de sobra
aquela frase do personagem cínico do Barbeiro de Sevilha:
"Calunai, calunai, pois da calúnia alguma coisa sempre
fica". E é uma verdade.
Mas é preciso lançar um brado de alerta aos partidos
populares que abrigam em seu seio parlamentares e
correligionários aficionados desse método de fazer política
(se é que se pode chamar assim a essa prática asquerosa de
fazer politicagem).
Um partido ligado ás classes trabalhadoras como o PT, por
exemplo, não pode dar guarida a essa gentalha maledicente,
inconseqúente e bandalheira. Um partido de trabalhadores que
não conta com os recursos financeiros das altas camadas das
finanças nacionais e internacionais deve zelar para que os
seus quadros se componham de homens sérios, dignos,
respeitadores da reputação alheia e não de mentirosos,
levianos e canalhas! Para o bem do próprio partido, para a
grandeza de seu futuro, para a elevação da própria classe
trabalhadora que representa e defende, cumpre dar o exemplo
de trabalho, dignidade e respeito.
Da mesma forma, é necessário que o poder público encontre

meios de punir os profissionais das calúnias e das mentiras
para pôr fim a essa indústria da preocupação e da ansiedade
alheias. Ao mesmo tempo, cumpre ao Judiciário deixar cair no
vazio as denúncias não fundamentadas, pelo menos as sem
indícios seguros, ou verossimilhança, obrigando aos
denunciadores a apresentação de provas confirmadoras das
denúncias de fraudes e trapaças - e não aos denunciados,
apresentar provas de sua inocência- Enquanto os honestos e
probos se esfalfam em provarsua honestidade e probidade, os
maledicentes se largam á solta para arquitetar novas
artimanhas eleitoreira.
Vejam os senhores o caso da denúncia feita contra mim,
contra a instituição Dom Delfim e seus dirigentes pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira. Com muita diligência foi
preparado um dossiê para provar a inverdade de suas
acusações. Todavia, muitas das pessoas que tomaram
conhecimento das declarações falsas e das insinuações
maliciosas daqueles parlamentares jamais terão oportunidade
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de se informarem do desmentido, pairando em seus espíritos a
dúvida sobre a honestidade dos envolvidos, ou mesmo a
certeza de sua desonestidade, coisa comum nestes tempos em
que se julga apressada e facilmente a tudo e a todos,
verbalizando a decepção generalizada com frases como: 'São
todos iguais", "são todos farinha do mesmo saco" • "na classe
política só tem desonestos', e assim por diante.
Mas é nosso dever chamar a atenção dos dirigentes de
partidos que permitem, em suas fileiras, o desabrochar e
desenvolver de ervas daninhas desta categoria, isto é, de
homens que, não tendo iniciativa ou diligência para o
trabalho e para servir ao público, se utilizam desta técnica
da malfadada ditadura de procurar desmoralizar os
adversários que não têm preguiça e não medem esforços para
atender às suas obrigações de homem público.
Essa permissividade danosa acabará destruindo ou

desmoralizando os partidos populares que não se mostrarem
atentos ao desenvolvimento dessa classe inepta, improdutiva
e mesquinha.
Obrigado pela atenção, excelências.

479a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/12/93 pelo

Deputado Márcio Miranda
O Deputado Márcio Miranda* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados: importante dever da comunidade é o de reconhecer
seus filhos mais destacados e quantos trabalham anonimamente
pelo próximo, com espirito de serviço e edificação de bons
valores. Assim eu vejo o exemplo de vida e a obra do Dr.
Otaviano Rodrigues dos Santos, que desejo exaltar desta
tribuna no momento em que se comemoram os 60 anos de sua
formatura em Medicina e fazer justiça a uma longa carreira
de trabalhos que ainda não cessaram, aos 85 anos de idade.
Diplomado pela UFMG em 1933, foi o primeiro médico da

antiga Rede Mineira de Viação, em Divinópolis, onde criou e
estruturou a Medicina do Trabalho, ramo de que é um dos
pioneiros e a que prestou e continua a prestar relevantes
serviços e contribuição de estudioso e cientista Além da
peregrina dedicação aos seus clientes particulares,
atendidos com rara paciência e compreensão de sacerdote,
saudoso médico de família dos bons tempos e da melhor
tradição do nosso Estado, sua longa e fecunda vida
profissional é incomum e marcada por lances de bondade e
amor aos seus pacientes; coragem e audácia na firmeza do
querer para criar e inovar; inabalável idealismo de
construir uma vida saudável para cada um, por menor que
seja, que precise dele. Nós, que o conhecemos de perto,
somos todos, portanto, admiradores e entusiastas de urna
carreira extraordinária, que ele começou em 1927, quando
ingressou na Faculdade de Medicina, demonstrando, nos seus
cuidados e no seu zelo com a aprendizagem e a informação, o
bom médico que viria a ser Aprovado em concurso para o
chamado Curso de Aperfeiçoamento de então, foi trabalhar com
o Prof. Alfredo Balena na Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte, onde estagiou e serviu até 1934. Em seguida,
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trabalhou como clinico-geral em Dores do Indaiá, onde, em
pouco mais de um ano, deixou a idéia e, mais que isso, os
alicerces da construção da Santa Casa local. A mudança da
família para Santo Antônio do Monte levou-o a clinicar nessa
cidade até 1946. E de lã veio para Divinõpolis. Centro maior
e de bons recursos para o trabalho médico, propiciou-lhe
Divinõpolis, afinal, o desenvolvimento de suas
potencialidades e de sua enorme força de homem trabalhador e
solidário.
As numerosas distinções que tem recebido ao longo dessa
afanosa vida de trabalho e estudos refletem, com propriedade
e justiça, os merecimentos do médico e do homem generoso e
prestativo. Apenas algumas vou citar, naturalmente, porque
nomeá-las todas equivaleria a repetir ]áureas e homenagens
que o Dr. Otaviano mereceu várias vezes: Médico do Ano,
Divinõpolis, 1969, 1972; Cidadão Honorário de Divinõpolis,
1983; Medalha de Honra da Inconfidência, 1984; homenagens
dos Grupos de Alcoólatras Anônimos Princesa Isabel, Passo
Certo, Unidos Venceremos, 1979, 1983, 1988; Presidente da
Mesa-Redonda do II Congresso Brasileiro de Geriatria e
Gerontologia, 1987; Medalha Candidés, 1980; Menção Honrosa
da Câmara Municipal de Santo Antônio do Monte, 1993.
Nunca parou de estudar. E, além da Medicina do Trabalho,

aprimorava-se, especialmente, em Cardiologia, em Pneumologia
e em Geriatria-Gerontologia, freqüentando cursos de extensão
e atualização. Mais recentemente, publicou duas monografias:
"0 Alcoolismo á Luz da Medicina", em 1979, e "Falando sobre
Alcoolismo', em 1986, além de numerosas palestras e
conferências sobre o tema para grupos de A.As. , escolares,
entidades de classe, empresas, clubes de serviço e outros
grupamentos de pessoas. O Dr. Dtaviano deu destacada
contribuição á formação de uma consciência dos graves
problemas do vicio e da sua força demolidora no espirito e
no corpo do viciado. Em 1987, pronunciou no Plenário da
Assembléia Legislativa, uma aplaudida conferência a que os
jornais da época deram merecida cobertura e que teve grande
repercussão nos meios técnicos e científicos.
E se é certo que, um dia, tivesse temido a diminuição do
atendimento na sua clinica particular, porque lhe fugiriam
os clientes diante da idade e da velhice física, Deus
dobrou-lhe as energias e a disposição para ver, como
aconteceu, que, ao contrário, a clientela manteve-se e
aumentou, até.
Absorvido pela Medicina e por compromissos profissionais,
que não tinham dia nem hora, não pôde dar aos filhos a
presença e os cuidados de criação e assistência que
gostaria, como pai extremoso e provedor que é. Nessa tarefa,
a Divina Providência cuidou de ajudá-lo especialmente, ao
casá-lo com Dona Firmina Greco dos Santos, cujos predicados
de virtuosa mulher mineira, amiga e preceptora, incansável e
diligente construíram a boa educação dos cinco filhos. Dos
exemplos de vida e trabalho do pai e da aprimorada formação
de caráter e personalidade que lhes inculcou Dona
"Inhazinha", assim familiarmente chamada. Otaviano José e
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Leopoldo, clínicos e cardiologistas; Anielo, clinico, do
Departamento de Saúde da Casa, Antônio, antropólogo, e
Hilton, administrador de empresas, herdaram mais que carga e
atributos genéticos, senão a própria linhagem dos genitores
eos mesmos valores e carisma.
A homenagem que se presta esta noite, em Divinõpolis, ao
Dr. Otaviano Rodrigues dos Santos, eu quero juntar meu
depoimento de amigo reconhecido pela valiosa colaboração que
meu deu, há 36 anos, quando ali começava o meu trabalho
profissional; de admirador de sua obra extraordinária,
edificante e frutuosa; de discípulo de seus exemplos nesse
longo tempo de aprendizagem, cujas boas lições de vida e
sabedoria, até hoje, procuro seguir. Quero desejar ao velho
companheiro de luta pela Medicina, nesses 60 anos de bela
caminhada, as alegrias a que os seus joviais 85 anos têm
direito e ainda gozam, cercado da amizade e do respeito de
uma cidade inteira e da legião de ferroviários, clientes e
demais pessoas que ele bondosamente beneficiou. Muito
obrigado.

- Sem revisão do orador.)
479â REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 14112193 pelo
Deputado Jaime Martins

O Deputado Jaime Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não era nossa intenção voltar a esta tribuna para falar.
mais uma vez, a respeito de subvenções sociais.
Fui denunciado aqui, há aproximadamente um mês atrás. Vim a

esta tribuna, dei satisfações e explicações, coloquei-me à
disposição da Mesa da Assembléia e da Justiça, para que
fossem prestadas as contas e os esclarecimentos necessários.
Entretanto, continuam jogando lama e terror, espalhando a
discórdia. Eu considero o Deputado Antônio Carlos Pereira,
como uma jia, uma rã, que sopra grande e que, quando incha,
espalha cobreiro para todo mundo. Ele vive espalhando o
terror, jogando veneno para todos os cantos desta Casa,
envolvendo pessoas corretas e boas. Ele não tem o mínimo
respeito aos direitos da pessoa humana. Ele defende, sim, os
direitos dos bandidos que estão presos nas cadeias, dos
assaltantes, dessas pessoas que vivem perturbando a ordem,
mas não sabe respeitar o direito dos outros. Por Isso,
estamos, hoje, nesta tribuna, Sr. Presidente.
Ontem, segunda-feira, um jornal de Belo Horizonte fez
denúncias incluindo, novamente, o nosso nome e o de vários
outros colegas que, temos certeza, são pessoas honestas. E
hoje tentei falar com o Dr. Castellar Guimarães, mas ele
estava viajando, devendo voltar amanhã. Pedi uma audiência e
vou colocar à sua disposição documentos para que fiscalize a
Fundação Jaime Martins, porque precisamos parar com Isso.
Não suportamos mais. Estive doente por um ano e agora estou
em recuperação. Entretanto, não consigo ter uma recuperação
completa, por causa da lama jogada por esse povo. Minha
esposa está doente, internada, e também está sofrendo com
essas noticias. Esse terror e esse veneno espalhados atingem
a imprensa marrom do interior e alimentam os adversários
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políticos, que escrevem artigos como este "Documentos
Apontam Aplicação de Verbas Sociais pelo Deputado Jaime
Martins". Tais fatos precisam ser esclarecidos o mais rápido
possível, porque não tenho condições de ficar suportando
isso por toda a vida.
Sr. Presidente, estou fazendo um documento que entregarei à
Mesa, para que a sua direção aplique as leis cabíveis ás
pessoas que estão denunciando sem comprovar. Eles têm a cara
lavada. Quando não podem comprovar, dizem que não tiveram a
intenção de denunciar ninguém. E preciso ficar claro que o
Regimento Interno será aplicado. Assim, as pessoas - parece-
me que mais dois Deputados estão incluídos na lista dos
acusadores, segundo o que foi publicado no jornal "Diário da
Tarde !! de sábado - que não conseguirem provar as acusações
feitas a mim e às obras sociais de meus colegas serão
punidas. Tenho noticias das obras sociais realizadas pelo
Deputado Ibrahim Jacob, em Ubá, bem como das do Deputado
Bené Guedes, que há pouco saiu descontrolado com as
denúncias recebidas. Temos certeza de que esses colegas
Deputados são completamente idôneos. Desse modo, é
necessário haver punição para essas pessoas que têm
facilidade de falar dos outros.
Temos um boletim da CGT, uma associação que representa os
trabalhadores, acusando essas pessoas que estão contra as
organizações sociais e que estão querendo desvirtuar e
desmoralizar esse modelo. Esses acusadores estão querendo,
apenas. badernar as coisas.
Assim. Sr. Presidente, precisamos achar uma maneira de
colocar moral nesta Casa. E preciso que vocês, da Mesa.
tenham coragem contra esse povo. Vamos, juntos, lavar o que
estiver sujo, mas, quanto ao que estiver limpo, vamos dar um
troco nesse povo.
No final o boletim diz o seguinte: (- Lê:)
'"Em tempo: Como mais uma evidência do caráter reacionário

desse conluio, no último dia 11 de setembro, dia seguinte á
brava resistência à doação da AÇOMINAS. o Sr. Antônio Carlos
- Líder do PT na ALMG e um dos próceres desse movimento
contra as organizações populares - ocupou a tribuna para
atacar os trabalhadores e a CGT por resistirem àquele
assalto ao patrimônio público."
Esse é um jornal da CGT, que, até prova em contrário,
considero certo. Mas "o pau começou a quebrar". Ontem foi
autorizada a quebra do sigilo bancário da CUT de São Paulo.
O Meneguelli, aquele caboclo de cara fechada, cara ruim, que
só pensa em fazer maldades, ele vai ser envolvido na CUT.
Quebrando-se o sigilo, vamos ver de onde está vindo o
dinheiro dos sindicatos, da CUT. O Deputado Antônio Carlos
Pereira deu dinheiro para a CUT, para os sindicatos. Vamos
ver como o dinheiro do exterior é financiado, porque o chefe
de vocês é um desempregado. (-Palmas.) Ele anda pelo Brasil
inteiro de jatinho. Quem financia isso? Gostaria que vocês
dessem essa explicação. Mas, se não derem, as promotorias
públicas vão quebrar o sigilo, e certamente vamos saber de
onde vem o dinheiro.
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Sr. Presidente, dentro de alguns instantes, encaminharei a
V. Exa. um requerimento para que, uma vez apuradas as
denúncias contra nós, contra mim, contra o Deputado Ibrahim
Jacob, contra o Deputado Cléuber Carneiro, e nada tendo sido
comprovado, V. Exa. e a Mesa da Assembléia apliquem o
Regimento Interno nesses caluniadores. E o decoro
parlamentar. Já pedi à assessoria desta Casa para redigir um
projeto, com calma, com tranqüilidade, para ser aplicado
nesse caso.
Sr. Presidente, assim que se abrirem os trabalhos do
Legislativo, no dia 15 de fevereiro, vamos pedir urgência
para esse projeto, para que possamos 'botar um freio nos
Deputados que não têm decoro. Muito obrigado.

- Publicado de acordo com o texto original.)
479a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 14/12/93 pelo
Deputado Clêuber Carneiro

O Deputado Clêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a notícia veiculada nos meios de comunicação,
neste fim de semana, envolvendo nomes de parlamentares
denunciados pela Liderança do PT ao Ministério Público,
causou nova onda de mal-estar nesta Casa, como bem o
demonstrou a agitada reunião da manhã. Não que queiramos
encobrir crimes ou falcatruas, nas, acima de tudo, queremos
evitar injustiças, em virtude da perversa crueldade, da
declarada má-fé e da irresponsabilidade dessas denúncias.
Não fora o tenso clima em que estamos vivendo, talvez

muitas delas se perdessem em sua própria miserabilidade.
Fez-se do ódio o fermento, e da indignidade, uma arma para
se alcançarem objetivos eleitoreiros e subalternos. Elegeu-
se, como nos tempos da ditadura, a delação, e falsas vestais
reaparecem como salvadoras da pátria e guardiãs da ética e
da moral
Os patrulhamentos político e ideológico voltam a ser

exercidos, implantados e festejados pelos abutres, que, a
cada minuto, querem mais vitimas e mais sangue.
Estamos seguindo, nesta Casa, um processo célere no
encaminhamento dos fatos pelos quais estamos sendo
indiciados. Encurtando caminho, decidimos pela entrega ao
Ministério Público da investigação das denúncias.
Entretanto, os santos do PT, os puros do P1 estão
confundindo investigação de denúncia com denunciação
caluniosa. Estão mistificando a verdade com a dubiedade da
mentira; estão fazendo jogo de cena com a dignidade e com a
vida de muitos.
A imprensa, diga-se de passagem, pequena parte da imprensa,
maldosamente, incluiu o meu nome entre os denunciados.
Solicitei à Procuradoria de Justiça conhecimento do fato e
constatei que, só no final de uma exposição sobre bolsas de
estudo, fui citado nominalmente como concedente, sendo este
o exato teor do documento: "Verifica-se, ainda, das
publicações concessivas das bolsas de estudo que constam
parentes de deputados concedentes da subvenção. A titulo de
exemplo, cite-se o Deputado Clêuber Brandão Carneiro, que
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concedeu bolsas para Leonardo Brandão Carneiro Porto, Murilo
Brandão Carneiro Porto e Ursula Marinho Carneiro em
publicação no "Minas Gerais!! de 7/11/93 (Of. DOC no 09, em
anexo).
Não é mentira, Sr. Presidente. Dei centenas de outras

bolsas também.
Sim, Srs. Deputados, sempre dei bolsas de estudo, sempre

dei ajudas escolares e quero ser condenado por esse delito,
pois vou continuar dando bolsas de estudo. Talvez se mais
bolsas de estudo estivessem sendo dadas neste Pais, os maus-
caracteres como o PC, o "Zé Carlos" do Orçamento e o Antônio
Carlos do PT tivessem diminuído.
Dei bolsas para muita gente. Dou bolsas desde 1970, quando
iniciei a minha vida pública. Dei bolsas de estudo que a lei
mandava que eu desse, e a lei não distinguia a quem eu
deveria dar.
Não dei aquelas bolsas de estudo de forma malandra; as
verbas foram denunciadas como de subvenção social
mentirosamente denunciadas como se fossem verbas
orçamentárias. Dei bolsas de estudo oriundas da verba da
Loteria do Estado, que nos impôs na época a obrigação de
dar, em bolsas de estudo, repito, parte daqueles recursos.
Mas vai além a denúncia: diz que essas bolsas foram dadas a
entidades particulares e que têm fins lucrativos. Alegam que
não podiam ser dadas para esses colégios, citando o Loyola,
o Pitágoras e outros. A burrice existe nos caluniadores do
PT. Como dar bolsas de estudo a não ser para colégios
particulares? Como dar bolsas de estudo para a Universidade
Federal ou para a Escola Estadual Pandiá Calógeras? As
bolsas de estudo têm que ser dadas para colégios
particulares, para entidades particulares. E assim que a lei
mandou que fizéssemos na ocasião.
Aqui está a lei que disciplina a doação de bolsas de

estudo, com recursos oriundos da Loteria do Estado. E a Lei
ng 6.265/73, alterada pela Lei ng 9.924/89, que, no seu art.
5g determina que, dos lucros da loteria, sejam dados "X"%
para a saúde, 'X"/, para atividades esportivas, 24% como
subvenção ás entidades que tenham finalidades idênticas às
das entidades de que tratam os incisos anteriores e que
estejam legalmente constituídas no Estado; ás entidades
escolares, para seu custeio, total ou parcial, bem como a
pessoas jurídicas de direito público ou privado, como é o
caso dos colégios.
A lei anterior, ng 6.265, cita especificamente: '24% para
bolsas de estudo.' Tal lei obrigou-me a dar bolsas de estudo
e subvenções às entidades que se enquadram nas finalidades
previstas nos incisos anteriores e que estão legalmente
constituídas no território do Estado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero acreditar que não é
ignorância desse Carlão, que não é ignorância da sua
assessoria, mas sim uma declarada má-fé, buscando ferir o
âmago, o coração deste parlamentar, buscando mistificar com
a mentira, buscando mistificar, na indignidade da sua ação,
o trabalho sério e honesto daqueles que aqui estão.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou continuar a dar bolsas
de estudo. Vou transferir a maior parcela da minha verba
deste mês para entidades culturais e educacionais, as quais
repassarão bolsas de estudo aos colégios. Acredito neste
trabalho, como também acredito que, se agirmos assim,
estaremos modificando este Pais e evitando mazelas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta nossa passividade
diante dessa insultuosa situação a que o PT nos tem exposto
há de ter um fim! Sr. Presidente, Srs. Deputados, não é
bolsa de estudo que causa indignação ao nosso povo, não é a
ajuda escolar que infelicita esta Nação! O que infelicita o
nosso povo são os atos criminosos que ai estão São as ações
políticas que geram monstruosidades neste País! São os jatos
de Collor, são os jatos de Lula, percorrendo esta Nação
inteira, sem explicações sobre as receitas que eles tiveram
para manter suas campanhas milionárias! O que causa
indignação é saber que a mesma verba que tenho, o PT também
a tem, mas não a usou em bolsas de estudo, e sim aplicou-a
na ação política dos sindicatos!
Nós acompanhamos a prestação de contas da CUT e vimos

vários pagamentos destinados a pessoas com o mesmo sobrenome
do seu Presidente!
Mas não tivemos a indignidade de vir aqui nem de dizer que
todos aqueles Calazans são parentes do Calazans Presidente.
Aqui há três nomes citados: um é o de Ursula Marinho
Carneiro, que não tem nada a ver com o meu "Carneiro". Ela
não tem nenhum laço de consangüinidade nem de familiaridade
com a minha pessoa. O "Carneiro" de Ursula é de Minas e de
Goiás. O meu "Carneiro" é de Feira de Santana, na Bahia. Mas
a indignidade do PT fez publicar nos jornais e na televisão
que essa pessoa era parenta próxima deste Deputado.
Vamos, agora, aprofundar-nos na mudança deste nosso

comportamento passivo. Sabemos que nos corredores da
Assembléia todos escutam as coisas, mas fica tudo
silenciado. Sabemos que carro bimotor de Deputado do PT, que
tem placa e que tem dono, abastece, de manhã, com verba
pública, com gasolina e, à tarde, abastece com álcool. São
carros fantásticos e fantasmas. Sabemos que na conta de um
tal de posto Diplomata, o pastor Gilmar Machado tirou tal
quantidade de gasolina que foi apelidado, entre nós, de
"novo Nero". A gasolina que ele utilizou com verba da
subvenção daria para incendiar o mundo. Sabemos que mil e
uma desgraças se estão perpetrando, mas queremos. Sr.
Presidente, neste momento, que a emoção seja contida, já que
ela não é a melhor conselheira. Espero que a razão possa
superar tudo isso.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, vou terminar pedindo que

Deus nos ajude e nos inspire para que, nesta Casa, a delação
tenha termo e que a denúncia caluniosa e irresponsável tenha
fim. A denúncia caluniosa é passível de enquadramento em
falta de decoro parlamentar, que gera cassação de mandato. E
preciso que a malandragem encolha e que a hipocrisia não
continue a ser festejada entre nós. Ações indignas dessa
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natureza jamais acrescentarão sal à terra e jamais
acrescentarão luz ao mundo. Muito obrigado.

479 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/12193 pelo

Deputado António Genaro
O Deputado Antônio Genaro - Eu quero apenas corrigir uma

coisa: estou completamente de acordo com o pronunciamento do
Deputado Clêuber Carneiro, mas o Deputado Gilmar Machado não
é pastor.

- Sem revisão do orador.)
479 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 14/12/93 pelo
Deputado Raul Messias

O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais pessoas presentes: infelizmente, estamos assistindo a
um desfilar de adjetivos. Hoje, de manhã, ouvimos vários
adjetivos, mas as propostas concretas para a solução dos
problemas foram muito poucas. Nós, quando fizemos parte da
Mesa, propusemos que se fizesse uma auditoria por amostragem
das prestações de contas encaminhadas por todas as
entidades. Essa proposta não foi aceita. Tenho certeza de
que, se tivesse sido feita, nós não estaríamos nesse
ambiente de caça às bruxas e noites de São Bartolomeu. Tenho
certeza de que, se as informações que foram pedidas pelo
Deputado António Carlos Pereira e por outros Deputados do PT
tivessem sido publicadas, não estaríamos passando por esse
vexame.
Agora. Sr. Deputado Clêuber Carneiro, Sr. Deputado Milton

Salles, nossa questão com V. Exas. mão é uma questão moral,
e sim, política. Por que V. Exs foram comandados pelo Lider
do Governo e votaram contra todas as nossas propostas
moralizantes relativas ao funcionamento dos fundos públicos
estaduais? Por quê? Por que, nobre Deputado Péricles
Ferreira, V. EM não aprovou aquelas emendas que davam maior
transparência à gerência do dinheiro público dos fundos
estaduais? Esta é a questão. Por que V. Exa, Deputado Milton
Sailes, que tão bravamente ocupava esta tribuna combatendo
os desmandos de Newton Cardoso, hoje se agacha diante de
Hélio Garcia? Esta ã a .questão. Precisamos trazer para esta
tribuna o debate político. Não podemos nos esconder atrás de
questiúnculas morais. Interessa-me saber dos votos de V.
Exa. . V. Exçá vota, dia e noite, a favor de Hélio Garcia, sem
conhecer os projetos. Este é o desafio que faço a todos os
Deputados: venham a esta tribuna apresentar argumentos que
comprovem sua posição. Não tragam discussões relativas a
questões familiares; participem do debate político.
Quanto a dizerem que meu irmão foi nomeado para a FEAM,
afirmo-lhes que não fiz pedido algum. Apenas recebi a
comunicação do Sr. Governador, mas jamais fui ao Palácio
pedir essa nomeação, muito pelo contrário, pois, hoje, a
FEAM, como todas as instituições do Estado brasileiro, está
à mingua; mão tem recursos, porque as verbas vão para os
empresários.
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Não tenho questão pessoal contra o Deputado Jaime Martins.
Pelo contrário, eu o admiro. Tenho conhecimento de que,
quando entrei para esta Casa, ele já era detentor de um
patrimônio invejável. Mas trata-se de uma questão política,
a de destinar recursos de subvenções a uma fundação que tem
o nosso próprio nome. Politicamente, reconheço que V. Exa.
tem o direito de se defender. Não acho que V. Exa. seja
ladrão ou corrupto, mas destinar recursos a uma fundação que
tem nosso próprio nome é estranhável . Defendo o direito de
V. Exa. , mas, 'data naxima venia", gostaria de discordar.
Gostaria, também, de saber por que os Deputados,
sistematicamente, derrotam, sem nenhuma discussão nem
conhecimento do conteúdo, ou engavetam, todos os projetos
apresentados pelo PT ou pelo P55. Desconhecem nossos
requerimentos solicitando inclusão na pauta de projetos
apresentados. Onde estão esses projetos, que já somam
dezenas? Trata-se de subserviência, medo de votar contra a
Rede Globo, medo de votar contra os empresários. Este é o
real motivo de ficarem nossos projetos no fundo da gaveta.
Esta é uma questão política que ainda vamos resolver, em
1994 ou em 1995, quando tivermos uma maioria de esquerda
nesta Assembléia. E, àqueles que acham que estou defendendo
uma questão eleitoreira, quero dizer que, no ano que vem,
não serei candidato nem a sindico de prédio, mas vou apoiar
a frente popular de esquerda para varrer da Assembléia de
Minas esse espirito de subserviência que sempre tem reinado
nesta Casa. Muito obrigado.

9a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/12193 pelo

Deputado Jaime Martins
O Deputado Jaime Martins - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

conforme eu disse há poucos instantes, encaminhei à Mesa um
requerimento nos seguintes termos. (- Lê requerimento em
que solicita a apuração das acusações contra ele feitas pelo
Deputado António Carlos Pereira, encaminhadas por este e
pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Gilmar Machado ao
Procurador-Geral de Justiça, e que, provada a improcedência
das acusações, sejam seus autores regimentalmente punidos. E
a seguinte a justificação do requerimento:)
"A reputação de qualquer indivíduo é, sem dúvida, o seu

patrimônio mais valioso, construído ao longo de toda uma
vida de honestidade e retidão.
Paradoxalmente, é patrimônio mais sujeito aos ataques de
malfeitores do que os próprios bens materiais, pois basta
apenas uma palavra leviana para que seja vilipendiada a
honra de pessoas dignas.
As acusações de que têm sido vitimas diversos Deputados
desta Casa não podem deixar de ser apuradas, e, uma vez
provada a sua improcedência, sejam os acusadores
vigorosamente punidos.".
Eu anexo a este requerimento, Sr. Presidente, uma cópia das

denúncias feitas ao Procurador Casteilar Modesto Guimarães
Filho. São acusações referentes a minha pessoa e a diversos
outros colegas. Portanto, que esse requerimento seja
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extensivo a todos os outros colegas, e que a pena não seja
aplicada só a mim, mas a todos os outros que não comprovarem
a procedência das denúncias. Portanto, fica aqui este
requerimento que fizemos, em regime de urgência, porque
amanhã teremos a sessão de encerramento de nossos trabalhos.
Prometo, no próximo ano, entrar com um projeto rigoroso com
vistas a que se cumpram regimentalmente as penas cometidas
por esses infratores. Muito obrigado. (- Lê:)

"Oficio nQ 3.383/93 GAE, FGJ.
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 1992-
Senhor Presidente:
Em atenção ao ofício subscrito por V. Exa. , datado de
14/12/93, e ainda, considerando a exigência da comissão
composta por parlamentares para acompanhamento das
atividades desenvolvidas pelo Ministério Público à vista de
fatos atinentes ao Poder Legislativo, enviamos cópia de
representação formulada pelo Deputado Antônio Carlos Pereira
em fato do Deputado Benedito Rubens Renó e outros.
Esclarecemos, outrossim, que o expediente encontra-se para

análise, para oportuna deliberação.
Sendo o que se nos apresenta para o momento, subscrevemo-
nos com renovados protestos de elevado apreço.
Casteliar Modesto Guimarães Filho, Procurador-Geral de
Justiça."

- Publicado de acordo com o texto original.)
479,1 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 14112/93 pela
Deputada Maria Elvira

A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Deputado José
Ferraz, membros da Mesa, companheiros Deputados, senhores e
senhoras presentes nas galerias, funcionários de gabinetes
que me escutam, hoje, neste último dia de atividades
parlamentares, como falei na parte da manhã, usei o meu
espaço na tribuna, na parte da manhã, para falar de uma
série de assuntos diferentes dos que vou abordar, aqui,
nesta hora.
Quero dizer a vocês que tento ser uma pessoa tranqüila,
mas, não é fácil ser calma nos dias de hoje. Eu não poderia
encerrar, como parlamentar, as nossas atividades deste ano
sem deixar de fazer alguns comentários, que, se não tiverem
valor para esta Casa, pelo menos servirão para mim, nos
aspectos pessoal e psicológico, como um certo desafogo por
tudo que vimos acontecer nesse segundo semestre de 1993.
Em primeiro lugar, quero repetir que, como a maioria dos
brasileiros, concordo plenamente com tudo o que está
acontecendo em relação á busca da transparência. Devemos
separar o joio do trigo no parlamento Nacional, cassando
aqueles que estão prestando desserviços e lesando o bolso do
povo. Não tenho dúvida quanto a essa preocupação e a
necessidade de que tudo aconteça nesse sentido.
Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria de tecer alguns
comentários - e talvez esteja chovendo no molhado, pois
vários colegas usaram da tribuna, pela manhã, para
apresentar suas preocupações. Infelizmente, não pude chegar
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mais cedo para o expediente da tarde e ouvir os oradores que
me antecederam, como os Deputados Bonifácio Mourão, Tarcísio
Henriques, todos Deputados altamente conceituados no
parlamento mineiro e na imagem da opinião pública.
Lamento que não esteja aqui, neste momento, o Deputado
Antônio Carlos Pereira. Ele tem sido, sem dúvida, a
principal figura das denúncias e, pior do que isso, dos mal-
estares e, até mesmo, das Injustiças que possam estar sendo
cometidas.
Hoje, por exemplo, Srs. Deputados, ouvi aqui o Deputado
Bené Guedes - que conheço de longa data e que é uma pessoa
de grande pureza d'alma, de uma simplicidade, de um
desprendimento material a toda prova, Deputado eleito pela
sua Leopoldina - sofrer esse tipo de achincalhe, com
mentiras de que existe uma fundação em Leopoldina com o nome
de seu tio, em que sua esposa é a Presidente. E tudo mentira
como ele já provou.
Percebemos que é uma ação maldosa, daninha, eleitoreira,
para sujar o nome do Deputado Bené Guedes na sua cidade
natal, onde é extremamente querido e respeitado. Lá estive
há um mês e vi a maneira como o povo recebe e acolhe esse
Deputado nas ruas: com carinho, com abraços, respeito e
amizade. Ele é um homem simples, comum, que vive na maior
simplicidade. Sua esposa, sim, vem de um berço de melhores
condições financeiras. Seu sogro possui fazenda perto de
Leopoldina.
Mas, pelo amor de Deus, o PT, neste desejo açodado de
derrubar, de "mostrar serviço", de denegrir a imagem e
derrubar os politicos, comete erros imperdoáveis. Espero que
a Justiça e, principalmente, o povo de Minas Gerais entendam
que isso não é justo nem honesto e que é basicamente uma
preocupação eleitoreira de colocar o partido como o único
que defende o interesse do povo brasileiro, o único que se
interessa por poupar o bolso do contribuinte brasileiro.
Ora, minha gente, isso é mentira O que se instaurou, neste

momento, na Assembléia é, como já foi falado - e não existe
outro termo para melhor definir - a Noite de São
Bartolomeu, a caça ás bruxas. E pegar quem estiver pelo
caminho-
Vamos separar o joio do trigo. Aqueles que estiverem
errados, que lesaram o bolso do contribuinte, que paguem o
preço que for. Mas, como bem foi falado aqui, hoje, o
principal patrimônio do politico é o seu nome. Se seu nome
está sujo, manchado, tudo fica muito dificil para ele daqui
para frente. E quando essa mancha é mentirosa, quando é
Injusta e é feita de propósito para tentar derrubar a
carreira politica do cidadão?
Sabemos que existem dezenas de casos nesse sentido em todos

os partidos.
Eu, por exemplo, achei um absurdo. Sou e sempre fui
antiLula porque sou antiPT. Tenho todo o respeito pela
classe trabalhadora, mas não gosto da forma como o PT se
coloca, hoje, na sociedade brasileira: como o dono da
verdade, como o único que tem condições de conduzir o Brasil
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para o futuro. Não posso concordar com isso. Quero,
inclusive, fazer alguns comentários sobre atitudes que o PT
tem tomado em nível nacional. Se por um lado são benéficas,
por outro têm mostrado açodamento, despreparo e voracidade
de aparecer em manchetes de jornal. Vou dar o exemplo do
Senador Suplicy que tomou uma atitude, hoje ridicularizada
pela opinião pública. Na ânsia de achar a já falecida Sra.
Ana Elizabeth - assassinada pelo Assessor do Orçamento, José
Carlos - pegou um avião e levou pessoas para os Estados
Unidos, sem antes perguntar á VARIG se a mulher tinha
embarcado. Como alguém pode viajar para os Estados Unidos,
sem antes ter embarcado em algum avião, pelo menos de
carreira? Não foi tomada essa providência. Conclusão: foi
gasto dinheiro do Pais, desnecessariamente, para fazer uma
Investigação que podia ter sido evitada. Bastava perguntar
se ela tinha ido para os Estados Unidos ou não. Tanto que
seu corpo tenha sido encontrado no Brasil. Todos conhecem
essa triste história. Tal atitude caracteriza um
comportamento açodado - quero repetir essa palavra. Da mesma
forma, agiu o Senador Biso]. A "Veja" publica o artigo; "A
Casa do Espanto". Na ânsia de aparecer e de criar uma CPI
paralela á que estava sendo presidida pelo Senador Jarbas
Passarinho, o Sr. Biso] jogou lama em todo o Congresso
Nacional. Disse que 100 parlamentares estavam envolvidos. De
uma simples sigla DP, deduziu que seriam as iniciais do
Deputado Dsmãnio Pereira, do PSDB. Não tenho procuração do
Deputado para defendê-lo, mas é um absurdo apresentar o nome
de um homem que nada tem a ver com o que está ocorrendo.
Deve haver outro Deputado com essa mesma sigla no parlamento
nacional. Isso é uma irresponsabilidade que tem de ser
discutida e condenada. Também o Deputado Aloisio Mercadante
foi conversar com os militares. Ele, que sempre condenara os
militares, foi ouvi-los nesse episódio, nesse momento
difícil da vida nacional, para saber se tinha sinal verde
para continuar trabalhando ou não. Isso significa, sim,
pedir as bênçãos, a vênia dos quartéis, o que também não
combina com o PT.
Quero colocar, novamente, que, se existem irregularidades

em toda a sociedade brasileira, existem grandes
irregularidades nos sindicatos. Outro dia, o Deputado
Antônio Carlos Pereira disse da tribuna que eu só me
preocupava com a CUT, porque eu tinha sugerido uma CPI para
a CUT, bem como para a Escola Sindical 7 de Outubro, que
está recebendo recursos de Deputados Federais e Estaduais
para preparar os sindicalistas, que são os militantes do PT,
pois a Escola Sindical 7 de Outubro é um braço da CUT ou a
ela pertence. E dinheiro dado á CUT para se fazer a política
do PT. E dinheiro do povo, da subvenção social da Assembléia
Legislativa Não estou dizendo que haja corrupção. Eu estou
dizendo que essa atitude é antiética, que não é correta e
que o povo não pode aceitar isso. E o Deputado Antônio
Carlos Pereira disse hoje, na parte da manhã, que nós,
Deputados desta Casa, usamos dinheiro de subvenção para
fazer a campanha do ano passado e de outras datas. Mas será



130

que esse dinheiro que vai para a escola sindical para
preparar militantes também não é dinheiro para campanha? O
último número da "Isto E' traz uma reportagem Intitulada:
"Investigação Lula", mostrando que os recursos da campanha
do Sr. Luis Inácio Lula da Silva que pagavam diárias,
viagens ao exterior e jatinhos tinham que ser bancados por
alguém, pois dinheiro não sai do buraco. E não venham me
dizer que são recursos dos parlamentares. E recurso do
sindicato.
E, para terminar, Sr. Presidente, para não falar que culpo
apenas a CUT ou que eu questiono apenas a CUT, trouxe um
"fax" que recebi de Brasília, que diz que a CGT, onde tenho
muitos amigos, que eu respeito, recebeu US$700.000,00 em
subvenções para manter em funcionamento seus sindicatos.
Será q ue é moral isso? Isso é correto? O dinheiro do povo é
para isso? Se existem bruxas de cá, existem bruxas de lá.
Temos todos que examinar essa contabilidade da sociedade
brasileira para ver se é justa essa perseguição, inclusive
pessoal, com alguns colegas. Preciso de mais um minuto. Sr.
Presidente, para dizer que o Sr. Antônio Carlos Pereira,
falou, também, que não existe conteúdo pessoal no que aqui
se denuncia desta tribuna. Não é verdade.
Tanto não é verdade que, depois desses Deputados terem
denunciado a Escola Sindical 7 de Outubro, tentaram
denunciar-me ali, na Sala de Imprensa. Só que eles não têm
argumento. Não tenho "o rabo preso", cheguei na hora,
cheguei perto do Deputado Roberto Carvalho para mostrar que
não tenho nenhuma culpa no cartório. O Sr. Roberto Carvalho
veio me pedir desculpas, reconhecendo que foi apressado,
reconhecendo que devia ter conversado antes da fazer a
bobagem que tentou fazer na Sala de Imprensa.
Sr. Presidente, termino dizendo que há de se ter cuidado,
pois o nome de cada Deputado foi construido antes da
política, e não vai ser um grupo de pândegos, que quer
aparecer nas manchetes, que quer arrumar votos em cima da
gente, que vai destruir a vossa reputação. Fomos pessoas
eleitas pelo povo, temos a confiança do povo. Aqui, temos
gente boa e gente ruim, como em toda parte do Pais. Isso
está na hora de mudar, porque o PT, inclusive, caiu três
pontos na pesquisa da semana passada. E , não é porque o Lula
está mais bonitinho ou mais feiinho. E porque o povo está

E	observando que esses comportamentos não interessam a
2 ninguém, acabam com a sociedade e com as instituições

nacionais, entre elas o parlamento. q ue representa o povo.

Eo
o
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Belo Horizonte, sábado. 8 de janeiro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA
A

HOMENAGEAR O BANCO DO BRASIL PELO TRANSCURSO DE SEU 1850
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO E PELOS 75 ANOS DE INSTALAÇÃO

DE SUA AGÊNCIA CENTRO DE BELO HORIZONTE,
EM 9 DE DEZEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional
- Palavras do Deputado Agostinho Patrus - Palavras do Dr.
Eustáqulo Wagner Guimarães Comes - Entrega deplaca alusva
ao evento - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação do
Coral Ars Nova - ENCERRAMENTO.

- ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio - Adelino
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Cenaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Laviola - José Leandro - José Maria
Pinto - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen
- Maria Olivia - Miguel Barbosa - Mílton Salles - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

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

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Baldonedo Napoleão, Cléuber Carneiro, Roberto Amaral e
Miguel Barbosa para introduzirem no recinto do Plenário as
autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão
Nobre.

Composição da Mesa
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O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à Mesa os Exrnos.
Srs. Deputado Kemil Kumaira, DD. Secretário de Assuntos
Municipais, representante de S. Exa. o Governador do Estado.
Dr. Hélio Garcia; Eustáquio Wagner Guimarães Gomos, DO.
Superintendente Estadual do Banco do Brasil; Carlos Roberto
de Alvarenga, DD. Gerente-Geral da Agência Centro do Banco
do Brasil de Belo Horizonte; Ministro Mário Pacini, ex-
Diretor do Banco do Brasil; Delauro Boungratz, ex-Diretor do
Banco do Brasil; jornalista Theodulo Pereira, DO. Diretor-
Secretário do jornal "Estado de Minas".

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o
Banco do Brasil pelo transcurso de seu 185 aniversário de
fundação e pelos 75 anos de instalação de sua Agência Centro
em Belo Horizonte.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a
ouvir, de pé, o Hino Nacional, que será cantado pelo Coral
Ars Nova, da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a
regência do maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca.
- E executado o Hino Nacional

Palavras do Deputado Agostinho Patrus
Prezado Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, ilustre Deputado José Ferraz; Deputado Kemil
Kumaira, DO. Secretário de Assuntos Municipais,
representando, nesta solenidade, o ilustre Governador do
Estado, Dr. Hélio Garcia; Dr. Eustáquio Wagner Guimarães
Gomes, DD. Superintendente Estadual do Banco do Brasil,
figura querida de todos nós; Dr. Carlos Roberto de
Alvarenga, DD. Gerente-Geral da agência Centro do Banco do
Brasil de Belo Horizonte; prezado amigo de longa data,
Ministro e ex-Diretor do Banco do Brasil, Dr. Mário Pacini;
Dr. Delauro Baungratz, ex-Diretor do Banco do Brasil;
prezado amigo jornalista Theodulo Pereira, Diretor-
Secretário do jornal "Estado de Minas"; prezado amigo Afonso
Franco, grande Presidente da Associação Atlética do Banco do
Brasil; senhores funcionários; prezados Deputados; senhoras
e senhores, a homenagem que Minas Gerais presta, no dia de
hoje, ao Banco do Brasil, por meio da Assembléia
Legislativa, é, mais do que mera formalidade, um gesto
afetivo, profundamente arraigado no coração do povo
montanhês.
Este Estado, sempre fiel ao espirito liberal, vê na

permanência e na estabilidade das instituições um importante
fator, não apenas de fortalecimento político, mas também de
coesão social e de progresso econômico.
E essa a dimensão do Banco do Brasil, na pluralidade da sua
atuação como forma social que se consolidou prestando os
mais relevantes serviços à Nação brasileira.
A história dessa instituição representa um capitulo

especial na crônica da vida econômica brasileira. Criado em
1808 pelo Príncipe Regente Dom João VI, por sugestão do
Conde de Linhares, foi o 4g Banco emissor do mundo,



133

antecedido apenas pelos da Suécia, da Inglaterra e da
França.
Nessa sua primeira fase, foram instaladas no interior do

Brasil diversas agências, uma delas, a de Vila Rica de Ouro
Preto, na Província de Minas Gerais.
Segue-se um período de expansão do Banco, sendo criadas

filiais ou agências em diversas Capitais brasileiras.
Em Minas Gerais, são instaladas agências em Três Corações e
Uberaba, em 1916. Motivo de especial júbilo para a
instituição é a comemoração dos 75 anos de atividade das
agências de Juiz de Fora, Cataguases, Carangola, Varginha e
da nova filial de Belo Horizonte.
A inauguração da agência de Belo Horizontecontribuiu
decisivamente para o progresso da cidade, que foi a primeira
construida no Brasil, no final do século passado, para ser
uma Capital e que já alcançava extraordinária projeção
econômica e financeira. Todo o Estado de Minas Gerais logo
se beneficiaria com a irradiação, para as diversas regiões
mineiras, dos serviços prestados pelas agências
estrategicamente espalhadas pelos nossos municípios-
Na atuação do Banco em Minas Gerais, sempre se
entrelaçaram, de modo harmonioso, as funções econômica e
social, o que possibilitou a sua enorme aceitação por todo o
povo mineiro. A grandeza de tal atuação só tem sido possível
graças à excepcional categoria dos funcionários da
instituição, que têm no profissionalismo um verdadeiro
estilo de vida. Menção especial por sua capacidade de
liderança e competência merece o Superintendente Estadual
Or. Eustáquio Wagner Guimarães Gomes.
Os reflexos da atividade do Banco em nosso território
fizeram se sentir, sem sombra de dúvida, no desempenho
econômico do Estado: a instituição marcou a sua presença ao
longo das décadas em que Minas Gerais lutou para alcançar o
crescimento que a situa, hoje, como a 2a economia do Pais.
O Brasil não conseguiu ainda implementar um projeto

consistente de desenvolvimento - com a única exceção do Que
se realizou ao tempo em que o Pais era presidido pelo
inesquecível Presidente Juscelino Kubitschek. Crescendo
desordenadamente, o Brasil ainda não logrou melhorar as
condições de vida da sua população, agravando-se, em
conseqüência, os nossos problemas sociais.
Sabemos que ainda existem muitas providências a serem
tomadas no campo da circulação econômica para se melhorarem
as condições do Pais, de acordo com o que preconiza o art.
170 da Constituição, onde o constituinte de 1988 patenteou a
sua intenção de estruturar o sistema financeiro nacional
para promover o desenvolvimento equilibrado do País e
servir ao interesse da comunidade. E com esse espirito que
as instituições financeiras são ali tratadas, em Igualdade
de condições com as instituições privadas, com acesso a
todos os Instrumentos do mercado financeiro bancário.
Em Minas, podemos testemunhar a atuação desassombrada e
competente do Banco do Brasil, que tem sido um dos grandes
impulsionadores da nossa economia. Mercê dessa identificação
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com o Estado, o Banco passou a ocupar um lugar especial em
nossa admiração, o que torna oportuna a homenagem ora
prestada a ele pela Assembléia Legislativa.
A luta pela preservação das instituições confunde-se, nos
dias de hoje, com a batalha pelo fortalecimento da
democracia. Homens públicos, empresários e cidadãos com
informações razoáveis sobre a realidade nacional estão hoje
de acordo sobre a necessidade de se modernizar o Estado
brasileiro. Pretende-se reduzir o impacto da sua intervenção
no domínio econômico para que, limitado ás áreas essenciais,
ele possa melhor cumprir as suas funções. Mas é preciso não
esquecer que, para realizar as suas tarefas, o poder público
não pode prescindir das instituições que constituem os seus
sustentáculos. O Banco do Brasil, um dos pilares do Estado
brasileiro, com uma ampla folha de serviços prestados a
Minas e ao Brasil, é e será sempre um instrumento
imprescindível para a promoção do desenvolvimento econômico
do nosso Pais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Eustáquio Wagner Guimarães Gomes
Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Deputado José Ferraz; Deputado Kemil
Kumaira, DD. Secretário de Assuntos Municipais,
representando o Governador Hélio Garcia, grande amigo do
Banco do Brasil; meu caro Carlos Roberto de Alvarenga,
Gerente-Geral da agência Centro do Banco do Brasil em Belo
Horizonte, que neste ano comemora 75 anos; Ministro Mário
Pacini, eterno Diretor do Banco do Brasil; Or. Oelauro
Baungratz, ex-Diretor e também eterno Diretor do Banco do
Brasil; jornalista Theodulo Pereira, Diretor-Secretário do
jornal "Estado de Minas", que, ao longo do tempo, se
transformou em grande amigo do Banco do Brasil e nos
acompanha em todas as solenidades; meu caro e fraterno amigo
Deputado Agostinho Patrus, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem ao Banco do Brasil, colegas do Banco
do Brasil, empresários, senhoras e senhores.
Devo fazer um pedido formal de desculpas do nosso
Presidente e também dos Diretores Geraldo Farias e João
Maria, que desejariam estar aqui para o recebimento desta
homenagem. Razões da própria situação do Pais os impediram
de estar aqui para compartilhar deste momento de muita honra
e júbilo para toda a família do Banco do Brasil.
Senhoras e senhores, é uma grande honra estar aqui na

qualidade de Superintendente Estadual do Banco do Brasil em
Minas Gerais, representando o corpo funcional de nossa
empresa nesta homenagem que a Assembléia Legislativa está
prestando á nossa Casa, pela passagem dos 75 anos de
fundação de nossa primeira agência em Belo Horizonte e pelos
185 anos de criação do Banco.
Com a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, impuseram-se
como necessidades urgentes a organização das finanças
públicas e o fomento ás atividades produtivas, de sorte a
transformar a Colônia em um Pais pujante. Surgiu, então, a
idéia da criação de um Banco de Governo, concretizada em
12/10/1808.
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O pressuposto que levou á criação do Banco do Brasil foi a
conveniência de o Pais contar com uma instituição financeira
que atuasse, simultaneamente, como agente de desenvolvimento
e integração nacional e como instrumento de governo para
administração da economia.
Esses papéis foram exercidos pela nossa empresa, eu diria

que, com rara competência e brilhantismo, dadas as condições
com as quais nos defrontamos ao longo de nossa história.
Foram vários os momentos de dificuldades, ao longo desses
quase dois séculos, nos quais se sucederam reformas
constitucionais, severas crises financeiras, guerras,
revoluções e outros eventos similares, cujas conseqüências
fizeram soçobrar muitas empresas consideradas sólidas. O
Banco do Brasil, todavia, sempre emergiu mais fortalecido
desses momentos de turbulência. Temos plena convicção de que
essa capacidade de crescimento e modificação de rumos, em
meio aos instantes mais difíceis de nossa história, é o
principal responsável pela posição privilegiada que ocupamos
dentre os conglomerados financeiros do mundo.
Podemos dizer que a implantação da agência do Banco na

Capital de Minas veio inserir-se dentro dessa estratégia de
o Banco atuar corno agente de integração nacional, por via do
desenvolvimento direcionado para o Oeste. Pela sua riqueza,
tradição, cultura e história, Minas constitui-se em um dos
principais alicerces da unidade da Nação. Olhando-se o mapa
do Brasil, Minas Gerais parece surgir com o coração da
Pátria. Logo, era muito natural que a caminhada no sentido
oeste tivesse como ponto de partida Minas Gerais.
Inauguradas algumas poucas agências no interior do Estado,
logo após o final da Primeira Guerra Mundial, o Banco criou
a filial de Belo Horizonte. Inicialmente, o quadro funcional
da nova dependência contava com 5 servidores apenas. Um
detalhe que julgamos digno de menção: entre o corpo
funcional da nova agência incluia-se Alfredo da Silva
Bernardes, irmão do então Presidente da República, Arthur
Bernardes.
Nesses 75 anos, passaram pela agência Centro ou ainda,

estão ali, inúmeros e ilustres funcionários, tendo tido
vários deles a oportunidade de ocupar postos estratégicos da
empresa, no Pais e no exterior. Entre aqueles que tiveram o
privilégio de trabalhar na agência centro, modesta e
honrosamente me incluo.
De cidade recém-criada a uma das principais metrópoles do
Brasil, é inegável que a roda da fortuna voltou-se para a
Capital mineira. O Banco acompanhou o crescimento de nossa
Capital. Dos cinco funcionários em 1918, contamos hoje com
uma força de trabalho estimada em 3.700 pessoas. Aqui
funcionam a Superintendência Estadual, 2 centros de
processamento de dados e 29 agências, além de diversos
outros órgãos regionais.
Não só o crescimento físico, em termos de instalações,
número de dependências e de funcionários, merece ser
destacado. Ao longo desse tempo, o Banco passou da condição
de Banco voltado precipuamente para o meio rural para a de
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principal conglomerado financeiro em funcionamento no Pais.
Esse salto deu-se sem que o Banco perdesse sua
característica básica de agente de desenvolvimento social e
instrumento da política econômica do Governo Federal.
Ainda agora, quando todo o segmento bancário se volta para

a atividade especulativa, aplicando suas disponibilidades em
títulos do Tesouro, o Banco do Brasil continuou com sua
vocação histórica de financiar o processo produtivo, razão
pela qual atravessamos uma fase de turbulência e de
inadimplência alta.
No entanto, há uma determinação firme e forte do Bancodo
Brasil em não descuidar desse segmento produtivo. E a
própria vocação histórica do Banco do Brasil, da qual a
instituição não abre mão, apesar dos riscos que o momento
econômico está a exigir da atividade bancária-
Imaginem os senhores o que significam os bilhões de dólares
investidos pelo Banco no setor produtivo, em termos de
geração de divisas e de empregos, de produção de riquezas.
No segmento agropecuário, o Banco participa de forma
expressiva no financiamento das safras, Com isso, ajudamos a
combater a fome e a inflação e a conter o êxodo rural rumo
ás grandes cidades, onde o ruricola abre mão de sua
cidadania e aumenta a legião de famintos.
Ao lado desse Banco rural, existe um outro, conhecido
daqueles que nos honram com a sua preferência nas áreas
urbanas. Para esse público, o Banco mantém o que nós
internamente designamos como uma prateleira de produtos,
visando atender a todas as necessidades de nossa clientela.
Sonos o primeiro Banco brasileiro a emitir 'traveller's
check". Nosso cartão de crédito inclui-se entre os lideres
do mercado. Estamos lançando a previdência privada com a
marca Ouro do Banco do Brasil. Temos uma ampla rede de
dependências no exterior, captando recursos para injetá-los
no Pais e financiando o comércio com as demais nações.
Esses são apenas alguns exemplos dos produtos e serviços do
Banco do Brasil, que, além de ser o maior, é sem sombra de
dúvidas aquele que mais cresce no Pais. Mesmo nessa hora de
crise, em que a maior parte dos demais Bancos marcha em
outra direção, não nos afastamos de nossa tradição de Banco
voltado para o social. Nesse ano, por exemplo, investimos
pesadamente no financiamento de custeio da safra agrícola. e
o lento retorno dos capitais emprestados ao setor tem
prejudicado nossos resultados; todavia, nosso compromisso
básico é com a produção, e dele não nos afastaremos.
Não é somente pela alocação direta de recursos aos setores
produtivos que o Banco se desincumbe de sua missão
institucional. Um grande brasileiro, o sociólogo Herbert de
Souza, o "Betinho", comove este Pais com sua campanha contra
• miséria e a fome.
O Banco do Brasil, desde a primeira hora em que foi lançada
• Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida,
disse "presente" a mais essa convocação. São centenas de
comitês abertos no Pais por iniciativa de nossos
funcionários, distribuindo alimentos, roupas e recursos os
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mais diversos. Fala-se que essa campanha inédita é capaz de
mudar a face do Brasil. Se Deus iluminar os brasileiros e os
objetivos da campanha se transformarem realmente nos
objetivos de cada um de nós em nosso dia-a-dia, o futuro não
negará ao Banco do Brasil o reconhecimento de nossos
concidadãos pelo papel que agora estamos desempenhando.
E assim na campanha contra a fome, é assim no Projeto BB-
Educar, que está alfabetizando os brasileiros adultos
carentes, é assim no FUNDEC, programa de apoio a pequenas
comunidades rurais, caracterizado por entidades
internacionais como um exemplo de projeto de desenvolvimento
a ser seguido pelos demais paises do Terceiro Mundo. E
assim, senhores, igualmente, no amparo à pesquisa, à
cultura, à ciência e à tecnologia, por meio de recursos da
Fundação Banco do Brasil. E assim o nosso cotidiano.
Senhoras e senhores, nesta hora de celebração gostaria de
prestar as homenagens do funcionalismo do Banco aos cinco
companheiros que iniciaram as atividades de nossa agência,
há 75 anos. Julgo que, nos sonhos daqueles pioneiros, já se
vislumbrava a cidade que. 3/4 de século depois, seria
reconhecida como a metrópole que oferece aos seus filhos as
condições de vida mais adequadas entre suas congêneres no
Pais.
Aos funcionários do Banco aqui presentes, faço uma

convocação: que não deixem morrer a chama da amizade que une
o Banco do Brasil ao povo da Capital de nosso Estado.
Envidem todos os esforços no sentido de proporcionar aos
nossos clientes o tratamento especial que eles merecem e que
é a marca registrada de nossa empresa, para que a marca
Banco do Brasil seja reconhecida como sinônimo de bom
atendimento.
Aos nossos clientes, transmito um agradecimento especial
pela amizade com que honram o nosso Banco. Nossa Casa é de
todos vocês, brasileiros, e simboliza o trabalho valoroso da
Nação em prol de um futuro melhor, mais justo, com menos
desigualdades sociais e com mais oportunidades de trabalho.

Entrega de Placa Alusiva ao Evento
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceder
à entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao Dr.
Eustãquio Wagner Guimarães Comes, Superintendente Estadual
do Banco do Brasil com os seguintes dizeres: "Ao Banco do
Brasil, por ocasião do seu 185g aniversário de fundação, a
homenagem da Assembléia Legislativa pela sua permanente e
proficua participação no desenvolvimento sócio-económico do
Pais. Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1993.".

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Deputado Kemil Kumaira, DD. Secretário de
Estado de Assuntos Municipais, representando o Governador do
Estado. Hélio Garcia; Eustáquio Wagner Guimarães Comes, DD.
Superintendente Estadual do Banco do Brasil, na pessoa de
quem queremos homenagear todo o funcionalismo do Banco;
Carlos Roberto de Alvarenga, DD. Gerente-Geral da agência
Centro do Banco do Brasil, em Belo Horizonte; Ministro Mário
Pacini , Diretor do Banco do Brasil; Delauro Boungratz
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Pereira, ex-Diretor do Banco do Brasil; jornalista Theodulo
Pereira, Diretor-Secretário do jornal "Estado de Minas";
Srs. Deputados; autoridades presentes; senhoras e senhores;
ao encerrar a presente reunião, esta Presidência sente-se no
dever de ressaltar um fato que a muitos terá passado
despercebido: o serviço de malotes do Banco do Brasil não
tem, nos últimos tempos, transportado apenas valores e
documentos. Ele é utilizado para promover o rodízio de fitas
educativas de vídeo entre os estabelecimentos estaduais de
ensino. Trata-se do Projeto Vida e Escola promovido em
cooperação com o Governo do Estado e com a Fundação Roberto
Marinho.
O fato não teria maior relevância não fosse a circunstância

de resultar de uma das muitas parcerias estabelecidas entre
a instituição bancária e a comunidade mineira, alianças
sempre marcadas pela forte predominância dos interesses
comunitários.

Bem próximo a esta Casa, encontramos outro testemunho
eloqüente da inserção do Banco no cotidiano da nossa gente.
Em breve, será entregue aos belo-horizontinos a Praça Carlos
Chagas totalmente remodelada, graças a convênio entre o
Banco do Brasil, a Assembléia Legislativa e a Prefeitura da
Capital.

Exemplos como esses, que se repetem em diversos pontos do
território de Minas Gerais, mostram que nem só de finanças é
constituída a história das relações entre o tradicional
estabelecimento e a gente da montanha.
Por outro lado, podemos dizer que os maiores projetos
econômicos de Minas Gerais contam sempre com a presença do
grande Banco, parceiro constante deste Estado nas ações que
visam ao nosso desenvolvimento integral.
A vocação agrícola desta terra teve inicio nos tempos

coloniais. Entretanto, ela não se teria realizado a ponto de
o setor exibir a atual pujança sem o apoio do Banco do
Brasil, de onde vêm 85% das aplicações na área rural.
Ele é ainda um dos principais responsáveis por termos

conquistado a segunda posição como pólo exportador do Pais.
Será, certamente, aliado vital para que possamos assumir, no
MERCOSIJL, o lugar que nos está reservado.
Nas exportações, revela-se também seu caráter de indutor do

desenvolvimento social, traduzido concretamente, na atenção
privilegiada que oferece ás demandas das pequenas e médias
empresas e também das microempresas.
A função social do Banco torna-se clara, se examinarmos a
distribuição territorial de suas agências. Municípios que
não contariam com o atendimento bancário, se isso dependesse
da iniciativa privada, nem por isso ficam marginalizados do
sistema: uma agência do Banco do Brasil abre suas portas à
população, impulsionando o progresso e a criação de
riquezas.
Segmentos sociais de menor renda que, normalmente, não
despertam o interesse de estabelecimentos particulares são
também alvo das atenções do Banco oficial, que lhes oferece
produtos adequados a suas condições e necessidades.
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Posicionada como a quarta maior do Pais a agência Centro
de Belo Horizonte comemora 75 anos de excelentes serviços
prestados ao povo da Capital e das cidades da região
metropolitana. Celebram-se, portanto, em 1993, as bodas de
diamante de um bem-sucedido consórcio. A presença da
instituição bancária na Capital mineira foi tão decisiva
para o crescimento da jovem Belo Horizonte como o é, hoje,
para a terceira metrópole brasileira.
Por tudo Isso, esta Presidência solidariza-se com as
homenagens que a gente mineira, por seus representantes,
presta ao Banco do Brasil. E, como a riqueza de uma
instituição se faz pelo valor das pessoas que a compõem,
reverencia a memória daqueles que ajudaram a consolidar a
feliz parceria entre o grande Banco e este Estado.
Cumprimenta, ainda, cada funcionário do tradicional
estabelecimento bancário, que, no presente, mantém viva e
atuante essa parceria.
Se Minas Gerais ê hoje a segunda economia do Pais, muito
tem a agradecer ao Banco do Brasil.

Apresentação do Coral Ars Nova
O Sr. Presidente - Neste momento, teremos o prazer de ouvir

a apresentação do Coral Ars Nova, da UFMG, sob a regência do
maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca.
- Neste momento, o Coral Ars Nova se apresenta.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência agradece a presença das autoridades e dos demais
convidados e a encerra, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de debates de amanhã, dia 10, ás 9 horas.
e para a extraordinária, também de amanhã, às 14h30min, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

480 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 15/12/93 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias; inicialmente,
quero cumprimentar pela encenação aqui montada no dia de
ontem; galerias cheias, desceram dos gabinetes, falas adrede
preparadas, a indignação ensaiada. Houve pelo menos um
mérito: aquilo permitiu que o debate voltasse a esta
Assembléia. Esse registro deve ser feito.
Há um segundo registro a ser feito. Houve erros de nossa

.parte, e sobre eles queremos falar. Primeiro, houve um erro
tático. Foi uma ingenuidade política termos aceitado a
intervenção provocativa do Deputado José Maria Pinto, na
manhã de ontem, não supondo que, após sua fala, outras
viriam. Isso nos deixou na situação de falar primeiro e ter
de ouvir depois. Houve, também, um erro político, quando
encaminhamos a representação ao Ministério Público e, no seu
último ponto, que trata da bolsas de estudo, incluimos, a
titulo de exemplo, o Deputado Cléuber Carneiro. Foi um erro.
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não precisaríamos ter feito isso. Houve ainda um erro de
método, no que diz respeito ao encaminhamento da carta que
recebemos e que levantava algumas preocupações acerca do
Deputado Bené Guedes. Em que pese à limitação dos recursos.
teria sido correto, de nossa parte, um mínimo de checagem.
Mais importante do que detectarmos um ou outro aspecto é
fazermos aqui um balanço. Creio que esse balanço, que pode
ser intitulado 'balanço das subvenções sociais", foi um
balanço positivo. Afirmo isso sem nenhuma sombra de dúvida,
com a tranqüilidade de quem levou um processo de
levantamento de informações até a imprensa, que permitiu que
a Assembléia Legislativa, hoje, concretamente, se veja na
obrigação de levar á frente o processo contra a Deputada
Elisa Alves. Foi iniciativa da nossa Bancada; foi um
trabalho da nossa Bancada que permitiu pudéssemos aqui,
hoje, dizer, afirmar que, entre os membros desta Assembléia,
havia quem desviava recursos públicos. Há outros balanços
positivos, como a decisão da Mesa, fruto também desse
processo, de não mais repassar recursos para a ASFAS. Esse é
um dado que deve ser comemorado entre nós. Inúmeras vezes,
não apenas por nós, foi afirmado que a ASFAS, na prática,
servia para encobrir, para camuflar, para impedir que a
sociedade verificasse efetivamente como se aplicam os seus
recursos. Mas há mais balanços positivos, como a decisão
recente da Mesa de novamente voltar a publicar nomes de
parlamentares que fazem indicação de subvenções sociais.
Isso permite o cumprimento daquele elemento primário,
principal, elementar da administração pública, que é a
publicidade e a transparência- Agora, há também acertos
maiores. O acerto que teve o seu momento culminante no
seminário que a própria Assembléia promoveu, quando, por
conclusão quase unânime do seminário, ficou absolutamente
claro, inconteste, que não é papel de parlamentar distribuir
recurso público através de subvenção social. Esse seminário
definiu também que, tendo em vista a miséria de nosso povo,
o Estado deve canalizar, dirigir recursos para a assistência
social. E isso deve ser feito com outro critério, com outra
prática, com outros referenciais. Mas, além dessas decisões
formais, o grande saldo positivo é que esse debate
permitiu, não aquilo que vamos denominar de "caça às
bruxas", mas que adiscussão sobre o uso do dinheiro da
sociedade viesse á tona por uma porta pequena, por uma
fração residual, pelos 0,2% do orçamento que a Assembléia
destinava para a subvenção social. Hoje, a sociedade
amadureceu nesse processo. isso é um balanço positivo.
Queremos discutir o conjunto desse processo e não apenas
este ou aquele aspecto.
Ontem, desta tribuna, sucederam-se inúmeros pronunciamentos
que conseguiram esgotar o Aurélio, tal a variedade de
adjetivos. Agora, é curioso e, mais do que curioso, é
preocupante, que tanto investimento, tanto esforço não foi
capaz de produzir uma única proposta, uma única alternativa.
o que se fez aqui foi uma tentativa de inverter a situação.
0 problema não está no desvio de recursos públicos; o
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problema mão se encontra no fato de entidades fantasmas
existirem; o problema não é a Deputada Elisa Alves. O
problema passa a ser quem denuncia. Os meus colegas
Deputados deveriam apresentar propostas, sugestões,
caminhos, medidas e iniciativas capazes de pôr fim a esse
estado de coisas. Mas não foi essa a opção feita. A opção
foi tentar caracterizar o nosso Partido, o PT, como "as
vestais", como os donos da verdade, como aqueles que, com o
dedo inquisitório, a todos acusam.
Queria lembrar algumas coisas que são óbvias e claras. Não
pertencem ao PT os "anões do orçamento". Não são do PT os
parlamentares que, hoje, se o Congresso tiver dignidade, vão
ter seus mandatos cassados, porque venderam suas filiações
partidárias. Não são do PT os envolvidos em denúncias
gravissimas de corrupção- Eu falo isso com tranqüilidade e
com a certeza de que, eventualmente, pode surgir algum caso
do PT aqui. Nosso partido não é imune. , E um partido de
homens, de mulheres, de seres humanos. E um partido que se
propõe e se dispõe a colaborar. Erros, cometemos vários,
mas, sobre os fatos, senhores, não há o que contestar. Não
são do PT os homens que, hoje, estão mergulhados na lama do
desvio de recursos públicos neste País.
Queria, também, lembrar que não é do PT o Deputado José
Geraldo Ribeiro, que é amigo, sim, do Governador do Estado.
Não era do PT a Deputada Elisa Alves. Essas coisas precisam
ficar claras, porque, do contrário, vamos acumular adjetivos
e não discutiremos as questões concretas. Acusaram-nos de
querer resgatar métodos da ditadura militar. É curioso que
isso tenha partido exatamente de parlamentares que, através
de seus partidos, sustentaram, viabilizaram e mantiveram a
ditadura militar neste Pais! O próprio Deputado José Maria
Pinto, desta tribuna, afirmou orgulhosamente ter defendido a
revolução, como ele a caracteriza.
Não fomos nós, senhores, que fizemos a ditadura. Não fomos
nós que sustentamos a ditadura. Nós fomos aqueles, mas não
exclusivamente, que lutaram contra essa ditadura, o que
permitiu, como é o caso de vários dos senhores que estão
aqui, construir esse espaço democrático neste Pais. Porém, é
uma democracia incipiente, débil, que carece de constituir
esforços para consolidar-se, mas que foi conquistada contra
a vontade daqueles que, como vários dos senhores, defenderam
o regime autoritário, a ditadura militar.
Eu sinceramente tenho dúvida se o nervosismo aqui manifesto
se deve ao espirito de corpo, que por si só é condenado em
qualquer espaço social e muito mais condenado é no espaço
legislativo, ou se ele se deve ás insinuações feitas aqui
pela Deputada Elisa Alves, há 15 dias. Esse ê um debate a
ser feito. Essa é uma discussão a ser resolvida e cabe à
Assembléia, em conjunto, resolvê-la.
Os senhores sabem, pois detêm essas informações, que, se
forem averiguar concretamente, não irão descobrir nenhum
desvio de recurso por parte da nossa Bancada. Agora, é
curioso e até preocupante a forma como se tentou traduzir
esse nervosismo, aqui, ontem. Eu teria muito mais o que
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falar. Mas queria, como nosso tempo já esgotou, basicamente
tocar em coisas velhas. Primeiro: a mão que arregala o
sentimentalismo; o ser humano acima de todas as coisas; o
desrespeito aos direitos humanos, tendo sido caracterizado,
inclusive, que defendemos interesses de bandidos e que,
quando se trata de parlamentares, não temos o mesmo cuidado.
Quem vem para a vida pública tem que assumir o ônus de ter
uma vida pública. Nós mão somos cidadãos comuns, como não é
comum o Presidente Itamar Franco, que fica indignado porque
a imprensa o persegue. Nós fizemos uma opção e temos de
pagar um preço por isso.
E, segundo, espero que nós possamos, em 1994, que é um ano
eleitoral, mas que, mais do que um ano eleitoral, é um ano
em que se consolida a possibilidade ou não de este Pais ter
um encontro como nação, ocupar esta tribuna e as nossas
comissões para fazer viver esta Assembléia, para discutir
política com "p" maiúsculo, para discutir idéias, projetos e
alternativas para este Pais. Tudo isso para que não seja o
que alguém comentou, ontem, comigo: "Esta Assembléia é, em
última instância, o retrato final da radicalidade e da
omissão". Muito obrigado-

48Og REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 15112193 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: Minas Gerais é,
hoje, um modelo de administração pública estadual para o
Brasil, porque temos obras, tranqúilidade, governo sem ódio
e condições de vida.
Antes, Minas trabalhava em silêncio. O dístico a que 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,
humilde, trabalha com simplicidade e tem evitado o alarido
fácil. Isso, às vezes, até desagrada aos que preferem o
alarde, a ostentação, o desperdício, a incontinência, ou as
luzes fartas da promoção pessoal. São os que erguem a voz
Para, sem qualquer 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 vislumbrar a principal finalidade
da administração pública, que é a de buscar o bem da
coletividade.
Estamos no findar de mais um ano, encerrando, assim, mais
um período de trabalhos nesta Casa. Ano árduo, vivido, não
raro, num clima pesado.
A conjuntura econômica não mudou. Vemos a sociedade clamar
por medidas, tão prometidas, mas não viabilizadas, medidas
que viessem conter a escalada inflacionária e minorar a
situação do povo sofrido,
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A pirâmide social achata-se, aumenta a base, que é
constituída pelos oprimidos. Vemos esta degradação social.
causada, sem dúvida, pela política de altos juros, que,
pretendendo inibir o consumo, mingua os meios produtivos,
gera o desemprego, fomenta a miséria.
Lucram os Bancos na permanente insensibilidade, como

agiotas que tiram do peito o coração e o colocam nos bolsos,
nas algibeiras.
Nós, aqui desta Assembléia, Deputados Estaduais, apenas
recebemos os reclamos de nossos amigos, de nossos
correligionários, de nossas bases eleitorais, do povo.
Estamos inertes, e sobre nós, também, atiram pedras. Temos
de ouvir as queixas, os insultos e até criticas e
incompreensões. Muitas vezes, o nosso trabalho não é
reconhecido. Não podemos apenas dizer que nada temos a ver
com isso. O que fazer?
Fazer com que o clamor do povo seja transformado no nosso

grito, o grito de Minas, e que ecoe e se faça ouvido.
Nobres companheiros e companheiras, finda-se o ano. O
trabalho, nesta Casa, sem nenhuma dúvida, foi profícuo e
produtivo. Tenho certeza de que, apesar das tormentas, dos
vendavais e até das incompreensões, cumprimos o nosso dever.
Deslocamo-nos para várias cidades, numa abertura inédita do
Legislativo, para que, através das Audiências Públicas,
fosse permitido à população, na forma mais democrática e
aberta, manifestar seus anseios regionais e locais,
trazendo, assim, valiosos subsídios para os nossos
trabalhos, subsídios que serviram, pela primeira vez, até
para a elaboração do próprio orçamento do Estado.
Fazendo um balanço das nossas atividades, como incontáveis

outros companheiros, temos a consciência tranqüila do dever
cumprido.
Tenho percorrido meu Norte de Minas, sempre lembrado, mas
sempre tão esquecido pelo progresso e que hoje sofre uma
seca avassaladora.
Como político, procurei, de forma incansável, honesta e
pública, sensibilizar órgãos do Executivo para levarem á
região os benefícios tão postergados, ou transformar em leis
anseios sociais das comunidades que represento, como projeto
de abastecimento de água para o Norte de Minas, que,
aprovado, virá minorar a situação do povo sedento. Devo
citar, também, eventos importantes, patrocinados pela
Assembléia Legislativa e que contaram não só com nossa
presença, mas com a de todos os Deputados mineiros, como os
seminários sobre cidadania, habitação, saneamento, lei
eleitoral, CIPE-São Francisco e o recente debate sobre
aplicação das verbas sociais.
A participação em seminários como Aguas de Minas, Minas
Terra, UPI - União Parlamentar Interestadual, em Porto
Alegre; e em eventos como o 3g Encontro Regional da
Associação dos Hospitais de Minas Gerais, no Norte de Minas;
• CIPE - Comissão Interestadual Parlamentar de Estados para
• Desenvolvimento Sustentável da Bacia do São Francisco,
envolvendo cinco Estados da Federação, que permitiu nascesse
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uma Política de Recursos Hidricos para Minas Gerais, abriu
horizontes, mostrou-me novos enfoques.
Sr. Presidente, com o beneplácito de V. Exa. , quero nesta
hora, neste ocaso de 1993, deixar gravado nos anais desta
Assembléia novamente o meu reconhecimento e meu
agradecimento aos meus amigos, amigos competentes e
dedicados. Refiro-me, Sr. Presidente, nobres companheiros,
ao corpo de funcionários desta Casa. São vários e não posso,
sem cometer injustiça, tentar nominá-los. Mas, posso e devo
citar chefias, aquelas que, diretamente, tratam de nosso
trabalho parlamentar.
Citando-as, meus agradecimentos estendem-se às suas
equipes. Agradeço, assim, ao incansável Diretor-Geral, Dr.
Dalmir de Jesus; ao Secretário-Geral da Mesa, Dr. Paulo
Navarro Vieira e a seus assessores diretos; ao Secretário de
Temática Processual, Or. Júlio César; à Gerente-Geral de
Consultoria e Pesquisa, Dorinha e seus, eficientes
consultores; ao Gerente-Geral de Comissões, Elcio Costa,
seus gerentes de comissões, com suas prestimosas e
competentes equipes; ao Gerente-Geral de Plenário, José
Araújo e seus assessores de plenário e apoio técnico que
atuam sob a orientação segura de Antônio Geraldo Pinto: aos
Gerentes de Taquigrafia e Publicação, Documentação e
Informação, Elmira Isaura e Edith Roque. A toda equipe de
Comunicação Social, sob a batuta da jornalista Silvia
Rubião; ao Assessor Legislativo da Liderança do Governo,
Carlos Ribeiro Navarro.
A eles, como a todos os outros Secretários, Gerentes,
funcionários, à minha equipe de gabinete o nosso
agradecimento, o meu muito obrigado.
Quero, também, neste momento, desejar a todos, junto com
suas famílias, um Natal de alegrias e um Feliz Ano Novo, que
se avizinha, e durante o qual, mais uma vez e mais do que
nunca, tanto precisaremos de ajuda. Seja um ano de paz para
um Brasil que, permita Deus, encontre caminhos melhores.
E aos companheiros, Deputados e Deputadas, meu respeito e

admiração e, com grande apreço, o meu fraternal abraço,
extensivo a todos os seus familiares, desejando feliz e
próspero Ano Novo.
Sr. Presidente, outro motivo que nos traz a esta tribuna,
hoje, é para dizer que, em novembro, fizemos aqui um
pronunciamento, citando as obras do Governo Hélio Garcia,
Quero fazer uma retificação no nosso pronunciamento. Duas
obras estão previstas para Belo Horizonte,
Refiro-me à instalação do VLT e do elevado que dá acesso à
Avenida Antônio Carlos. Essas obras não mais constituem
programa do Governo Estadual tendo em vista que a população
de Belo Horizonte, através dos seus legítimos
representantes, não mais as desejam assim. Dessa forma, o
Governo Hélio Garcia não tem mais esse compromisso, pois
essas duas , obras não mais constam no programa do Governo
Estadual. E o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente.

480a REUNIÃO ORDINÁRIA
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Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, consta na Constituição Federal a presunção de
inocência para todos os brasileiros, enquanto não se prova a
sua culpa. Essa presunção não consta somente na Constituição
Federal. Consta nas constituições de todos os países do
mundo civilizado. E não consta somente nessas constituições.
Consta na Declaração dos Direitos e Garantias Individuais do
Homem, feita pelas Nações Unidas. E não somente nesta
declaração. A presunção de inocência, até que se prove a
culpa, vem de 3.000 anos atrás, em um dos ensinamentos de
Cicero, registrados na história para a humanidade. Repito
em latim o seu texto: "Qui incubit probatio qui dit non
qui negat" - a prova cabe a quem diz e não a quem nega. Dai
se tira a conclusão de que o ónus da prova cabe a quem
alega.
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, aqui nesta
Casa, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
procura-se inverter um procedimento que é norma não só da
Constituição Federal, mas de todo o mundo civilizado, e é
norma que os romanos lançaram como ensinamento de milênios
atrás.
A denúncia que se lança contra Deputados desta Casa, sem
estrutura e prova bastantes, parte de um dos princípios mais
perigosos contra o ser humano, que é a punição prévia dos
inocentes. Quando o PT, por intermédio de uma comissão,
dirige-se ao Ministério Público de Minas Gerais e, antes de
encaminhar o que tem nas mãos a esse órgão, entrega-o á
imprensa, está. Sr. Presidente e Srs. Deputados, punindo os
inocentes antes de investigar a sua culpa.
Isso é uma inversão do que consta no ensinamento universal.

Esta Casa não pode admitir, calada, essa situação, e, quando
falo que está punindo os inocentes antes da investigação,
está, porque uma coisa é o julgamento da pessoa física,
outra coisa é o julgamento do homem público. Quando se leva
o nome do homem público para a imprensa, está-se condenando
previamente o homem público. E quem pode negar uma realidade
dessa? Quem pode negar que, depois de o nome do Deputado
estar nos jornais como investigado, como suspeito de
corrupção, de peculato, de desvio de verbas, por essa
Justiça morosa que temos no Pais, em que o processo se
arrasta por longos anos, quem pode negar que esse processo,
essa denúncia e essa investigação pela imprensa já não
constituem condenação prévia contra o Deputado? Condenação,
Srs. Deputados, não é só aquela registrada no Código Penal
brasileiro, por peculato, por corrupção ativa ou por
corrupção passiva. A condenação a que nos referimos é a pior
de todas: é a condenação pela opinião pública. Essa já é uma
condenação que decorre de uma denúncia, muitas vezes
infundada e muitas vezes irresponsável. Irresponsável, sim,
Srs. Deputados do PT.
Ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira, não se justifica o
fato de V. Exa. vir a esta tribuna e dizer que fez as
denúncias, mas que poderá se retratar caso elas não venham a
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ser comprovadas, ou se V. Exa. entender que elas não têm
fundamento. Não podemos partir do principio de punir os
inocentes para depois tentar resgatar a verdade e vir aqui
confessar um erro, porque não é todo o povo de Minas Gerais
que está escutando o q ue falamos desta tribuna. Lá de Ubá, o
povo que acompanha a vida do Deputado Ibrahim Jacob não está
escutando as palavras que V. Exa. diz desta tribuna. Pelo
contrário, está julgando previamente o Deputado Ibrahim
Jacob. E quando eu cito o nome do ilustre Deputado, eu o
cito referindo-me a todos aqueles denunciados inocentes, e o
destaco em homenagem ao seus cabelos brancos e por ser o
decano desta Casa, merecendo, como merecem os outros, o
respeito de todos nós. O processo em si, Srs. Deputados, já
é uma pena, dizia Calamandrei, grande criminôlogo italiano.
O processo em si já é uma pena contra qualquer cidadão,
ainda mais contra o homem público. Compete a quem faz a
denúncia apresentar a prova. V. Exa. , Deputado Antônio
Carlos Pereira, ocupou hoje esta tribuna e desviou o assunto
para outros, sobre a pureza dos Deputados do PT, sobre o que
acontece na CPI nacional. V. Exa. falou sobre tudo, menos
sobre o que podia reafirmar e mostrar as provas contra
aqueles Deputados que V. Exa. acusou, e é um dever de V.
Exa. , a essa altura, mostrar isso. V. Exa. tem um
compromisso, não só para com esses Deputados, como também
para com seus colegas de partido, porque isso prejudica o
seu partido, que certamente será julgado por denúncias dessa
consistência.
V. Exa. , Deputado Antônio Carlos Pereira, quando ocupa esta
tribuna, encontra, em Minas Gerais, a opinião pública
preparada para a condenação. V. Exa. está explorando um
terreno perigoso, e os homens comprometidos com a verdade
não podem agir dessa forma. Tolera-se tudo, Sr. Deputado,
tolera-se a ingratidão, a pobreza, a doença, mas a injustiça
ninguém tolera. A injustiça feita a um homem, Sr. Deputado,
é uma ameaça feita à humanidade, principalmente a um homem
público. Ninguém se conforma com a injustiça. Não há homem,
no mundo, que se conforme com a injustiça. Conforma-se com
tudo, menos com a injustiça. E o mais grave acontece quando
se encontra um clima preparado para, não sei com qual
intenção, ridicularizar os colegas Deputados, submetendo-os
ao descrédito público, á vergonha perante sua familia, seus
semelhantes, perante Minas Gerais e o Brasil. E preciso
estar estruturado com um minimo de provas, com indicios
bastantes para se fazer uma denúncia. Caso contrário. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, estaremos ameaçando as
instituições do Estado de Minas Gerais, estaremos ameaçando
este Poder, estaremos ameaçando os nossos semelhantes e as
gerações futuras, que, certamente, irão julgar a geração de
Deputados que passou por esta legislatura, podendo aplaudi-
los ou condená-los, de acordo com a sua isenção, com a sua
grandeza e com a sua envergadura moral. Muito obrigado.
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O Deputado Emano Batista - Sr. Presidente, senhores
Deputados, senhores presentes nas galerias, é induvidoso que
vivemos hoje em estado de tensão. A guerrilha interna, no
parlamento, tem gerado as mais diversas apreensões. F
preciso Que se faça uma análise muito séria a respeito do
quadro que se pinta, uma vez que parece existir, da parte de
pretensos assaltantes do poder, a predisposição de
ridicularizar as instituições.Hoje, fiquei até satisfeito
com o tom do discurso do Líder do PT. Reconhecendo, ponto a
ponto, as falhas cometidas no seu comportamento afoito,
acabou por fazer um balanço dos resultados das discussões e,
embora sua forma de mensurar o resultado não seja por mim
totalmente aprovada, tem seu mérito. Hoje, o seu discurso,
na verdade, chama a discussão, nesta Casa, para a disputa
das idéias. E é, realmente, o que precisa acontecer no
parlamento, pois é preciso que se tenha o desprendimento e a
coragem de discutir e decantar idéias; no confronto das
idéias, somente aqueles que não têm o que mostrar é que
apelam para o desespero.
Hoje, eu avalio o discurso do Líder do PT com conteúdo, o
que não aconteceu em seus discursos de alguns dias
pretéritos, quando ele, totalmente desprovido de superfície
e de supedâneo legal, preferiu denunciar por denunciar. E
isso é um mal. Denunciar a imoralidade é um fato elogioso,
mas tripudiar, macular a honra alheia é temerário, é
censurável. Isso não deve acontecer. E preciso que se trate
com seriedade a coisa pública. O patrimônio moral do
cidadão não é um patrimônio privado; é, na verdade, um
patrimônio público, pois o nosso nome não nos pertence: ele
pertence aos nossos amigos e aos nossos familiares. Os
primeiros que iremos entristecer serão os nossos familiares,
serão os nossos amigos de perto, quando chegarem à infeliz
conclusão de que nós os decepcionamos. Lançar ao público e
ao mundo o nome de um cidadão sem o devido embasamento moral
é um risco que não se deve cometer-
Parece-me, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que quem reza
em cartilha não são aqueles Deputados que aqui estiveram
ontem, como disse o Líder do PT no seu discurso, com suas
palavras escritas. Não parece ser ação o que eles fizeram,
porque, na verdade, quem tem transformado isto aqui em
picadeiro e as galerias em auditório circense não tem sido a
Bancada do Governo.
Quem tem cartilha é o partido da Oposição. E preciso que
essa cartilha seja refeita; é preciso que seus pensamentos
sejam mudados e, já que o Líder do PT se dispõe a partir
para a disputa no campo das idéias, ele não pode deixar de
admitir, em momento nenhum, que os seus contendores podem
ter, pelo menos, um fio de razão, e, onde estiver a razão, é
preciso haver diálogo, é preciso haver uma terceira
conclusão. Não se impõe idéia com cadeia, nem convicção com
bordoada. Isso só se faz através do diálogo, da discussão
sadia no campo da argumentação.
Eu elogio e espero que esta disposição da Liderança do PT
não fique restrita às paredes desta Casa, nem morra ao vento
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quando ele sair daqui, mas que ganhe corpo na sua mente, no
seu entendimento, e que ele possa transmiti-Ia a todos os
membros da sua Bancada. E exatamente isso que precisa ser
feito, e é este o comportamento que tem tido a Bancada do
Governo até agora. Que o ano de 1993 possa acabar e sepultar
com ele essa guerrilha interna implantada pela obsessão, e
que 1994 ressuscite com idéias novas, voltadas para o
verdadeiro interesse da comunidade mineira.
Deixemos de ser bitolados. E me permitam dizer, pelo que

ouvi ontem do discurso do Governador do Estado, quando ele
insiste em ajudar o Governo do Partido dos Trabalhadores a
prestar benefícios á população belo-horizontina, o PT, que
prefere fazer o governo do mais, mais cargos criados, mais
buracos, mais isso e mais aquilo, na busca de aumentar o
tormento da população de Belo Horizonte, nega-se a receber
os auxílios do Governador. Mas ontem ele disse: ..Sr.
Prefeito, a partir de agora, traga-me os problemas. Vou
avaliá-los e estou disposto a emprestar a participação de
Minas na solução dos mesmos. Mas, até agora, o que tenho
oferecido V. Exa. se nega a aceitar". E bom que o Sr.
Prefeito de Belo Horizonte também possa pensar como pensou
hoje o Líder do PT; Traga discussões para o campo das
idéias". Fuja da cartilha, repugne o bitolamento. E isso que
precisa ser feito.
E preciso que 1994 seja realmente diferente para o bem de
nós todos, mas, principalmente, para o bem de Minas Gerais-

480a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 15112/93 pelo

Deputado Baldonedo Napoleão
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores. Quero, rapidamente, quando
encerramos os trabalhos da Assembléia, registrar a minha
satisfação diante da aprovação, que fizemos nesses últimos
dias, de um importante projeto do Governo do Estado, que
restabelece o funcionamento do Fundo de Desenvolvimento
Urbano do Estado - FUNDEURB. Quem militou nessa área sabe
que o FUNOEURB prestou grandes serviços a quase 300
municípios de Minas, provendo recursos para a
importantíssima área do planejamento urbano e para a
realização de obras de saneamento básico. Sabemos que nestes
últimos anos a área de planejamento de um modo geral tem
estado abandonada. As nossas cidades de médio e grande porte
estão crescendo desordenadamente, sem nenhuma orientação e
sem que nenhuma medida seja tomada, seja pela falta de
vontade política das administrações municipais, seja pela
falta de orientação técnica do Governo Estadual, do Governo
Federal e, principalmente, pela falta de recursos
financeiros. O FUNDEURB vem, agora, preencher essa lacuna e
chega num momento importante, porque as administrações
municipais ainda estão numa fase de implantação de seus
periodos. Vem pelas mãos competentes do BDMG, da Secretaria
do Planejamento, oferecer uma alternativa importante para o
planejamento urbano do nosso Estado. Não podemos nos
esquecer de que não há saúde pública e desenvolvimento sem
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saneamento básico e sem planejamento urbano. Não há
possibilidade de desenvolvimento, sem que a área física
esteja preparada para receber os empreendimentos. O que há é
crescimento desordenado e a administração pública a reboque,
apagando incêndios sem condições de resolver os problemas,
em detrimento da qualidade de vida do povo.
Hoje, estou aqui entusiasmado por ter participado da
votação do Programa SOMA, que traz US$150.000.000,00, de
fora, que serão somados a mais US$75.000.000,00 do Estado e
mais US$75.000.000,00 da Prefeitura. Isso dará um total de
US$300.000.000,00 para os municípios-
Mas eu vejo nos jornais de hoje uma noticia sobre o
pronunciamento do Governador do Estado, que disse ao
Prefeito de Belo Horizonte: "Eu quero dizer, agora, a V.
Ex, que nenhum dos dois projetos do Governo, o da António
Carlos e o do VLT, o Governo de Minas tem interesse em fazer
mais. Acabou essa conversa. A culpa não fica em mim. Tenho
certeza de que V. Exa, nos três anos que lhe faltam,
encontrará soluções melhores do que as que eu defendi. Eu
não conheço de VLT e nem sei se a melhor solução seria o
elevado da Av. António Carlos. Agora acabou. Traga a mim
outros projetos que V. Exa julgue melhor para Belo
Horizonte, e estarei ao lado de V. Exa".
Quero dizer que essa é uma constatação lamentável para a
população de Belo Horizonte, que é uma das maiores cidades
do mundo. Não é assim que se faz o desenvolvimento. Não é
assim que se trata a coisa pública. Quero pedir, de público,
ao Governador do Estado que reveja a sua posição.
Todos nós sabemos que a solução dos gravíssimos problemas

de Belo Horizonte passa pela necessária articulação entre o
Governo do Estado e os governos municipais, principalmente
na área dos transportes. Sabemos que é impossível tratar
essas questões isoladamente. Nenhuma Prefeitura, nenhum
município pode tratar essas questões isoladamente. A
Prefeitura de Belo Horizonte não tem recursos para resolver
os problenas, não tem saneamento básico, não tem transporte,
e os investimentos são gigantescos.
A solução desses problemas gravíssimos, que dificultam o

desenvolvimento da Capital, passa pela necessária colocação
de todas as autoridades municipais e do Governo do Estado
juntos, sentados numa mesma mesa. Sei disso porque tenho
perguntado e conversado com outras pessoas. Esta atitude do
Prefeito é o resultado de um posicionamento radical da
administração municipal de Belo Horizonte, que coloca a
solução de um problema grave como esse debaixo de uma tal
de orientação politico-partidária, em detrimento da
qualidade de vida do povo de Belo Horizonte.
Quero pedir ao Governador do Estado que mantenha sua
posição, como o grande administrador que é, preocupado com
os problemas de Belo Horizonte e as suas soluções. Ele foi
um grande Prefeito e tem demonstrado preocupação com o
encaminhamento de soluções. Ele sabe, portanto, mais do que
ninguém, que a Prefeitura de Belo Horizonte jamais
conseguirá sozinha resolver esses problemas.
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Fiz questão de ler alguma coisa sobre transportes, para
dizer que è muito difícil alguém questionar soluções
técnicas, como o veículo elétrico sobre trilhos. A
explicação técnica para a solução é a seguinte: "Descrição
do sistema: O bonde moderno, tecnicamente denominado veículo
elétrico sobre trilhos, com peso inferior ao sistema de
meios urbanos, é um veiculo de tração elétrica, alimentado
por rede aérea, nos moldes dos antigos bondes, e continua
como a alternativa tecnológica mais utilizada no mundo."
Portanto, fica aqui o meu apelo para que o Prefeito de Belo

Horizonte, que é tido como uma pessoa razoável, inteligente,
capacitado, não se submeta a radicalismos políticos,
submetendo o povo de Belo Horizonte a esta situação tão
grave. E que o Governador do Estado também não se submeta a
esses radicalismos. Muito obrigado.

480a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 15/12/93 pelo

Deputado Anderson Adauto
O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o lançamento do programa de estabilização
econômica, que está sendo chamado pela imprensa de Plano
FHC-2, veio, em boa hora, dar um rumo ao Governo Federal
que, até então, mostrava-se desnorteado, indeciso e
semiparalisado diante da grave crise que o País está
vivendo.
Depois de analisar as linhas gerais desse programa de
estabilização, nossa opinião é de que se trata de um
conjunto coerente de iniciativas, que estão bem
fundamentadas e articuladas entre si, e, por isso mesmo,
tem chance de dar certo.
Pela primeira vez na história dos planos econômicos,

verifica-se que o Governo está, realmente, comprometido em
zerar o déficit público e, para isso, começa a cortar
despesas do setor público de forma corajosa e inédita.
Mas o aumento de 5% na aliquota de todos os impostos

arrecadados pelo Governo Federal é uma iniciativa antipática
e até mesmo com potencial inflacionário.
E. aqui, é preciso reconhecer que a inflação é o mais
perverso e o mais injusto de todos os impostos, que afeta
indistintamente toda a população e todas as empresas do
País, principalmente aqueles que não têm como se defender da
voragem inflacionária.
Entretanto, Sr. Presidente e prezados Deputados, o Plano

FHC-2 traz em seu bojo uma medida com a qual não concordamos
em hipótese nenhuma, que é a redução de 15% nos repasses do
Governo Federal aos Estados e municípios por dois anos, para
a criação do Fundo de Emergência.
Essa iniciativa confronta diretamente com o conceito que

está convictamente entranhado no programa do nosso partido e
que é uma bandeira da qual não abrimos mão: a defesa do
municipalismo.
A experiência brasileira das últimas décadas mostra de
forma muito clara que o município aplica os recursos
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públicos com mais eficiência e mais austeridade que o
Governo Federal e, também, que os Governos Estaduais.
Além do mais, os municípios e os Estados sofreram as

conseqüências da brutal queda da arrecadação e de receitas
provocada pela recessão desta década perdida.
Embora a Constituição de 1988 tenha melhorado a
participação dos Estados e municípios no bolo total das
receitas públicas, os recursos ainda são insuficientes para
quase todas as Prefeituras do Pais.
Uma redução de 15% no orçamento mensal de cada município e

de cada unidade da Federação poderá inviabilizar as atuais
administrações, diminuindo drasticamente seus programas de
obras.
Portanto, no entendimento do PMDB, esse é um ponto do
programa de estabilização econômica que precisará ser
modificado pelo Congresso, encontrando-se outra fonte de
recursos para a constituição do Fundo de Emergência.
Como muito bem lembraram recentemente o Líder do PMDB na
Cámara Federal, Deputado Tarcisio Delgado, e o Governador de
São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, a solução talvez
esteja em taxar de forma mais dura a especulação financeira,
principalmente os bancos e o sistema financeiro, que são os
maiores beneficiários dessa especulação.
Outro ponto que, a nosso ver, precisa ser melhor analisado
no Plano FHC-2 é a previsão de despesas e receitas, pois,
segundo estudos efetuados por economistas da iniciativa
privada, as despesas estão superestimadas e as receitas
federais, subestimadas. A entrada em vigor do IPMF a partir
de janeiro e as receitas que já estão sendo geradas pelo
COFINS podem, eventualmente, tornar desnecessário o aumento
de 5% na aliquota de todos os impostos, mantendo a carga
tributária no tamanho em que ela se encontra atualmente - e
que já não é pequeno.
Para finalizar, Sr. Presidente e caros colegas, propomos

que cada partido e cada bancada com representantes nesta
Assembléia desenvolvam um trabalho junto aos companheiros
Deputados Federais, para que façam a alteração da medida que
reduz os 15% nas transferências para os Estados e
municípios, encontrando uma outra fonte de recursos para a
constituição do Fundo de Emergência.
Por outro lado, fazemos votos para que a tramitação, no
Congresso Nacional, dos projetos de lei que constituem o
programa de estabilização econômica seja rápida, para que,
já nos primeiros meses de 1994, tenhamos os primeiros
resultados desse plano.
E, como resultado do programa e de todas as demais
iniciativas que estão sendo tomadas pelo Governo Federal e
pelo Congresso, 1994 seja o ano da retomada definitiva do
desenvolvimento do nosso País - primeiro passo para a
criação de uma sociedade mais justa e com melhor qualidade
de vida nesta Nação. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
480a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 15/12/93 pelo
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Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, estamos de acordo com o projeto.
Gostaria de analisar rapidamente três questões. Na
realidade, será mais uma lembrança do que uma analise. A
primeira questão que estamos discutindo trata do vicio
histórico do corporativismo no Brasil. Esse corporativismo
não é apenas do parlamento, ele é cultural, pois muitas
outras instituições têm esse corporativismo. Creio que parte
desta nossa reação é uma tentativa de quebrar esse vício de
corporativismo "inter corporis", que inunda não apenas o
nosso parlamento, mas também todas as outras instituições.
Não foi o PT que criou as denúncias de corrupção neste Pais.
Estas denúncias de irregularidades de subvenções não
partiram da Assembléia de Minas, mas sim, de uma CPI do
Congresso Nacional, que detonou nacionalmente a discussão
desse problema.
Dada a exigüidade do tempo, não tenho condições de analisar

as três tolhas de anotações que tenho em mãos, mas gostaria
de dizer que quando propusemos a CPI, falávamos que, diante
das denúncias de desvio de verbas de subvenção social, todos
os parlamentares estavam sob suspeita. Era preciso que
abríssemos esta Casa, que votássemos a CPI, porque hoje,
devido á situação em que o Pais se encontra, não basta
sermos honestos, temos que provar que somos.
Quem propôs o caminho do Ministério Público foi a Maioria.
Queríamos que esta Casa abrisse as portas, com todos os
dados, e que fosse uma coisa transparente, como está na
Constituição e como achamos que deve ser tratada a coisa
pública.
Quando o Carlão encaminha ao Ministério Público, ele cumpre
aquilo que foi decidido por esta Casa, ou seja, toda
denúncia deve ser enviada ao Ministério Público. Isso não é
uma condenação, como quis dizer o Deputado Bonifácio Mourão.
A respeito da Prefeitura, o Deputado Antônio Pinheiro, do
PSDB, entrou com uma proposta, que foi aprovada por esta
Casa, de criação de uma comissão q ue pudesse compatibilizar,
discutir com a Prefeitura e com o Governo do Estado. Essa
comissão convocou todos os representantes da Prefeitura e
do Governo do Estado. Sabem o que aconteceu? Não veio um
representante do Governo do Estado.
Na verdade, a Prefeitura tem outras alternativas

apresentadas, a custos muito menores.
Não sei se o Deputado Baldonedo Napoleão foi á comissão da
qual o Deputado Antônio Pinheiro foi idealizador. Lá foi
mostrado, pelos técnicos da Prefeitura, que a continuidade
do metrô é uma obra muito mais barata q ue o Vi-T. São dados
concretos, de técnicos, O VLT é uma tecnologia superada.
Aliás, essa obra seria feita pela Norberto Odebrecht
empresa que está no Congresso Nacional distribuindo aqueles
percentuais aos parlamentares.
Portanto, precisamos discutir seriamente. Apoiamos o
requerimento do Deputado Antônio Pinheiro, participamos da
comissão, e o Governo do Estado sequer enviou representante.
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A idéia do Deputado Antônio Pinheiro era ouvir os técnicos
do Governo e da Prefeitura e compatibilizar as alternativas.
O representante da Prefeitura veio e apresentou as
propostas. Agora, o Governo está querendo chantagear a
Prefeitura. Se existe a verba, vamos fazer o que custa mais
barato-
0 Sr. Dano Rutier Duarte, Secretário de Obras, não veio,
apesar de ter sido convocado várias vezes. Ele não veio
porque não tinha argumento para discutir com os técnicos da
Prefeitura, esta é a realidade. Não vamos agora fazer de
conta que a Prefeitura não quer obras. Queremos sim, nas
queremos obras que sejam mais baratas, e não o absurdo
daquele "minhocão", feito para atender a interesses de
empreiteiras. Aliás, ele não é uma iniciativa do Governo
Hélio Garcia. O VLT é iniciativa do ex-Governador Newton
Cardoso. Hoje, quem apóia o Governo do PFL veio aqui
denunciar o VI-T. No Governo passado, o VLT era obsoleto e
não atendia aos interesses de Belo Horizonte. Era dinheiro
para a corrupção, para empreiteiras, era dinheiro de
empréstimos internacionais que queriam trazer para cá. Vamos
fazer a discussão com seriedade. Assim não dá.
Gostaria de terminar dizendo que esta Casa terá uma ótima
oportunidade de mostrar que o espírito de corpo existe. A
Comissão de Constituição e Justiça votou, por unanimidade,
licença para que Deputados sejam processados pela Justiça.
São a Deputada Elisa Alves e o Deputado Paulo Pettersen. O
Deputado Paulo Pettersen, desta tribuna, pediu que fosse
votada licença para que ele fosse processado porque, no
Judiciário, ele iria mostrar que tinha razão. Então,
entendemos que o caso dos dois Deputados não tem nada que
ver com o que está na Constituição a respeito da imunidade
parlamentar. Esta Casa irá demonstrar se tem ou não espirito
de corpo ou se ele só existia quando o Deputado Ermano
Batista estava falando aqui.
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Selo Horizonte, terça-feira, 11 de janeiro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 14 DE
DEZEMBRO

DE 1993, DESTINADA A HOMENAGEAR A EMPRESA GONTIJO DE
TRANSPORTES

LTDA. PELO TRANSCURSO DE SEU CINQÜENTENÁRIO DE FUNDAÇÃO
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Destinação da reunião - Designação de comissão - Composição
da Mesa - Execução do Hino Nacional - Discurso do Deputado
Romeu Queiroz - Palavras . do Sr, Abílio Pinto Gontijo -
Entrega de placa alusiva à homenagem - Palavras do Sr.
Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás 18h15min, comparecem os Deputados;
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo
- Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - rvo José - Jaime Martins -
João Batista - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcísio
F-Ienriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos Com a palavra, o Sr-2Q -
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião
anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado José Renato, 2Q-Secretãrio "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a

Empresa Gontijo de Transportes Ltda. pelo transcurso do seu
cinqüentenário de fundação.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados
Ambrósio Pinto, Ailton Vilela, Dflzon Melo e Tarcisio
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Henriques para, em comissão, introduzirem no recinto do
Plenário as autoridades e os demais convidados que se
encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Si'. Presidente - Convido a tomar assento à mesa os Exmos.
Srs. Abílio Pinto Gontijo, Diretor-Presidente da Empresa
Gontijo de Transportes Ltda. Dr. Mauro Ribeiro Lopes.
Diretor do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; ex-
Senador e ex-Ministro Murilo Badarã; Dr. Dálton Canabrava,
ex-Presidente desta Casa; Dr. Mário Pacheco, Secretário
Adjunto da Secretaria de Estado da Habitação, representante
do Secretário Deputado Mauro Lobo; Prefeito Márcio Kangussu,
Presidente da Associação Mineira de Municípios, e Rubem Dena
Carvalho, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte
de Passageiros do Estado de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a

ouvir, de pé, o Hino Nacional.
- Executa-se o Hino Nacional

Discurso do Deputado Romeu Queiroz
O Sr. Presidente - Dando seqüência a esta solenidade, temos
o prazer de passar a palavra ao ilustre Deputado Romeu
Queiroz, autor do requerimento que suscitou a realização
desta homenagem.
O Deputado Romeu Queiroz - Exmo. Sr. Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Abílio Pinto Gontijo, Diretor-Presidente da Empresa Gontijo
Transportes Ltda. ; Exmo. Sr. Mauro Ribeiro Lopes, Diretor do
Departamento de Policia Rodoviária Federal; Exmo. Sr. ex-
Senador Murilo Badarô; Exmo. Sr. Dálton Canabrava, ex-
Presidente desta Casa; Exmo. Sr. Mário Pacheco, Secretário
Adjunto da Secretaria da Habitação, representante do
Secretário. Deputado Mauro Lobo; Exmo. Sr. Prefeito Márcio
Kangussu, Presidente da Associação Mineira dos Municípios;
Exmo. Sr. Rubens Lessa, Presidente do Sindicato das Empresas
de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais; Srs.
Deputados, convidados presentes, funcionários e
colaboradores da Empresa Gontijo, bandeirante do século XX,
Abílio Gontijo, esta é a história de um homem chamado
Abílio. Assim poderíamos começar nosso discurso nesta
reunião especial do Poder Legislativo de Minas Gerais, que
propusemos realizar aos nobres pares, em homenagem ao
transcurso do cinqüentenário da Empresa Gontíjo de
Transportes Ltda.
Esta é a história de um pensamento nascido na cidade de
Carmo do Paranaiba e que hoje integra Minas e o Brasil nas
rotas da Gontijo. Assim poderíamos resumir a trajetória, que
dispensa adjetivos, do empreendimento fundado em 1943 pelo
bandeirante do século XX, Abilio Gontijo.
Como o pensamento tem força e capacidade criadora quando
nasce e cresce numa mente movida por vontade poderosa e pela
fé no futuro!
Havia, em 1943, uma pequena jardineira, moderna para a

época, pois era um Chevrolet comercial fabricado em 1940. E
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havia um jovem de 19 anos que conduzia o Chevrolet pela
estrada poeirenta que ligava Carmo do Paranaiba a Patos de
Minas. Com Abilio no volante, assim nasceu a Gontijo.
E com Abílio no comando, hoje, 50 anos depois, a Empresa
Gontijo é um patrimônio nacional, é una expressão da
capacidade empresarial associada à antevisão do futuro. Não
exagero, caríssimo Abilio, se comparo o seu arrojo no setor
de transportes com o arrojo e a coragem com que o mineiro Jk
exerceu a política e fez da administração pública um
instrumento de transformação econômica e social do País.
E os caminhos de Juscelino, inventando o futuro, cruzam com

as estradas de Abílio, traçando novas rotas, principalmente
quando a construção de Brasília liga o Planalto Central ao
Rio de Janeiro, passando pelo roteiro onde transitavam os
ônibus da Gontijo.
o binômio de Juscelino, no Governo de Minas, como seguiu
sendo no Governo do Brasil, tinha a sintese de energia e
transporte. Abilio era a própria energia que transportava
mais e mais passageiros pelas estradas de Minas. Estradas
que, naquela época, exigiam que os motoristas, além do
roteiro de bordo, levassem no porta-bagagem apetrechos
outros, como pés, enxadas e picaretas, às vezes sob a
escolta de um Toyota, com pessoal equipado para reparar
pontes, mata-burros e consertar trechos por vezes
intransitáveis, como ocorria sempre na velha Estrada do Boi,
ligando Teófilo Otôni a Nanuque.
Foi com esse pioneirismo que a Gontijo, após conquistar o
trecho Carmo do Paranaiba-Patos de Minas, passa a fazer mais
duas linhas: Belo Horizonte-Patos de Minas, via São Gotardo,
e Belo Horizonte-Patos de Minas, via Três Marias. Logo
depois, é aberta a linha Patos de Minas-Pirapora.
Façamos um alto nesta recordação. A própria palavra
recordar significa, em suas raizes, trazer de novo ao
coração. Certamente, disso decorre o dito popular "recordar
é viver". Mas recordar é, sobretudo, unir os tempos - e aqui
estamos unindo o tempo do pioneirismo com o tempo presente.
Tempo presente que marca a presença da Gontijo em todas as
direções de Minas, interligando o Estado e interligando o
Brasil de Norte a Sul. Somente em Governador Valadares
passam hoje, diariamente, cerca de 70 ônibus da Gontijo.
grande parte deles na rota do Nordeste do Brasil.
Os números da Gontijo impressionam pela grandeza do seu
trabalho. E uma empresa que possui, hoje, uma frota de cerca
de mil ônibus. Está presente em Goiãnia, está presente em
Campo Grande, está presente em Salvador, está presente no
Recife. São mais de 70 viagens diárias ligando São Paulo ao
Nordeste, número que impressiona, ao lado da quantidade,
pela qualidade e eficiência dos serviços prestados. Na
Capital paulista, o pátio coberto da Gontijo ocupa uma área
de 20.000m2, dando suporte operacional a essa autêntica
operação de engenharia de transportes.
E. em Belo Horizonte, o Parque Rodoviário Gontijo, com uma

área de aproximadamente 100.000m2, é considerado um dos mais
modernos centros administrativos e de manutenção de empresas
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de transporte no Pais, com capacidade de operação para 1800
ôn i bus.
Se os indicadores físicos e econômicos da Gontijo
impressionam tanto - cobrindo rotas que representariam, no
continente europeu, a ligação de Lisboa, em Portugal, a
Viena, na Áustria, podendo acrescentar-se o trecho Roma-
Paris-Berlim, tais são as distâncias cobertas pela Gontijo
no Brasil -, mais impressionam, a quem conhece de perto o
ser humano Abílio Gontijo, o seu humanismo, a sua
simplicidade, a sua vocação de trabalho.
"E um dínamo", costumam dizer os seus amigos. "E a lealdade

em pessoa", afirmam todos aqueles que têm o privilégio de
sua convivência. Ele tornou sua empresa transmineira,
depois, transbrasileira e, certamente, a tornará
translatino-americana, apostando nos recursos humanos que
formou e viu crescer ao seu lado. Abílio nunca deixou
ninguém na estrada, nem passageiros nem funcionários.
São muitos aqueles que pertencem aos quadros da empresa,
ascendendo dos postos iniciais aos mais altos degraus da
administração da Gontijo, somando décadas de trabalho ao
lado de Abílio.
A Gontijo é uma empresa-família. e não, tão-somente uma

empresa familiar. E uma empresa-família na mais alta acepção
do termo, pela valorização constante que seu comandante
soube conferir aos seus auxiliares de trabalho. Eis como uma
empresa pode projetar seu conteúdo social na sociedade.
cumprindo sua responsabilidade como entidade econômica e
como patrimônio comunitário.
E é uma empresa de qualidade padrão, sempre com um passo á

frente na técnica e na modernização de suas atividades. Eis
ai, talvez, revelado o segredo de um grande e espetacular
sucesso: acompanhar, a cada dia, a cada ano, a cada década,
a evolução da técnica, valorizando o homem como meta do
trabalho, colocando os aperfeiçoamentos a serviço dos
usuários e dos profissionais da empresa.
Esse certificado de qualidade da Gontijo é o reconhecimento

maior do êxito de sua trajetória. Foi essa qualidade que
possibilitou à empresa conquistar novas fronteiras de
trabalho, sempre se antecipando às normas e controles
exigidos pela administração pública no setor de transportes.
A síntese nos obriga a concluir esta mensagem de carinho a
Abílio Gontijo e de respeito á Empresa Gontijo de
Transportes Lida., no cinqüentenário de sua fundação,
homenagem que estendemos à família Gontijo, ao jovem Abílio,
e ao excepcional quadro de pessoal da empresa.
Disse um ilustre pensador que os grandes homens, muitas

vezes, ao invés de escalarem as altas montanhas, preferem
descer aos vales, ensinando o caminho da ascensão, do
crescimento, da elevação, aos seres que permanecem na
planície. Assim vejo o fundador da Gontijo e a sua magnifica
obra empresarial. Ao invés de desfrutar do conforto e das
comodidades proporcionadas pela obra de sua criação, Abilio
permanece o tempo todo como regente de sua imensa orquestra,
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ensinando os primeiros passos, decidindo os passos futuros,
compartilhando os desafios, sempre inventando o futuro.
São homens assim, com essa têmpera e com essa capacidade de
realização, que nos fazem confiar no futuro da Nação
brasileira. Homens assim enaltecem a centelha divina que
está latente em cada alma humana. São homens que, vivendo o
tempo presente, habitam o território do futuro. Parabéns,
Abílio! Parabéns, Gontijo! Porque "tudo vale a pena, quando
a alma não é pequena". Muito obrigado

Palavras do Sr. Abilio Pinto Gontijo
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Abilio Pinto

Gontijo, Presidente da Empresa Gontijo de Transportes Ltda.
O Sr. Abílio Pinto Gontijo - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
José Ferraz; autoridades que compõem a Mesa; demais
autoridades civis e militares aqui presentes; senhores da
imprensa escrita, falada e televisada; meus senhores e
minhas senhoras, esta homenagem que destaca a Empresa
Gontijo de Transportes Ltda., como a "Empresa do Ano",
especialmente neste momento em que ela completa o seu
cinqüentenário, muito me honra e me faz feliz. A minha
satisfação maior é porque reconheço que os frutos agora
colhidos são resultados do trabalho, da dedicação e da
colaboração de inúmeras pessoas.
Assim, quero, nesta hora, dividir com todos a alegria desta

homenagem.

Quero dividir, por inteira justiça, com minha esposa, meus
filhos, genros, noras, enfim com toda a minha família, que
sempre está ao meu lado incentivando-me, apoiando-me e que
representa o baluarte de toda esta história de progresso da
empresa. E o desenvolvimento da Empresa Gontijo tem como
base real uma família ainda maior: a comunidade de seus
funcionários a qual me integro com muito orgulho e alegria.
Essa gente que lá trabalha ou lá trabalhou, com sua
dedicação, ideal de conquista, espirito de equipe, são os
verdadeiros edificadores da história destes 50 anos. Com
eles, é dispensável dizer que quero dividir esta honraria.
Por essência a homenagem lhes pertence.
Divido também esta homenagem com todos os funcionários do
DER, do DNER e dos demais órgãos ligados ao transporte de
Passageiros, que com lealdade e espírito público sempre nos
orientaram e nos ajudaram.
Esta homenagem tem para mim um significado marcante, por

vir desta casa legislativa, símbolo da representação do povo
de Minas, sempre atenta aos interesses de nosso Estado, e ao
desenvolvimento e integração de nossa gente.
Por isso, Sr, Presidente, e Srs. Deputados, sinto-me

plenamente feliz e gratificado, porque, através da homenagem
de V. Exas. , sinto que recebo o abraço fraterno de todos os
meus conterrâneos.
Hoje, mais do que nunca, sinto-me fortalecido; para
prosseguir na luta por meu ideal perene de engradecer o
transporte rodoviário de passageiros de Minas Gerais e do
Brasil, para servir com qualidade aos nossos usuários. E é
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com esses usuários, que nos honram com sua preferência, que
finalmente quero compartilhar esta homenagem e deixar
registrado o nosso agradecimento e o nosso compromisso de
que, com a graça de Deus, estaremos sempre trabalhando mais
e melhor para servi-los.Entrega de Placa Alusiva à Homenagem
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceder
à entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao Sr.
Abílio Pinto Gontijo, Diretor-Presidente da Empresa Gontijo
de Transportes Ltda.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Abílio Pinto Gontijo. Diretor-Presidente da
Empresa Gontijo de Transportes Ltda. autoridades que
compõem a Mesa; Srs. Deputados, meus senhores, minhas
senhoras, autoridades presentes, remontando no tempo á
história da Viação Gontijo - uma empresa com cinco décadas
de assinalados serviços prestados ao Estado de Minas Gerais
na área dos transportes -. podemos avaliar os lances de
heróico pioneirismo que, na Belo Horizonte dos anos 40,
marcaram a sua criação.
Nessa época, já a Segunda Guerra Mundial se alastrava pelo
mundo, ceifando vidas humanas, incendiando cidades e
destruindo sonhos. Se o desespero e o medo avassalavam almas
nos centros onde se localizavam as batalhas, a angústia e o
sofrimento eram um travo amargo nas mentes e nos corações
dos que, mesmo de longe, assistiam á derrocada da
civilização e á entronização da barbárie no cenário mundial.
Nesse quadro, a atividade econômica tornava-se difícil,
exigindo dos indivíduos dotados de espirito empreendedor
grande dose de coragem e desprendimento. As incertezas de
uma quadra difícil, somavam-se os percalços naturais do
estágio de desenvolvimento do Brasil, um Pais ainda
desprovido de infra-estrutura viária, em que longas eram as
distâncias e invios os caminhos. Uma viagem entre Carmo do
Paranaiba e Patos de Minas - um trecho de 70km - demorava
cerca de oito horas. Todavia, o jovem empresário Abílio
Gontijo não se importava com os desafios. No ano de 1943,
dirigindo sua jardineira Chevrolet Comercial 1940, dava o
primeiro passo - ou engatava a primeira marcha - para
construir a Empresa Gontijo de Transportes. Era, no começo,
uma simples jardineira, com carroceria de madeira, a
sacolejar pelo caminho, levantando o pó da estrada, na rota
Patos de Minas - Carmo do Paranaiba. Ninguém diria que ali
começava uma verdadeira saga, uma história de êxito pessoal
e empresarial que, no espaço de cinco décadas, iria erigir
um monumento à coragem, ao tirocínio e ao espírito pioneiro.
Crescendo com o Pais, a Viação Gontijo enfrentou as
dificuldades das viagens por estradas de terra, na época em
que a maioria da população brasileira vivia na área rural e
os recursos eram precários. Em 1949, transfere o centro de
suas operações para Patos de Minas; nos anos 50, recebe um
impulso extraordinário, com a construção de Brasília, e
chega aos anos 60 com suas atividades multiplicadas com as
linhas Belo Horizonte - Governador Valadares e Belo
Horizonte - Teófilo Otõni. Na segunda metade dos anos 60. a
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empresa torna-se atuante nas regiões Norte e Nordeste de
Minas Gerais, a partir de Governador Valadares e Teofilo
Otôni, e também no vale do Jequitinhonha. Desde 1965, quando
Abílio Gontijo mudou-se para Belo Horizonte, embarcado em um
de seus ônibus, a Gontijo experimentou uma fase de
extraordinário progresso, chegando aos nossos dias como um
verdadeiro fenômeno no setor de transportes. De empresa de
médio porte nos anos 70 - já com a denominação de Empresa
Gontijo de Transportes -, a organização avança pelos anos 80
e 90, consolidando a sua posição no mercado. Conta hoje a
empresa quase mil ônibus e cobre diversas regiões do Pais. E
uma demonstração inequívoca do arrojo e da capacidade
empresarial brasileira, a apontar o caminho a ser seguido
por todas as pessoas que acreditavam no trabalho como
instrumento de progresso e de geração de riquezas.
A comemoração dos 50 anos de existência da Empresa Gontijo

de Transportes é motivo de orgulho para Minas Gerais e para
o Brasil. Estamos diante de uma demonstração inequívoca de
que o trabalho realizado dia a dia, a vida inteira produz
frutos duradouros.
E com satisfação, portanto, que esta Presidência se associa
ãs homenagens que o Poder Legislativo presta, com justiça,
no dia de hoje, a uma empresa que simboliza a obstinação e a
fibra pioneira, que tem sido a marca do empresariado de
Minas Gerais.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, esta

Presidência agradece a presença das autoridades e dos demais
convidados e a encerra convocando os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a
ordem do dia a ser publicada, e para a extraordinária da
mesma data, às 9h30çnin, nos termos do edital de convocação.
Convoca, ainda, para a reunião solene de encerramento da 3a
Sessão Legislativa Ordinária da 12a Legislatura, a ser
realizada amanhã, às 18 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".
COMPARECIMENTO

- As 14h45mln, comparecem os Deputados:
Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro - Bernardo
Rubinger - cõssimo Freitas - Eduardo Brás - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Homero
Duarte - José Braga - José Laviola - Maria Olivia - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Wellington de Castro.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
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falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 6, às 20 horas. Ficam
desconvocadas as extraordinárias previstas para hoje, dia 3,
ás 201h30min, e para sábado e domingo, dias 4 e 5, ás
91h30min. ás 14h30min e ás 20h30min.

ATA DA 90a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
Ás dez horas e doze minutos do dia sete de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Antônio
Pinheiro, Célio de Oliveira, Maria José Haueisen e Cléuber
Carneiro, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Pinheiro
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente esclarece que não há correspondência a ser lida
e informa que foram distribuidos os Projetos de Lei nos
1.799, 1.800, 1.801, 1.802 e 1.803/93 ao Deputado Antônio
Pinheiro e o recurso contra parecer prévio do não-
recebimento do projeto de resolução do Deputado Roberto
Carvalho ao Deputado Ermano Batista. Informa, ainda, que
foram convertidos em diligência á Secretaria de Recursos
Humanos e Administração os Projetos de Lei nQs 1.470 e
1.545/93. Passa-se à 2a parte da reunião, com a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente informa
que o parecer sobre o Projeto de Lei ng 868/92. do Deputado
Antônio Carlos Pereira, continua em discussão. Com a
palavra, o Deputado Célio de Oliveira solicita inversão da
pauta com relação ao referido projeto. Submetido a votação,
é o requerimento aprovado. Continuando com a palavra, o
Deputado Célio de Oliveira emite pareceres para o lg turno.
concluindo pela constitucionalidade dos Projetos de Lei nos
1.495 e 1.605/93. O Deputado Geraldo Rezende emite parecer
para o lg turno, concluindo pela constitucionalidade do
Projeto de Lei ng 1.576/93, com a Emenda nQ 1. O Deputado
Clêuber Carneiro emite pareceres para o lQ turno, concluindo
pela constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.660/93 e
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.736/93. O
Deputado Antônio Pinheiro emite parecer para o lQ turno,
concluindo pela constitucionalidade do Projeto de Lei no
1.293/93. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres acima mencionados. A esta
altura, o Deputado Clêuber Carneiro deixa a Sala das
Comissões. Continua em discussão o parecer do relator,
Deputado Emano Batista, pela constitucionalidade do Projeto
de Lei nQ 868/92. com as Emendas nos 1 a 3. Encerrada a
discussão, o Presidente coloca em votação o parecer, o qual
é aprovado. Passa-se á discussão e à votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado Antônio Pinheiro emite pareceres para o 1Q turno,
concluindo pela constitucionalidade dos Projetos de Lei nos
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1.643, com a Emenda no 1, 1.652 e 1.730/93, com a Emenda flQ
1. A Deputada Maria José Haueisen emite parecer para o lQ
turno, concluindo pela constitucionalidade do Projeto de
Lei ng 1.749/93. Na ausência do Deputado Clêuber Carneiro, o
Deputado Geraldo Rezende lê os pareceres anteriormente
assinados por aquele relator, os quais concluem pela
constitucionalidade dos Projetos de Lei ngs 1.731 e
1.747/93, no lQ turno, tendo o Projeto de Lei ng 1.731
recebido a Emenda nQ 1, do relator. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres, cada um por sua vez.
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a
presença de todos, 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, 14 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Maria José Haueisen - Ermano Batista.
ATA DA 919 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e doze minutos do dia quatorze de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Maria
José Haueisen, Ermano Batista e Francisco Ramalho
(substituindo este ao Deputado Antônio Pinheiro, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que não há correspondência a ser lida e informa que foram
distribuidos os Projetos de Lei ns 1.811, 1.812 e 1.813/93
ao Deputado Antônio Pinheiro; o Projeto de Lei no 1.819/93,
ao Deputado Ermano Batista; os Projetos de Lei ngs 1.815,
1.816, 1.817, 1.820, 1.821 e 1.822/93, à Deputada Maria José
Haueisen; os Projetos de Lei ngs 1.807, 1.808, 1.809/93, ao
Deputado Geraldo Rezende; os Projetos de Lei ngs 1.806.
1.810 e 1.814/93, ao Deputado Célio de Oliveira e o Projeto
de Lei nQ 1.823/93 ao Deputado Clêuber Carneiro. Informa,
ainda, que foram convertidos em diligência ao autor os
Projetos de Lei nos 1.737, 1.738 e 1.753/93 e ao Juiz de
Direito da Comarca de Contagem o Projeto de Lei no 1.742/93.
A Presidência passa á 2a parte da reunião, com a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas á
apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência do
Deputado Cálio de Oliveira, o Deputado Francisco Ramalho lê
o parecer para o lg turno do Projeto de Lei ng 1.593/93, já
assinado por aquele relator. O parecer, que conclui pela
constitucionalidade da matéria, após ter sido discutido e
votado, é aprovado. Neste momento, o Deputado Antônio
Pinheiro comparece no recinto. O Deputado Geraldo Rezende
emite parecer para o l turno do Projeto de Lei ng 1.655/93,
mediante o qual conclui pela constitucionalidade da matéria,
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e a Deputada Maria José Haueisen emite parecer, para o lg
turno do Projeto de Lei ng 1.066/92, na forma do
Substitutivo ng 1, concluindo pela sua constitucionalidade.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados - Passa-se à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Na ausência do Deputado Célio de Oliveira, o
Deputado Ermano Batista lê o parecer para o lg turno do
Projeto de Lei ng 1.252/93, já assinado por aquele relator.
O parecer, que conclui pela constitucionalidade da matéria,
após ter sido discutido e votado, é aprovado. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária que será realizada hoje, às 11 horas, com a
finalidade de deliberar sobre a possibilidade de concessão
de licença para processar a Deputada Elisa Alves, nos termos
do art. 57, II, "a" do Regimento Interno, e para dar
continuação ao processo sobre o pedido de licença formulado
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para instauração de
processo criminal contra o Deputado Paulo Pettersen, em
observância ao art. 57, II, "e', do Regimento Interno,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira - Cléuber
Carneiro - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Ermano
Batista - Maria José Haueisen.
ATA DA 32a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As onze horas e doze minutos do dia quatorze de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Maria
José Haueisen, Antônio Pinheiro, Clêuber Carneiro, Ermano
Batista e Célio de Oliveira, membros da Comissão
supracitada. Registra-se, ainda, a presença dos Deputados
Wilson Pires, Cõssimo Freitas , Bernardo Rubinger, Márcio
Miranda e Raul Messias. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Célio de Oliveira que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que a presente reunião se destina a deliberar
sobre a possibilidade de concessão de licença para processar
a Deputada Elisa Alves, nos termos do art. 57, II, "a", e
para dar prosseguimento ao processo sobre o pedido de
licença formulado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais
para instauração de processo criminal contra o Deputado
Paulo Pettersen, em observância ao art. 57, II, "e", do
Regimento Interno. Feito esse esclarecimento, o Presidente
suspende a reunião por 5 minutos para aguardar a chegada da
Dra. Maria da Glória de Aguiar Malta, advogada da Deputada
Elisa Alves. As 111h45min, o Presidente reabre os trabalhos
com a presença dos Deputados Geraldo Rezende, Maria José
Haueisen, Antônio Pinheiro, Clêuber Carneiro, Ermano Batista
e Célio de Oliveira, membros da Comissão, estando presente
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ainda, o Deputado Bernardo Rubinger. Não havendo
correspondência a ser lida e tendo sido a matéria da pauta
previamente distribuida, passa-se á 2a parte da reunião com
a discussão e a votação do parecer do relator Ermano Batista
sobre a possibilidade de concessão de licença para processar
a Deputada Elisa Alves. O Deputado Ermano Batista emite
parecer pela deliberação preliminar quanto à possibilidade
de concessão de licença para instauração de processo contra
a Deputada Elisa Alves, consoante o que determina o art.
57, II, "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 Submetido a discussão e votação,
é o parecer aprovado por unanimidade. A Presidência informa
aos Deputados que, de acordo com a alinea "c" do inciso II,
do art. 57, do Regimento Interno, a Deputada denunciada terá
o prazo de 15 dias a partir do recebimento da notificação
para apresentar defesa e indicar provas. Contudo, como o
processo está sob regime de urgência, o prazo se reduz a
oito dias. O Presidente indaga da senhora advogada se
gostaria de se manifestar sobre a etapa seguinte do
processo, que é a de apresentação da defesa pela Deputada.
A Dra Maria da Glória de Aguiar Malta entrega a defesa
escrita ao Deputado António Júlio. Tendo sido cumprida a
formalidade da notificação e uma vez apresentada a defesa
escrita da Deputada Elisa Alves por sua advogada, a
Presidência dá por efetivada essa fase do processo,
dispensando-se os prazos previstos no Regimento Interno. A
Presidência verifica que não há necessidade de a Comissão
utilizar o prazo previsto no Regimento Interno para a fase
de instrução probatória, já que, tendo examinado o processo,
não tem prova a requerer. Não havendo requerimento de
provas, a Presidência indaga dos membros da comissão se
todos estão de acordo com esse encaminhamento. Com a
anuência de todos, a Presidência dá por encerrada essa
etapa de instrução probatória e informa que, sendo de
interesse generalizado da Comissão e da própria Deputada que
esse processo tenha um rápido desfecho, vai convocar, ao
final desta, outra reunião extraordinária, a se realizar
hoje às 15 horas, neste recinto, para passar á fase seguinte
do processo e apreciar o parecer do relator, Deputado Ermano
Batista, em que se concluirá pelo deferimento ou pelo
indeferimento do pedido de licença. A Presidência, nos
termos do edital de convocação, esclarece que vai dar
prosseguimento ao exame do pedido de licença para
Processar o Deputado Paulo Pettersen e informa que o
Deputado apresentou sua defesa no último dia 9, dentro,
portanto, do prazo legal. Como a reunião, nos termos do
do art. 38 c/c O art. 264, do Regimento Interno, é secreta,
a Presidência vai suspendê-la por 5 minutos para que as
pessoas estranhas aos trabalhos, Inclusive os servidores da
Secretaria da Assembléia, possam retirar-se do recinto.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
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Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro - Maria José
I-(aueisen - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Célio de
Oliveira - Ermano Batista.
ATA DA 33 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ÇONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
As Quinze horas do dia quatorze de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Maria
José Haueisen, Clêuber Carneiro, Emano Batista, Célio de
Oliveira e Antônio Pinheiro, membros da Comissão
supracitada. 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. Não havendo
correspondência a ser lida e tendo sido a matéria da pauta
previamente distribuída, a Presidência transforma a reunião
em reunião secreta, nos termos do art. 38, 0 1Q , c/c o art.
264, inciso III , do Regimento Interno, a fim de que seja
apreciado o parecer sobre o pedido de concessão de licença
formulado pelo Tribunal de Justiça para instauração de
processo criminal contra a Deputada Elisa Alves.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira - Ermano
Batista - Geraldo Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER DE REAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
LEI Ng 1.029193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.029/92, do Deputado Roberto Amaral,
que dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento
Agrícola e dá outras providências, foi aprovado no 2Q 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 à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final. Que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI 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
E	 Dos Princípios e Objetivos

Art. lQ - Esta lei define os princípios e os objetivos, as
ações e os instrumentos da política agrícola estadual,
estabelece as competências institucionais e prevê os
recursos para o desenvolvimento da atividade agrícola no
Estado.
Parágrafo Único - Para os efeitos desta lei, entende-se por
atividade agrícola a produção, o processamento e a
comercialização de produtos, subprodutos, derivados, insumos
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e serviços, bem como a utilização dos fatores de produção,
nos setores agrícola, pecuário, florestal, pesqueiro e
agroindustrial -
Art. 2Q - A Política Estadual de Desenvolvimento 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 com vistas ao
cumprimento da função social e econômica da propriedade
rural, voltada para o desenvolvimento sustentável;
II - a diversidade de características dos estabelecimentos

rurais quanto à estrutura fundiária, às condições
edafoclináticas. à capacidade empresarial, ao uso de
tecnologias e às condições socioeconômicas e culturais
deverá ser considerada pelo poder público na definição de
suas ações;
III - constituem o setor agrícola segmentos como os de

produção, de insumos, de comércio, de abastecimento, de
armazenamento, a agroindústria e outros, os quais respondem
diferenciadamente às políticas públicas e ás forças de
mercado;
IV - a participação efetiva dos beneficiários da política

agrícola na sua formulação e execução è condição necessária
para assegurar a sua legitimidade;
V - as ações para o desenvolvimento agrícola objetivarão

oferecer ao homem do campo o acesso aos serviços essenciais
de saúde, educação, segurança pública, transporte,
eletrificação, comunicação, habitação, saneamento, lazer e
cultura, bem como a outros benefícios sociais;
VI - a politica agrícola estadual deve compatibilizar-se
com a política agrária e fornecer a esta as condições
necessárias á sua viabilização técnica e socioeconômica;
VII - a atividade agrícola é responsável pela geração de
emprego e rendas, bem comode receitas de tributos para o
Estado, que as administrará com vistas a manter e elevar o
potencial do setor agrícola;
VIII - o poder público criará condições para que os
pequenos produtores rurais possam desenvolver a agricultura
familiar, com vistas a integrarem-se gradualmente na
economia de mercado;
IX - a agricultura, como atividade econômica, deve

proporcionar rentabilidade compatível com a de outros
setores da economia;
X - o poder público deverá promover ações, articuladas com
a iniciativa privada, com vistas a dotar a produção
agropecuária de condições de competitividade nos mercados
interno e externo;
XI - o abastecimento adequado e a segurança alimentar são
condições básicas para garantir a tranqüilidade social, a
ordem pública, o processo de desenvolvimento socioeconõmico
e os direitos da cidadania;
XII - o Estado deverá articular-se com a administração
federal e com as administrações municipais, com vistas a
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promover, por meio de ações conjuntas, o desenvolvimento
sustentável do setor agrícola;
XIII - o apoio à organização associativa de produtores e
trabalhadores rurais é condição necessária para a
estabilidade e o pleno desenvolvimento do setor agrícola;
XIV - o poder público deverá estimular e garantir a
produção de alimentos básicos e a sua distribuição,
preservados os interesses dos produtores e consumidores,
mediante a adoção de uma estratégia global de intervenção.
Art. Sg - São objetivos da Política Estadual de
Desenvolvimento Agrícola:

- definir e disciplinar as ações e os instrumentos do
poder público destinados a promover, regular, fiscalizar,
controlar e avaliar as atividades e suprir as necessidades
do setor agrícola, com vistas a 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 de organização

cooperativa e associativa de produtores e trabalhadores
rurais;
III - eliminar distorções que afetem o desempenho das

funções socioeconõmicas 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 dos
produtos;
VI - prestar apoio institucional ao produtor rural, sendo
devido atendimento prioritário e diferenciado ao pequeno
produtor e à sua família, bem como aos beneficiários dos
programas de reforma agrária;
VII - promover a integração 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, nele
incluídas a fabricação de insumos e as demais fases da
cadeia produtiva, considerada a preferência para:
a) as regiões produtoras, na implantação de projetos e
empreendimentos.
b) a diversificação de pequenos e médios empreendimentos.
IX - promover e estimular o desenvolvimento das ciências e

das tecnologias agrícolas pública e privada, em especial
aquelas voltadas para a utilização dos fatores internos de
produção;
X - garantir a regularidade do abastecimento alimentar,

mediante oferta crescente e sustentada dos produtos básicos
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para a alimentação da população, que será devidamente
orientada.

Capitulo II
Do Produtor Rural, da Propriedade Rural e da Sua Função

Social
Art. 4 - Para os efeitos desta lei, considerar-se-ão o
produtor rural, a propriedade rural e a função social da
propriedade rural nos termos definidos em lei federal.

Capitulo Ilt
Da Organização Institucional

Art. s - A Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento é o órgão central de execução das ações do
Estado para o setor agrícola, cabendo-lhe orientar,
supervisionar e fiscalizar as atividades permanentes, bem
como executar planos, programas e projetos a cargo dos
órgãos e entidades direta e indiretamente a ela vinculados.
Art. 6g - Fica instituído o Conselho Estadual de Política
Agrícola - CEPA -, vinculado á Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com vistas a
assegurar a participação dos agentes de produção e de
comercialização, bem como dos consumidores, na formulação do
planejamento e no acompanhamento da execução da política
rural, conforme o disposto no lo do art. 247 da
Constituição do Estado.
f lg - São atribuições do CEPA:
- propor medidas de desenvolvimento rural, bem como

acompanhar e avaliar a sua implementação;
II - deliberar sobre propostas, planos e programas

destinados a estimular o desenvolvimento econômico e social
do setor;
III - atuar na viabilização da obtenção de recursos
internos e externos destinados aos planos, programas e
projetos do 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
VI - manter sistema de análise e informação sobre a
conjuntura económica e social da atividade agrícola;
VII - supervisionar e controlar a execução da política
agrícola, especialmente em relação ao cumprimento de seus
objetivos e á adequada utilização dos recursos;
VIII - articular-se com o Conselho Nacional de Política
Agrícola - CNPA -, vinculado ao Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária;
IX - decidir sobre propostas de ajustamento ou de alteração

da política agrícola do Estado;
X - observar o cumprimento dos princípios e objetivos
previstos nesta lei;
XI - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
XII - estimular a criação de conselhos municipais de

agricultura;
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XIII - articular-se com os conselhos municipais de
agricultura com vistas á implementação de programas
destinados a estimular o desenvolvimento do meio rural.

2g - São membros do CEPA:
- o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, que será seu Presidente;
II - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que será seu
Secretário-Geral
III - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral;
IV - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da

Fazenda;
V - o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;
VI - o Presidente da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado - EMATER -;
VII - o Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de

Minas Gerais - 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 - 1 (um) representante da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - FIEMG -;
XVII - 1 (um) representante da Associação Comercial de

Minas - ACM -;
XVIII - 1 (um) representante do setor de armazenamento;
XIX - o Presidente da Associação dos Produtores de

Hortifrutigranjeiros do Estado de Minas Gerais - APHEMG -;
XX - 1 (um) representante do setor de transportes;
XXI - 1 (um) representante de entidade de defesa do

consumidor;
XXII - o Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros

Agrônomos - SMEA -;
XXIII - o Presidente da Sociedade Mineira de Módicos

Veterinários - SMMV -;
XXIV - o Presidente da Comissão de Agropecuária e Política
Rural da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

- Os presidentes das entidades privadas poderão ser
representados junto ao CEPA, mediante comunicação prévia à
sua Secretaria Executiva.
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- O CEPA se reunirá, ordinariamente, a cada 3 (três)
meses e, extraordinariamente, por convocação do Presidente
ou por solicitação de 1/3 (um terço) dos seus membros;
# SQ - Os membros do CEPA não perceberão nenhuma

remuneração.
Art. 7Q - Compõem a estrutura do CEPA:

- o plenário;
II - a presidência;
Iii - a secretaria executiva;
IV - as câmaras setoriais.
Parágrafo único - As câmaras setoriais serão instaladas por
ato do Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a critério seu, devendo o Regimento Interno
do Conselho fixar o número de seus membros e as
respectivas atribuições-
Art. 8 - O Regimento Interno do CEPA será elaborado pelo
Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e submetido á aprovação do seu Plenário, no
prazo de 90 (noventa) dias contados da promulgação desta
lei.
Art. 9g - Ficam extintos, a partir da data da publicação

desta lei:
- o Conselho Superior de Agricultura, de que trata o

Decreto nQ 7.354, de 2 de janeiro de 1964;
II - a Comissão Estadual de Movimentação de Safras, de que

trata o Decreto ng 20.575, de 23 de maio de 1980-
Capitulo IV

Dos Instrumentos de Política Agrícola
Art. 10 - São ações e instrumentos de política agrícola de
que trata estalei:
1 - o planejamento agropecuário participativo;
II - a informação;
rir - a pesquisa agropecuária;
IV - a assistência técnica e a extensão rural
V - a defesa sanitária animal e vegetal;
VI - o assentamento e a colonização;
VII - o associativismo e o cooperativismo;
VIII - a mecanização agrícola;
IX - a irrigação e a drenagem;
X - o armazenamento;
XI - a comercialização e o abastecimento;
XII -a agroindustrialização;
XIII - o crédito rural e o seguro rural;
XIV - o crédito fundiário;
XV - a tributação e os incentivos fiscais;
XVI - os investimentos e a manutenção de Infra-estrutura;
XVII - a preservação do meio ambiente;
XVIII - o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural;
XIX - a capacitação de recursos humanos;
XX - as promoções agropecuárias;
XXI - a padronização e a classificação agropecuárias;
XXII - a inspeção agropecuária;
XXIII - o desenvolvimento florestal.

Seção I
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Do Planejamento e da Informação Agrícola
Art. 11 - O planejamento agrícola será feito de forma
democrática e participativa, com vistas a atender às
potencialidades, aspirações e realidades regionais,
observado o disposto nos arts 174 e 187 da Constituição
Federal e nos arts. 247 e 248 da Constituição Estadual.
Art. 12 - O planejamento agrícola deverá obedecer aos
princípios e objetivos previstos nos arts. 2Q e 3o desta
lei, que orientarão o plano plurianual de ação
governamental, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
e as propostas orçamentárias anuais.
Art. 13 - O planejamento agrícola formulará, ouvido o CEPA,

as diretrizes que nortearão os programas de desenvolvimento
rural relacionados com as atividades de caráter permanente,
a cargo dos órgãos direta Ou indiretamente vinculados á
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
Art. 14 - O planejamento agrícola formulará programas de
caráter estratégico ou emergencial destinados a corrigir
desequilíbrios estruturais regionais e distorções
conjunturais, especialmente em apoio aos pequenos
produtores.

lg - A coordenação executiva dos programas de que trata
este artigo caberá à Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, ou a órgãos por ela designados

2g - O Poder Executivo incluirá na proposta anual da Lei
de Diretrizes Orçamentárias a previsão de abertura da
dotação orçamentária necessária à implementação dos
programas de que trata este artigo, desde que aprovados pelo
CEPA.
Art. 15 - 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.
Art. 16 - O planejamento agrícola deverá elaborar programa

de orientação para a redução de perdas no processo produtivo
e nos processos de transporte, de armazenamento e de
comercialização de produtos e insumos agropecuários-
Art. 17 - O poder público estadual, por intermédio da

Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento, manterá e divulgará, periodicamente,
informações atualizadas, em linguagem acessível à
população, sobre:

- previsão de safras;
II - mercado de insumos e fatores de produção agrícola;
III - mercado de produtos agrícolas;
IV - custos de produção agrícola;
V - orientação ao consumidor;
VI - legislação vigente;
VII - desenvolvimento e resultado de pesquisas;
VIII - tecnologias adaptadas á pequena produção;
IX - medidas de prevenção, indicadores de intoxicação e

alternativas à utilização de agrotôxicos;



172

X - salários, níveis de emprego e desemprego, migrações
temporárias, acordos e contratos coletivos de trabalho, bem
como outros indicadores socioeconômlcos atinentes á
atividade rural;
Art. 18 - O poder público, por intermédio da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, implantará
programa destinado a tornar ágil, constante e eficaz o
processo de coleta, organização e divulgação da informação
agropecuária, integrando as diversas fontes públicas e
privadas, bem como os agentes de planejamento, produção e
comercialização.
Parágrafo único - A divulgação de que trata este artigo
será feita em termos genéricos, vedado o fornecimento de
informação sobre empreendimento de pessoa física ou jurídica
tomado isoladamente.

Seção II
Da Pesquisa Agrícola

Art. 19 - Cabe ao poder público gerar, estimular, apoiar e
difundir a tecnologia aplicada á agropecuária.
Art. 20 - O poder público, para financiar as ações de
pesquisa previstas nesta lei, utilizará recursos:

- do orçamento dos órgãos envolvidos;
II - da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - FAPEMIG -;
III - de instituições públicas e privadas:
IV - externos;
V - das receitas próprias das entidades estaduais de
pesquisa, incluídas as originadas de gestão contratada;
VI - do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, previsto

nesta lei.
Art. 21 - Fica vedada a destinação ou utilização das
unidades físicas vinculadas ao patrimônio das entidades de
pesquisa para finalidade que não seja a de pesquisa e
experimentação agrossilvopecuária.
Art. 22 - São prioridades da pesquisa agropecuária
financiada pelo poder público:

- o melhoramento dos materiais genéticos produzidos pelo
ambiente natural dos ecossistemas;
II - a geração de produtos alimentares básicos e o

aperfeiçoamento de equipamentos e implementos agrícolas de
baixo custo, especialmente os utilizados pelo pequeno
produtor rural, por suas associações e cooperativas.
Parágrafo único - A pesquisa agropecuária será realizada

com a observância das exigências de:
- dotar a agropecuária mineira de maior produtividade e

competitividade, com vistas á garantia do abastecimento
adequado, á segurança alimentar e á integração da economia
brasileira aos mercados internacionais;
Ir - atender às exigências socioeconômicas e de preservação

ambiental
III - valorizar as experiências e conhecimentos práticos

dos pequenos produtores rurais;
IV - aproveitar os insumos oriundos da propriedade, com

vistas à diminuição gradativa do uso de defensivos químicos.
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Art. 23 - Terão prioridade, nas unidades regionais da
Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG -. os programas
de pesquisa agropecuária.

Seção III
Da Assistência Técnica e da Extensão Rural

Art. 24 - O Estado manterá serviço de assistência técnica
e extensão rural e garantirá, prioritariamente, o
atendimento gratuito aos pequenos produtores rurais, suas
famílias e associações, e também aos beneficiários de
projetos de reforma agrária, inclusive nos campos
socioeconõmico e de preservação ambiental.
Art. 25 - As atividades de extensão rural objetivarão obter
soluções para as necessidades do produtor rural e de sua
família, especialmente as relacionadas com aspectos
tecnológicos e gerenciais da produção, do armazenamento e da
comercialização das safras, observado o disposto no inciso
II do art. 3Q desta lei.
Art. 26 - O Estado, mediante convênio, estenderá aos
municípios os serviços de assistência técnica e extensão
rural
Parágrafo único - D Estado e os municípios buscarão obter
recursos complementares aos da União, incluídos recursos
externos, para a manutenção do serviço oficial de
assistência técnica e extensão rural
Art. 27 - A assistência técnica rural será realizada de
forma integrada com a comunidade e suas lideranças, com as
instituições de pesquisa e ensino, com os municípios e a
União e com órgãos e instituições públicas e privadas que
prestem serviços ao setor agropecuário.
Parágrafo único - A ação integrada de que trata este artigo
se dará mediante a articulação de recursos humanos,
materiais, tecnológicos e financeiros e envolverá, na
elaboração de políticas, no planejamento e na execução das
atividades, os segmentos referidos no 'caput
Art. 28 - O serviço de assistência técnica e extensão rural
será desenvolvido com a observância das condições físicas,
econômicas e sociais da área assistida, por meio de
metodologias específicas, com a participação dos produtores
rurais e de suas entidades associativas no planejamento e na
execução das atividades.

Seção IV
Da Defesa Sanitária Animal e Vegetal

Art. 29 - o poder público exercerá 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. 30 - Para os efeitos desta lei, considera-se defesa
sanitária animal e vegetal o conjunto de atividades
sistematicamente desenvolvidas pelo poder público com o
objetivo de preservar a sanidade dos rebanhos e a
fitossanidade das lavouras, bem como zelar pelas condições
higiênico-sanitárias da produção de origem animal e vegetal
e pela garantia dos direitos da comunidade, por meio da
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expansão e do aprimoramento da inspeção e fiscalização de
produtos agropecuários e agroindustriais.
Art. 31 - O poder público promoverá o controle
epidemiolôgico de doenças bacterianas, virôticas e
parasitárias em animais e plantas, bem como das toxemias
causadas por estas.
Art. 32 - A defesa sanitária animal e vegetal será
exercida, no âmbito do poder público estadual, pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, nos termos da Lei
ng 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.

Seção V
Do Assentamento e da Colonização

Art. 33 - 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. 34 - São objetivos dos programas de assentamento e

colonização:
- a integração e o progresso socioeconômico do produtor

rural -
II - a ascensão do nivel de vida do trabalhador rural;
III - a conservação dos recursos naturais e a recuperação

socioeconõmica de determinadas áreas;
IV - o aumento da produção e da produtividade no setor

agropecuário;
V - a promoção do associativismo entre os produtores

rurais;
VI - a fixação do homem no campo e a desaceleração do fluxo

migratório para a cidade;
VII - o melhoramento na distribuição e no aproveitamento de
terras agricultáveis.
Art. 35 - O poder público destinará recursos orçamentários,
de forma complementar aos da União, para promover o
assentamento de trabalhadores rurais, mediante programação
anual

Seção VI
Do Associativismo e do Cooperativismo

Art. 36 - O poder público apoiará e incentivará a criação,
o funcionamento e a difusão de associações e cooperativas,
de qualquer segmento, com ênfase naquelas ligadas á produção
agropecuária e ao consumo alimentar, como forma de amenizar
as dificuldades econômicas e sociais, principalmente das
classes mais carentes, por meio da organização das
comunidades rurais e urbanas.
Art. 37 - O poder público incentivará a inclusão de matéria
sobre cooperativismo e associativismo, de forma supletiva,
nos curriculos escolares, especialmente no primeiro grau,
nas escolas públicas estaduais e municipais, notadamente as
localizadas na zona rural, como forma de promover a
conscientização dos jovens para a importância dos sistemas
na busca do bem-estar da comunidade.
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Art. 38 - O poder público concederá tratamento fiscal
diferenciado às cooperativas e ás associações de produtores,
mediante:

- 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 à prestação de serviços a estes;
III - diferimento, nas operações de venda da produção dos

associados a terceiros, quando realizadas pela entidade,
Seção VII

Da Mecanização Agrícola
Art. 39 - O poder público apoiará e incentivará o
oferecimento de serviços mecanizados á agricultura,
diretamente aos produtores ou por intermédio de associações
e cooperativas, sendo-lhe facultado exercer supletivamente
esses serviços nas regiões menos desenvolvidas.
Art. 40 - 0 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, 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, reduzir os custos
e aumentar a eficiência dos instrumentos.
Art. 41 - O poder público divulgará e estimulará práticas
de mecanização que promovam a conservação do solo, a
recuperação de áreas degradadas e a preservação do ambiente.
Art. 42 - O poder público promoverá o aproveitamento
racional de máquinas e equipamentos empregados na abertura e
conservação de estradas e barragens e permitirá o seu uso em
pequenas obras de sistematização de várzeas, na construção
de açudes e em outros trabalhos de melhoria rural nas
proximidades da obra.

Seção VIII
Da Irrigação e da Drenagem

Art. 43 - O Estado desenvolverá política de irrigação e
drenagem para todo o seu território, com prioridade para as
áreas de comprovada aptidão para a irrigação, áreas de
reforma agrária ou de colonização e para projetos públicos.
Art. 44 - Compete ao poder público:
- estabelecer diretrizes para a política de que trata o

artigo anterior, bem como sistematizar e compatibilizar as
ações de irrigação, drenagem e saneamento rural no Estado;
II - estabelecer normas que objetivem o aproveitamento dos
recursos hidricos destinados á irrigação, promovam a
integração dos órgãos estaduais com os municipais, com as
entidades públicas e privadas e com os órgãos federais;
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 contra enchentes, com vistas á melhor e mais
racional utilização das águas para a irrigação.
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Seção IX
Da Eletrificação Rural

Art. 45 - O poder público implantará programas de
energização e eletrificação rural com a participação de
produtores rurais, cooperativas, associações e
administrações municipais, observadas as prioridades
definidas pelo CEPA.

lg - Os programas a que se refere este artigo poderão
adotar, como fonte energética, qualquer das formas
resultantes do aproveitamento de recursos hidricos e do
reflorestarhento energético, bem como os combustíveis
produzidos a partir de culturas de biomassa e de resíduos
agrícolas e agroindustriais.

- Na definição das prioridades a que se refere o
artigo, deverão ser observados os preceitos constitucionais
de preferência para as associações de pequenos produtores,
de construção de pequenas hidrelétricas e de preservação do
meio ambiente.
Art. 46 - 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.

Seção X
Do Armazenamento

Art. 47 - O Estado manterá, supletivamente á iniciativa
privada, a oferta de armazenagem a fim de assegurar
condições de guarda e conservação da produção agrícola e
pecuária nas diferentes áreas de produção e consumo, devendo
ser atendidos prioritariamente os pequenos e médios
produtores-

lg - A infra-estrutura de armazéns e silos será
constituída de equipamentos de armazenagem a meio ambiente,
armazenagem a ambiente controlado e de frigorificação.

2g - A infra-estrutura de armazenagem compreenderá
armazéns coletores primários, armazéns intermediários,
terminais de distribuição, embarcadouros e armazéns
alfandegários, além das unidades frigoríficas e cãmaras
especiais de estocagem.
Art. 48 - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria
de Estado de Agricultura. Pecuária e Abastecimento, em comum
acordo com a Junta Comercial, expedirá 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. 49 - As empresas de armazéns gerais, públicas, de
economia mista ou privadas, poderão credenciar-se junto ao
órgão estadual competente com vistas a exercerem a
classificação dos produtos que recebem em depósito,
cumpridas as formalidades legais e as recomendações do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.
Art. 50 - O poder público, para atender ao disposto no
inciso IV do art. 248 da Constituição do Estado e para
assegurar o amplo atendimento ao produtor rural, poderá
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contratar, junto a empresas públicas, de economia mista ou
privadas, o serviço de unidades armazenadoras que:

- situem-se em áreas pioneiras;
II - tenham sua presença caracterizada corno de fomento à

produção ou necessária ao atendimento estratégico ou social.
Seção XI

Da Comercialização e do Abastecimento
Art. 51 - O poder público promoverá o abastecimento interno
de produtos agropecuários, assegurada a sua qualidade e
regularidade, especialmente quanto aos hortigranjeiros.
Art. 52 - O Estado estimulará e apoiará tecnicamente os
municípios e suas associações, as cooperativas e as
associações de produtores, na implantação e no melhoramento
de mercado, por meio de feiras livres, feiras cobertas,
leilões, mercados expedidores, mercados municipais e
distritais, mercados de produtores, entrepostos, comboios e
mercados varejistas, com o objetivo de favorecer a
comercialização direta entre produtores e consumidores.
Art. 53 - O poder público implantará programa permanente de
orientação ao consumidor e aos agentes de comercialização
quanto aos preços e aos padrões nutricionais e de consumo de
produtos agropecuários, observada a sazonalidade da
produção.
Art. 54 - O poder público incentivará e apoiará
tecnicamente os processos associativos de compra e venda em
comum de produtos e Insumos agropecuários.
Art. 55 - O poder público promoverá estudos e implantará
programas destinados á adequação e á capacitação da
agropecuária mineira e de seus mecanismos de
comercialização, com o objetivo de integrá-la aos mercados
nacional e internacional.
Art. 56 - Excepcionalmente, no caso de flagrante
estrangulamento no abastecimento, este será realizado pelo
Estado em favor da população necessitada-
Art. 57 - O Estado implantará, com recursos próprios ou

associados aos da iniciativa privada, programa de criação e
ampliação de mercados livres de produtores junto ás centrais
de abastecimento, com vistas a garantir-lhes o acesso a esse
mercado.
Art. 58 - O poder público implantará programas destinados a
reduzir as perdas de produtos agropecuários no seu
transporte, guarda e comercialização, bem como a aproveitar,
por meio do reprocessamento industrial, produtos fora dos
padrões comerciais.
Art. 59 - Os órgãos da administração 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 mercadoria para o seu
funcionamento ou para a execução de seus programas,
inclusive os de caráter emergencial.
Art. 60 - O poder público implantará programa permanente de
apoio á produção de hortifrutigranjeiros, na forma de
cinturões verdes, nas proximidades dos municípios-pólo do
Estado.
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Seção XII
Da Agroindustrialização

Art. 61 - O poder público promoverá o desenvolvimento do
processo de agroindustrialização, com o objetivo de ampliar
a produção de insumos e de favorecer a absorção de parte
expressiva da produção agropecuária, agregar valor a essa
produção e ampliar a oferta de empregos-
Art. 62 - Os planos e programas destinados a promover a

agroindustrialização deverão observar o seguinte:
- preferência para as regiões produtoras, Quando da

definição do local de implantação de unidades de
desenvolvimento;
Ir - tratamento preferencial para projetos de instalação de

pequenas unidades de beneficiamento ou transformação, a
serem implantadas por associações ou cooperativas de
produtores rurais;
III - adoção preferencial de projetos que contemplem as

diversas etapas do processo agroindustrial, incluída a de
produção de insumos e matérias-primas;
rv - necessidade de melhoramento da qualidade gerencial e

de produção, com vistas a possibilitar competitividade nos
mercados interno e externo.
Art. 63 Nos programas estaduais que contemplem com
incentivos fiscais o processo de industrialização, os
projetos agroindustriais terão tratamento preferencial,
observado o que dispõe o art. 67 desta lei.

Seção XIII
Da Tributação e dos Incentivos Fiscais

Art. 64 - O Estado, no âmbito de sua política tributária,
concederá tratamento especial aos atos cooperativos
relativos a produtos alimentares, nos termos definidos pelo
CEPA, por meio de isenções, redução de aliquotas,
diferimentos e fixação de prazos excepcionais de
recolhimento de tributos.
Parágrafo único - A Fazenda Pública publicará, no mês de

agosto de cada ano, a lista dos produtos alcançados pelos
benefícios de que trata este artigo.
Art. 65 - A Fazenda Pública adotará política de redução de
aliquotas e de outros benefícios fiscais destinados a
diminuir o custo do transporte de produtos e Insumos
agrícolas.
Art. 66 - O poder público desenvolverá estudos e promoverá
alterações em sua política tributária para o setor
agropecuário, com o objetivo de adequá-la ao processo de
integração da economia brasileira aos mercados
internacionais.
Art. 67 - O poder público concederá prioridade, em seus
programas de incentivo fiscal destinados a estimular a
industrialização, aos projetos agroindustriais que absorvam
a produção agropecuária gerada no Estado.

Seção XIV
Da Infra-Estrutura Física e Social

Art. 68 - O Estado assistirá as comunidades rurais nos seus
programas voltados para as áreas de infra-estrutura física e
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social, conforme prescrevem o art. 2g, VI, da Constituição
Estadual, e o art. 2Q, V. desta lei, especialmente no que se
refere a:

- transporte;
II - educação;
III - saúde;
IV - habitação;
V - energia:
VI - comunicações;
VII - saneamento básico;
VIII - cultura;
IX - lazer;
X - segurança pública.
Art. 69 - O poder público orientará o planejamento do
sistema viário e dará prioridade à eliminação dos
estrangulamentos e á expansão e melhoria das vias de
escoamento da produção agropecuária, levando-se em conta o
aproveitamento das potencialidades da navegação fluvial, com
vistas a articulá-la com os complexos rodoferroviários.
Art. 70 - O poder público, na realização de programa
voltado para as áreas de infra-estrutura física e social,
deverá estimular e apoiar as iniciativas comunitárias, de
modo a conjugar os esforços e recursos públicos com os das
comunidades, notadamente nas ações em forma de mutirão.
Art. 71 - O Estado, no âmbito de seus programas de
investimento em obras de infra-estrutura física e social,
observado o inciso VIII do art. 2g da Constituição Estadual,
dará prioridade e tratamento diferenciado aos municípios de
escassas condições de propulsão socioeconômica.

Seção XV
Do Meio Ambiente

Art. 72 - O poder público deverá:
- 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 tecnlficado 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. 73 - 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,
observado o que determinam as Leis ngs 10.545, de 13 de
dezembro de 1991; 10.561, de 27 de dezembro de 1991; e
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10.594, de 7 de janeiro de 1992, e seus respectivos
regulamentos-
Art. 74 - O planejamento e a execução de obras viárias

deverão incluir providências destinadas a evitar e controlar
processos de erosão do solo.
Parágrafo único - O Estado executará programa destinado a

controlar os processos de erosão do solo causados pelas
rodovias já existentes.

Seção XVI
Do Crédito e do Seguro Rural

Art. 75 - O poder público desenvolverá programas de
financiamento das atividades rurais, cujas prioridades serão
definidas pelo CEPA-
Art. 76 - O poder público financiará os programas de

crédito rural com recursos:
1 - orçamentários;
TI das instituições financeiras oficiais;
III - externos;
IV - de instituições federais;
V - do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural.
Art. 77 - Os programas de crédito rural atenderão
prioritariamente aos pequenos produtores reunidos em
associações ou cooperativas, por meio da promoção da
organização dos processos de produção e comercialização, de
forma a possibilitar-lhes a obtenção de renda e a
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 de profissional legalmente
habilitado.
Art. 78 - Os programas de crédito rural, observado o artigo
anterior, beneficiarão preferencialmente as regiões menos
desenvolvidas, especialmente as não atendidas por programas
de incentivos.
Art. 79 - Os programas de crédito rural abrangerão o
fomento á produção agropecuária e a implantação de pequenas
plantas agroindustriais destinadasao seu beneficiamento ou
transformação por associações e cooperativas.
Art. 80 - As instituições financeiras oficiais do Estado
prestarão assistência técnica, operacional e financeira às
cooperativas agropecuárias.
Art. 81 - Nas operações de crédito rural destinadas a
financiar atividades rurais, nos termos aprovados pelo CEPA,
o Estado garantirá aos beneficiários a aplicação do critério
de equivalência do produto, desde que não cobertas pelo
Governo Federal
Art. 82 - O Estado implementará politica de crédito
fundiário, com vistas á aquisição de terras para formação ou
ampliação de propriedade rural, bem como á implementação da
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.
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Art. 83 - O poder público promoverá, apoiará e estimulará a
disseminação do seguro rural, buscará o seu aperfeiçoamento
e instituirá 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 condicionam-se à orientação de empresa de assistência
técnica ou de profissional legalmente habilitado.
Art. 84 - Os recursos previstos no art. 87, 6 lo, XI, desta
lei, serão destinados a operações de seguro rural-
Art. 85 - As instituições financeiras oficiais do Estado
deverão considerar como preferencial ou privilegiado, no
âmbito do sistema de crédito agrícola, o atendimento a
solicitação de empréstimo para melhoria ou ampliação da
infra-estrutura de armazenamento na unidade produtiva,
observadas as disposições da legislação sobre a matéria.
Art. 86 - As instituições financeiras oficiais do Estado,
respeitadas as suas disponibilidades de recursos, deverão
promover o crédito á comercialização de produtos agrícolas
produzidos dentro do Estado, sob garantia pignoraticia, por
meio de "warrants" ou outro documento hábil a comprovar a
guarda da mercadoria na rede armazenadora estadual.
Art. 87 - Será criado, nos termos da Lei Complementar nQ
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 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.

lo - O fundo de que trata este artigo contará com os
seguintes recursos:

- os orçamentários a ele destinados;
II - os de fundos federais, inclusive os orçamentários da

União;
III - os oriundos das cadernetas de poupança rural,

administradas pelos Bancos controlados pelo Estado;
IV - os resultantes de suas aplicações financeiras;
V - 10% da receita líquida da Loteria Estadual;
VI - os provenientes de doações, contribuições ou legados
de pessoas físicas ou jurídicas, inclusive residentes ou com
sede no exterior:
VII - os financiamentos bancários;
VIII - 25% dos recursos arrecadados por meio de multas

aplicadas pela fiscalização florestal e sanitária;
IX - os resultantes da alienação de máquinas, equipamentos

ou bens imóveis no âmbito da Secretaria de Estado de
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como dos órgãos e
entidades a ela vinculados;
X - os de outros fundos estaduais atualmente existentes e
destinados ao setor rural;
xr - os de que trata o art. 6g do Decreto ng 13.860, de 31
de agosto de 1971.

2o - 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 - Observadas as normas de 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 CEPA, ao qual caberá
também a aprovação de relatórios semestrais de aplicações
dos recursos.

Capitulo V
Das Disposições Gerais

Art. 88 - 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.
Art. 89 - Sem prejuízo da regionalização administrativa
prevista na Constituição do Estado, a Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento elaborará e
submeterá ao CEPA projeto de regionalização para fins de
planejamento das ações agropecuárias.
Art. 90 - O Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e

oitenta) dias contados da promulgação desta lei, encaminhará
á Assembléia Legislativa projetos de lei com o objetivo de
adequar ás disposições desta lei a legislação de política
agrícola estadual referente a:

- pesquisa agrícola;
II - assistência técnica e extensão rural;
III - armazenamento;
IV - comercialização e abastecimento.
Art. 91 - O Poder Executivo, com vistas ao atendimento das
exigências estabelecidas para o poder público por esta lei,
implantará programa de capacitação e desenvolvimento de
recursos humanos em todos os órgãos relacionados com a
política agrícola.
Art. 92 - Esta lei será regulamentada no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 93 - Esta lei será revista 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. 94 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 95 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões. 15 de dezembro de 1993.
Francisco Ranaho, Presidente e relator - Bernardo Rubinger

- Roberto Amara]-
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Belo Horizonte, quarta-feira, 12 de janeiro de 1994
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(inversão da pauta); aprovação - 2g Fase: Discussão e
votação de Proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto
de Lei ng 1.784/93; aprovação, com a Emenda ng 1 - Questão
de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei ng 1.697/93; aprovação, com
as emendas com parecer pela aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h42min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Amílcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - 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 - 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 - tbrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderiey Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretãrio, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1? PARTE
Ata

- O Deputado Raul Messias, 2Q-Secretário 'ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

29 PARTE (ORDEM DO DIA)
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ia Fase
Discussão e Votação de Pareceres e Votação de Requerimentos
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.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, nos
termos regimentais, requerimentos do Deputado Romeu Queiroz,
em que solicita regime de urgência para a tramitação dos
Projetos de Lei ngs 1.613, 1.614, 1.615, 1.616, 1.617,
1.618, 1.623, 1.644 e 1.818/93 e do Projeto de Resolução ng
1.735/93; e apreciação em reunião conjunta de comissões dos
Projetos de Lei ngs 1.615, 1.616, 1.618, 1.644 e 1.818/93.
- Vem à Mesa:

REQUERIMENTO
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando a inversão da ordem
do dia, de modo que o Projeto de Lei ng 1.784/93. do
Governador do Estado, seja apreciado em primeiro lugar.
O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
2a Fase

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no lQ turno, do Projeto de

Lei ng 1.784/93, do Governador do Estado, que cria cargos de
provimento efetivo no quadro da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG - e dá outras providências.
A Comissão de Justiça opina pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de Saúde e
Ação Social opinam pela sua aprovação. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação, com a
Emenda ng 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda
no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o
Projeto de Lei ng 1.784/93, com a Emenda ng 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Gilmar Machado-
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito a V.
Exa. a suspensão dos trabalhos por 15 minutos para que
possamos discutir o processo de encaminhamento de discussão

E e de votação do Projeto de Lei ng 1.697/93, do Governador do
Estado, que traça as diretrizes das receitas e das despesas
do orçamento do próximo ano. Ao mesmo tempo, aproveitaremos
para fazer um ordenamento das próximas votações, de modo a
possibilitar um encaminhamento tranqüilo de todos os
assuntos a serem discutidos.

Suspensão e Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência, atendendo à questão

de ordem formulada pelo Deputado Gilmar Machado, suspende os
trabalhos por 10 minutos para que as Lideranças possam
decidir sobre o orçamento.
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei no 1.697/93. do Governador
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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
exercido de 1994. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, com as emendas constantes
na relação anexa, com pareceres pela aprovação pareceres
pela aprovação, na forma das subemendas que receberam o flQ
1; e pela rejeição ou pela prejudicialidade de emendas
também listadas na referida relação, cujo parecer aponta
nesse sentido. 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.
Em votação, as emendas e subemendas que tiveram parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam queiram
permanecer como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, as emendas e subemendas que tiveram parecer
pela rejeição. Os Deputados que as aprovam queiram
permanecer como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica
prejudicada a Emenda nQ 3.805, e foram retiradas as Emendas
nQs 795, 801, 804, 812, 3754, 3766, 3778, 3779, 3780, 3781,
3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3870 e 3871.
Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei
nQ 1.697/93, com as Emendas ns 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 1513
1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625
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1626
1638
1651
1656
1678
1690
1702
1714
1726
1738
1750
1 763
1778
1 791
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

1627
1639
1652
1667
1679
1691
1703
1715
1727
1 739
1751
1 764
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

1628
1640
1653
1668
1680
1692
1704
1716
1728
1740
1752
1765
1780
1793
1808
1897
1912
1927
1939
1970
1982
1994
2006
2103
2293
2309
2831
2843
2855
2952
2973
2990
3003
3015
3027
3039
3054
3088
3 122
3138
3151
3163
3175
3187
3233
3251
3267
3336
3348
3442
3454
3466
3747
3775

1629
1641
1654
1669
1681
1693
1 705
1717
1729
1741
1753
1766
1781
1795
1810
1901
1913
1928
1940
1971
1983
1995
2007
2104
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

1630
1642
1656
1670
1682
1694
1706
1718
1730
1742
1754
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

1631
1643
1657
1671
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
3154
3166
3178
3220
3238
3256
3270
3339
3351
3445
3457
3723
3760
3789

1632
1644
1659
1672
1684
1696
1708
1720
1732
1744
1756
1769
1784
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

1633
1645
1660
1673
1685
1697
1 709
1721
1733
1745
1757
1 770
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
3180
3223
3240
3258
3329
3341
3353
3447
3459
3726
3762
3792

1634
1646
1662
1674
1685
1698
1710
1722
1734
1746
1758
1771
1 786
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
3144
3157
3 169
3181
3224
3242
3259
3330
3342
3354
3448
3460
3727
3763
3793

1635
1648
1663
1675
1687
1699
1711
1723
1735
1 747
1759
1772
1787
1803
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

1636
1649
1664
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
3147
3159
3171
3183
3226
3244
3262
3332
3344
3356
3450
3462
3736
3765
3795

1637
1650
1665
1677
1689
1701
1713
1725
1737
1749
1761
1777
1 790
1805
1894
1909
1924
1936
1967
1979
1991
2003
2087
2281
2302
2677
2840
2852
2949
2970
2983
3000
3012
3024
3036
3048
3075
3 119
3134
3148
3160
3172
3184
3227
3247
3263
3333
3345
3439
3451
3463
3739
3772
3796



3801
3815
3829
3841
3853
3865
3938
3957
3969
3982
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
1 581
1 593
1661
1822
1846
1879
1954
2017
2333
2345
2357
2552
2625
2757
2769
2781
2817
2860
2872

3802
3816
3830
3842
3854
3897
3945
3958
3970
3983
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

3803
3617
3831
3843
3855
3928
3946
3959
3971
3984
0021
0098
0177
0311
0603
0696
0751
0763
0777
0798
0820
0838
0850
0862
0879
0958
0970
0982
1178
1190
1202
1214
1228
1307
1546
1583
1595
1774
1825
1851
1915
1956
2019
2335
2347
2364
2562
2627
2759
2771
2783
2819
2862
2874
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3797 3798
3811 3812
3825 3826
3837 3838
3849 3850
3861 3862
3934 3935
3953 3954
3965 3966
3978 3979
flQS 0004
0072 0074
0120 0121
0257 0279
0414 0480
0683 0685
0733 0738
0757 0758
0769 0770
0786 0787
0808 0810
0831 0832
0844 0845
0856 0857
0872 0874
0885 0886
0964 0965
0976 0977
1172 1173
1184 1185
1196 1197
1208 1209
1220 1221
1250 1292
1398 1401
1576 1577
1589 1590
1602 1647
1814 1815
1834 1835
1867 1869
1950 1951
1962 1963
2329 2330
2341 2342
2353 2354
2479 2480
2583 2584
2698 2722
2765 2766
2777 2778
2813 2814
2825 2826
2868 2869

3799 3800
3813 3814
3827 3828
3839 3840
3851 3852
3863 3864
3936 3937
3955 3956
3967 3968

3980 3981
0006 0011
0081 0083
0123 0124
0280 0281
0513 0557
0687 0690
0742 0748
0759 0760
0771 0772
0790 0793
0811 0813
0833 0834
0846 0847
0858 0859
0875 0876
0901 0955
0966 0967
0978 0979
1174 1175
1186 1187
1198 1199
1210 1211
1222 1223
1293 1294
1416 1513
1578 1579
1591 1592
1655 1658
1819 1821
1839 1842
1870 1878
1952 1953
2011 2016
2331 2332
2343 2344
2355 2356
2541 2544
2596 2623
2729 2755
2767 2768
2779 2780
2815 2816
2827 2828
2870 2871

3804 3807
3818 3819
3832 3833
3844 3845
3856 3857
3929 3930
3948 3949
3960 3961
3972 3973
e 3985; e
0025 0048
0103 0104
0181 0193
0313 0317
0612 0613
0719 0720
0752 0753
0764 0765
0780 0782
0799 0800
0823 0824
0839 0840
0851 0852
0863 0864
0880 0881
0959 0960
0971 0972
0983 0984
1179 1180
1191 1192
1203 1204
1215 1216
1230 1241
1338 1345
1571 1572
1584 1585
1596 1597
1775 1776
1827 1830
1856 1858
1945 1946
1957 1958
2020 2022
2336 2337
2348 2349
2366 2440
2564 2567
2628 2634
2760 2761
2772 2773
2784 2785
2820 2821
2863 2864
2875 2876

3808 3809 3810
3821 3823 3824
3834 3835 3836
3846 3847 3848
3858 3859 3860
3931 3932 3933
3950 3951 3952
3962 3963 3964
3974 3975 3977
com as Emendas
0061 0063 0066
0109 0110 0117
0215 0216 0254
0319 0387 0405
0640 0675 0676
0725 0726 0730
0754 0755 0756
0766 0767 0768
0783 0784 0785
0802 0805 0806
0826 0827 0828
0841 0842 0843
0853 0854 0855
0865 0866 0867
0882 0883 0884
0961 0962 0963
0973 0974 0975
0999 1020 1171
1181 1182 1183
1193 1194 1195
1205 1206 1207
1217 1218 1219
1242 1246 1248
1365 1380 1392
1573 1574 1575
1586 1587 1588
1598 1599 1600
1794 1798 1799
1831 1832 1833
1860 1862 1866
1947 1948 1949
1959 1960 1961
2023 2024 2328
2338 2339 2340
2350 2351 2352
2441 2442 2443
2568 2569 2578
2652 2673 2691
2762 2763 2764
2774 2775 2776
2786 2811 2812
2822 2823 2824
2865 2866 2867
2877 2878 2879
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2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891
2892 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

	943
3944 e 3947, na forma das subemendas que receberam o ÍIQ
Ficam rejeitadas as Emendas nos 0001 0002 0003 0005 0007

0008 0009 0010 0012 0013 0014 0015 0017 0018 0019 0022 0023
0024 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036
0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0049
0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0062
0064 0065 0067 0068 0069 0070 0071 0073 0075 0076 0077 0078
0079 0080 0082 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0093 0094
0095 0096 0097 0099 0100 0101 0102 0105 0106 0107 0108 0111
0112 0113 0114 0115 0116 0118 0119 0122 0125 0126 0127 0128
0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140
0141 0142 0143 0144 0145 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153
0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165
0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0179 0180
0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0194
0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206
0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0217 0218 0219 0220
0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232
0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244
0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0255 0256 0258
0259 0260 0261 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270
0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278 0282 0283 0284 0285
0286 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298
0299 0300 0301 0302 0303 0304 0306 0307 0308 0309 0310 0312
0314 0315 0316 0318 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327
0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339
0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351
0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 0361 0362 0363
0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374 0375
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0376
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
0778
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

0377
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

0378
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

0379
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
1 454
1466
1478
1490
1 502
1516
1 528
1809
1840
1857
1876

0380
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

0381
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

0382
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
1299
1312
1324
1337
1351
1 363
1376
1 389
1404
1418
1433
1445
1457
1469
1481
1 493
1 505
1519
1532
1818
1844
1863
1882

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
1 302
1315
1327
1341
1354
1367
1379
1393
1407
1422
1436
1448
1460
1472
1484
1496
1508
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
0400
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
1450
1462
1474
1486
1498
1511
1 524
1 580
1829
1852
1872
1890
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1891
2028
2040
2052
2064
2076
2090
2106
2122
2135
2 148
2160
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

1892
2029
2041
2053
2065
2077
2091
2107
2123
2136
2 149
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

1898
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

1899
203 1
2043
2055
2067
2079
2095
2 109
2125
2139
2151
2163
2175
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

1900
2032
2044
2056
2068
2080
2096
2110
2126
2140
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
2629
2643
2656
2668
2682
2695
2709
2721
2735
2747
2790

1918
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

1921
2034
2046
2058
2070
2082
2098
2113
2129
2142
2154
2166
2178
2190
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

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
2157
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
2 105
2121
2134
2 147
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
2545
2559
2576
2591
2607
2619
2637
2650
2663
2676
2689
2704
2716
2730
2742
2754
2797
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2798 2799
2810 2829
2984 2985
3080 3081
3097 3100
3112 3113
3245 3246
3389 3391
3426 3428
3474 3475
3486 3487
3498 3499
3510 3511
3522 3523
3534 3535
3546 3547
3559 3560
3571 3572
3583 3584
3595 3596
3607 3608
3619 3620
3631 3632
3644 3645
3656 3657
3668 3669
3680 3681
3697 3698
3709 3710
3721 3722
3894 3895
3914 3916
Comissão

2800 2801
2953 2954
2986 2988
3082 3083
3101 3102
3114 3115
3248 3252
3393 3394
3429 3431
3476 3477
3488 3489
3500 3501
3512 3513
3524 3525
3536 3537
3548 3549
3561 3562
3573 3574
3585 3586
3597 3598
3609 3610
3621 3622
3633 3634
3646 3647
3658 3659
3670 3671
3682 3683
3699 3700
3711 3712
3728 3734
3896 3898
3919 3920

de Redação.

2802 2803 2804 2805 2806 2807
2955 2956 2957 2958 2959 2960
2994 3068 3069 3070 3073 3074
3084 3085 3086 3087 3090 3091
3103 3104 3105 3106 3107 3108
3116 3117 3124 3125 3232 3234
3253 3261 3265 3271 3272 3368
3396 3402 3406 3412 3416 3417
3434 3436 3438 3469 3470 3471
3478 3479 3480 3481 3482 3483
3490 3491 3492 3493 3494 3495
3502 3503 3504 3505 3506 3507
3514 3515 3516 3517 3518 3519
3526 3527 3528 3529 3530 3531
3538 3539 3540 3541 3542 3543
3550 3551 3553 3554 3555 3556
3563 3564 3565 3566 3567 3568
3575 3576 3577 3578 3579 3580
3587 3588 3589 3590 3591 3592
3599 3600 3601 3602 3603 3604
3611 3612 3613 3614 3615 3616
3623 3624 3625 3626 3627 3628
3635 3636 3638 3639 3640 3641
3648 3649 3650 3651 3652 3653
3660 3661 3662 3663 3664 3665
3672 3673 3674 3675 3676 3677
3684 3685 3687 3692 3693 3694
3701 3702 3703 3704 3705 3706
3713 3714 3715 3716 3717 3718
3738 3741 3872 3883 3884 3885
3899 3900 3901 3904 3905 3906
3921 3922 3923 3925 3940

2808 2809
2969 2979
3077 3079
3093 3094
3109 3110
3237 3241
3384 3388
3420 3421
3472 3473
3484 3485
3496 3497
3508 3509
3520 3521
3532 3533
3544 3545
3557 3558
3569 3570
3581 3582
3593 3594
3605 3606
3617 3618
3629 3630
3642 3643
3654 3655
3666 3667
3678 3679
3695 3696
3707 3708
3719 3720
3889 3893
3911 3912
e 3976. A

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



193

Belo Horizonte, quinta-feira, 13 de janeiro de 1994

ATAS

ATA DA 2529 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - Za PARTE (ORDEM DO
DIA): 4 Fase: Discussão-e votação de pareceres e votação de
requerimentos: Requerimento do Deputado José Militão;
aprovação - 2g Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei ng 1.767/93;
discursos dos Deputados Raul Messias e Antônio Carlos
Pereira; aprovação, com as Emendas flQ5 1 e 2 - Discussão, em
lg turno, do Projeto de Lei ng 1.338/93; aprovação na forma
do Substitutivo ng 1 - Discussão, em lo turno, do Projeto de
Lei ng 1.615/93; requerimento do Deputado Bernardo Rubinger;
deferimento; questão de ordem; leitura das Emendas flQ5 2 e
3; discurso do Deputado Raul Messias; votação do projeto,
salvo emendas; aprovação: votação da Emenda no 1; aprovação;
votação da Emenda ng 2; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição; votação da Emenda ng 3; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição - Discussão,
em lo turno, do Projeto de Lei no 1-616/93; apresentação das
Emendas ngs 3 a 6; encerramento da discussão; palavras do
Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei
ng 1.618/93; apresentação da Emenda no 3; encerramento da
discussão; palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - tbrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista
- João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Laviola - José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Simão Pedro
Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington
de Castro - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior. Na sua ausência, solicito ao Deputado
Bené Guedes que proceda à leitura.

ia PARTE
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.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Pareceres e Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Militão,
solicitando regime de urgência na votação do Projeto de Lei
nQ 1.824/93, da Mesa da Assembléia. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á ia fase,

a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a votação
e a discussão da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg único, do Projeto de
Lei ng 1.767/93, do Governador do Estado, que acresce o
limite fixado para o Poder Executivo realizar operações de
crédito. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas ngs 1 e 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Para discutir, com a
palavra, o Deputado Raul Messias, que dispõe de 30 minutos,
tendo em vista que o projeto tramita em regime de urgência.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, não precisam ficar apavorados, pois não vou
ficar aqui durante 30 minutos. E só para tecer alguns
comentários reais, concretos e a meu ver pertinentes sobre o
projeto.
Sempre tentamos, nesta Casa, aprovar alguma coisa que
indexasse o orçamento estadual, exatamente para evitar esse
tipo de ocorrência que vejo acontecer desde que aqui estou.
Há sete anos, todo fim de ano é a mesma coisa, porque houve
subestimação da inflação. Então, vem o Poder Executivo com o
pedido de autorização para elevar o limite de crédito para
suplementação orçamentária. Isso acontece porque a
estimativa da inflação foi uma e a inflação real foi outra.
Então, é preciso reavaliar todos os valores da proposta
orçamentária. A nosso ver, se aprovássemos aqui alguma coisa
com vistas à indexação, não teríamos esse problema. Quero
registrar um protesto contra a atitude dos Deputados
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governistas desta Casa e contra a orientação do próprio
Governo, que nunca permite a indexação.
Votarei contra e conclamo os demais Deputados a votar
contra esse projeto.
Ele tem uma emenda, a ng 2, que permite a elevação das
suplementações de 25% para 45%. Houve um acordo de
Lideranças que possibilitou a apresentação dessa emenda ao
projeto, mas é a mesma coisa.
A Emenda ng 1 é bastante problemática, porque perde seu
valor. São CR$6.800.000,00 destinados ao IPLEMG.
Que existam institutos privados de previdência, é uma
coisa. Agora, que esses institutos recebam verbas do Poder
Executivo, ou seja, do Governo, é outra coisa. Os Deputados
contribuem com uma parcela de 10% do salário bruto, e o
Governo contribui com uma parcela, enquanto patrão. Sempre
questionamos essa argumentação, mas, agora, esses 6,8%, além
dessa contribuição do Poder Executivo como patrão, nos
parecem um privilégio inadmissível.
E claro que precisamos realizar um debate sério sobre a
previdência da PETROBRAS e da CEMIG e sobre outros fundos de
previdência privada. Mas votar a favor de uma emenda que
permite simplesmente que o Estado repasse uma verba para
comprar telefone e acertar a permuta de imóveis é
inaceitável. Dessa forma, não se justifica a aprovação da
emenda.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado

Antônio Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, demais presentes em nossas galerias, assim como o
Deputado Raul Messias, não pretendo ocupá-los
demasiadamente, nessa manhã de feriado na cidade de Belo
Horizonte, mas, pelo tema, creio que é importante nossa
manifestação neste momento.
Antes de entrar especificamente na emenda ao projeto, cabe
aqui retomar aquilo que a Bancada do PT tentou estabelecer
no debate das comissões, principalmente no da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. O PT votou contra a
proposta orçamentária do Poder Executivo aprovada pela
maioria da Assembléia.
Nas suas definições gerais, o Poder Executivo estabelece
uma perversa inversão de prioridades. Não é necessária uma
leitura muito atenta do orçamento para verificarmos que,
exatamente as regiões mais carentes do Estado, o vale do
Jequitinhonha e o vale do rio Doce, tiveram diminuídos os
recursos para investimento. Também em função de Quedas
significativas nos recursos destinados às áreas de saúde e
educação, parece-nos que o Governo Estadual, no seu último
ano de mandato, resolveu romper definitivamente aquele seu
compromisso retórico em relação às prioridaes sociais.
O orçamento se caracteriza, naquilo que ele tem de
intenção, única e exclusivamente por beneficiar alguns
setores, particularmente aqueles que, historicamente, têm-se
beneficiado neste Pais. Com certeza, as empresas de
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construção civil não devem estar insatisfeitas com o
orçamento.
Com relação ao orçamento em si, as discussões são antigas.
Reiteradas vezes, temos colocado aqui o caráter de fantasia
e ficção que ele possui. Não temos nenhuma medida que
efetivamente assegure e garanta a realização daqueles
aspectos ali enunciados. Não temos tido, até agora, sequer
o controle das emendas no âmbito legislativo. D que se
verifica, afinal, é que o orçamento é, nada mais nada menos,
que uma declaração de intenções do Executivo. Se essas
intenções não cumpridas, fica tudo do mesmo tamanho. Deveria
haver um empenho do Poder Legislativo desse Pais no sentido
de que o orçamento deixasse de ser absolutamente nada, do
ponto de vista prático, e começasse a garantir mecanismos e
procedimentos que levassem á realização aquilo que foi
aprovado. E, quando não fosse realizado, que houvesse
justificativas plausíveis por parte do poder responsável.
Um terceiro aspecto importante diz respeito ás emendas - se
é que podemos chamá-las desta maneira - resultantes das
audiências públicas da Assembléia Legislativa, levadas a
cabo no primeiro semestre. Em que pese ao fato de que, pelo
seu caráter preliminar, várias limitações as cercaram, não
há como negar que houve um esforço positivo por parte desta
Casa. O que verificamos é que o Poder Executivo limitou-se
exclusivamente a listar algumas reivindicações colhidas
durante as audiências, sem o cuidado mínimo de quantificar e
estabelecer metas e valores.
Em nosso âmbito, há um mecanismo tradicionalmente chamado

de "janelas orçamentárias". Por causa delas vivemos uma
situação paradoxal quando tivemos, pela primeira vez,
aprovadas, nesta Assembléia, algumas emendas de nossa
autoria, mas o relator transformou-as em "janelas" e por
isso votamos contra a aprovação dessas emendas.
Quando apresentamos emenda, nossa preocupação era
contrapor, no âmbito do debate, projetos, concepções e
perspectivas diferenciadas para o próximo ano. Não viemos
pura e simplesmente para colocar a emenda no orçamento.
Houve uma complexa figura de descaracterização. Mantém-se a
emenda, ignoram-se os valores. É mais um aspecto ficcional
do nosso orçamento.
Deve-se levar em conta que, no mesmo orçamento, foi
aprovada emenda que indica recursos para a construção do
viaduto da Av. Antõnio Carlos e outra que indica recursos
para a duplicação da mesma avenida. Isso só contribui para
descaracterizar o orçamento como tal. Significa que aqueles
que têm acesso a alguma possibilidade de realização, têm
influência junto ao Poder Executivo; os q ue não têm o mesmo
prestigio ficam simplesmente á margem.
Essa é uma forma irresponsável de se fazer o orçamento. Na
medida em que se acorda que todos nós temos um valor
determinado, no qual colocamos o que bem entendemos,
atestamos que esse orçamento é uma peça de ficção. Podemos
construir estradas pelo valor de CR$1.000.000,00, fazer
escolas e saneamento básico por CR$1.000.000,00. Se isso
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guarda alguma relação com a realidade, é absolutamente
secundário. Os mecanismos de correção que incidem nesse
projeto também não são reais.
O Deputado Raul Messias salientou alguns aspectos no
sentido de que se tivesse havido, por parte do Executivo, a
mínima preocupação de se adequar o projeto orçamentário à
realidade, seguramente não teríamos que votar um projeto
dessa natureza.
Obviamente, alguns poderiam ter una leitura apenas formal,
mas quando o formal passa a ser a regra daquilo que se tenta
trabalhar como exceção, isso é preocupante. A norma tem sido
estabelecer projetos orçamentários numa situação de ficção.
Não se cria nenhum mecanismo democrático capaz de corrigir
aquilo que a bola de cristal de alguns anuncia. Isso.
concretamente, coloca-nos nas mãos do Poder Executivo.
Trata-se de uma relação de poder com a sociedade.
Deveríamos desenvolver mecanismos operacionais para que
aquilo que fosse orçado efetivamente se aproximasse dos
valores reais. Isso evitaria a situação de. no último mês do
ano, ao apagar das luzes de 1993, autorizar-se o Poder
Executivo a aumentar para 45% a sua capacidade de, por livre
arbítrio, fazer suplementação orçamentária.
E, por fim, a Emenda ng 1 do nosso IPLEMO. Ela é grave por

vários aspectos. Em primeiro lugar, porque destina recursos
públicos para uma previdência que é privada. E grave na
medida em que tenta traduzir uma concepção Que
absolutamente falsa e artificial. Não podemos aceitar,
enquanto Deputados, que o Poder Executivo seja o nosso
patrão, embora isso acabe traduzido na prática- A Assembléia
Legislativa, muitas vezes, comporta-se como quem obedece à
vontade do patrão, mas esse é outro debate. Essa é uma
concepção errada na essência, pois o nosso patrão é um SÓ, O
povo que nos elegeu, e não existe outro patrão. A nossa
relação com o Executivo não é profissional. Não quero entrar
em discursos utópicos. Poderiam me caracterizar como ingênuo
ao tentar defender um ponto de vista dessa natureza, mas, na
verdade, não é possível que o político encare sua passagem
por esta Casa como um emprego. Isto aqui não pode ser
considerado como um emprego, mesmo porque todos que aqui
chegaram, mal ou bem, devem ter as suas profissões de
origem, nas quais lhes estão assegurados os direitos
previdenciários, como aos outros brasileiros. O IPLEMO é um
privilégio, e esse privilégio não pode ser ainda mais
agravado pela destinação de recursos públicos para o IPLEMG.
Essa emenda é, portanto, absolutamente inaceitável e, por

fim, tem a característica de ser incompatível com o momento
político que estamos atravessando. A emenda que destina
recursos públicos para o IPLEMO em nada destoa da resolução
do Supremo anteontem, no que diz respeito ao julgamento do
ex-Presidente Collor de Mello. A vida política, a sociedade,
o povo, tudo é mantido á margem, e criam-se ilhas da
fantasia como essa. Da mesma maneira Que O Supremo conclui
que o Presidente Collor, sob o ponto de vista técnico e
legal, pode concorrer às próximas eleições, a Assembléia
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Legislativa de Minas Gerais não vê problema algum em
destinar alguns milhões de cruzeiros para a sua previdência
privada.
Por essas razões, queremos declarar o nosso voto contrário

ao Projeto de Lei ng 1.767/93. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Não havendo outros 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 nos 1 e 2. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Está,
portanto, aprovado o Projeto de Lei ng 1.767/93, com as
Emendas ngs 1 e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.338/93, do
Deputado Tarcisio Henriques, que cria o Fundo de Assistência
ao Menor e dá destinação ás multas aplicadas e arrecadadas
através dos diversos órgãos do Estado. A Comissão de Justiça
conclui por sua antijuridicidade e ilegalidade. A Comissão
de Saúde e Ação Social opina por sua aprovação, na forma do
Substitutivo ng 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
Substitutivo ng 1, da Comissão de Saúde e Ação Social. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o Substitutivo ng 1. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. Está, portanto,
aprovado o Projeto de Lei ng 1.338/93, na forma do
Substitutivo nQ 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
O Sr. Presidente - Discussão, no lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.615/93, do Governador do Estado, que cria o Fundo
de Desenvolvimento Minerometalúrgico e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto, com a Emenda ng 1. que
apresenta. A Comissão de Política Energética opina pela
aprovação do projeto, com a Emenda nQ 1, apresentada pela
Comissão de Justiça, e as Emendas ngs 2 e 3, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto, com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de
Justiça, e as Emendas ns 2 e 3, apresentadas pela Comissão
de Política Energética. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
- Vem á Mesa:

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer
a V. Exa. a votação destacada das Emendas ngs 2 e 3 do
Projeto de Lei ng 1.615/93.
Sala das Reuniões, 8 de dezembro de 1993.
Bernardo Rubinger
O Sr. Presidente - A Presidência defere o requerimento, de
acordo com o item xvri do art. 244 Co Regimento Interno.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, pela

ordem.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Antônio Carlos Pereira.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,
solicitaria a leitura das Emendas ns 2 e 3.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, que proceda à
leitura das emendas.
O Deputado Roberto Carvalho - (- Lê:)

"EMENDA NQ 2
Acrescente-se ao art. BQ os seguintes incisos VI e VII:
"Art. Sg - . . ...........................................
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 físico e financeiro aprovado.

- Todo beneficiário deverá apresentar cronograma
físico 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.

- Na hipótese de descumprimento do cronograma físico e
financeiro, será imediatamente suspensa a liberação das
parcelas subseqüentes até o cumprimento da meta,
independentemente de outras medidas que se fizerem
necessárias.".
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas.
Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não entendo por que foi pedido o destaque dessas duas
emendas, tendo em vista que são emendas já aprovadas nesta
Comissão e que visam exatamente dar maior controle sobre os
fundos. Estamos encaminhando a favor do projeto, com as
Emendas ngs 2 e 3. Estas emendas aprimoram, democratizam e,
principalmente, dão maior transparência ao mecanismo de
controle dos fundos.
Fazemos essas exigências porque há projetos beneficiados
por fundos e que, por uma razão ou outra, não cumprem o seu
objetivo, ou seu cronograma. Enfim, não trazem nenhum
beneficio para a sociedade. Temos vários exemplos disso.
Podemos citar o caso do Norte de Minas. Quem conhece Montes
Claros sabe que existem vários galpões parados, construídos
com o dinheiro público, liberados pelo Governo do Estado.
com o sacrifício do povo mineiro. Projetos que estavam
subdimensionados, que se tornaram inviáveis, verdadeiros
elefantes brancos. Esse problema existe em todos os cantões
do nosso Estado. E nesse sentido que as emendas apresentadas
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aprimoram e dificultam o desperdício do dinheiro público. Se
temos um fundo, investimentos que, na prática, se mostram
inviáveis, por que temos de continuar aplicando esses
recursos, por que continuar gastando o parco dinheiro do
povo? Só através dos cronogramas, com essas emendas
apresentadas ao projeto, é que teríamos o controle da melhor
destinação do recurso público.
E neste sentido que conclamo os Srs. Deputados a votarem a
favor dessas emendas destacadas.
o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência encerra 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. Em votação, a Emenda ng 2, destacada.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Peço verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental a questão de ordem do
Deputado Antônio Carlos Pereira. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares.
Os Deputados que votaram a favor da emenda queiram
levantar-se. (- Pausa.) Podem assentar-se. Os Deputados que
votaram contra a emenda queiram levantar-se. (- Pausa.)
Podem assentar-se. Votaram a favor4 Deputados; votaram
contra 37 Deputados. Portanto, está rejeitada a emenda. Em
votação, a Emenda ng 3, também destacada. Os Deputados que
a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Peço verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de verificação do
Deputado Antônio Carlos Pereira. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares.
Os Deputados que votaram a favor da emenda queiram
levantar-se. (- Pausa.) Podem assentar-se. Os Deputados que
votaram contra a emenda queiram levantar-se (- Pausa-) Podem
assentar-se. Votaram a favor 4 Deputados; votaram contra 3
Deputados; houve 2 votos em branco. Está rejeitada a emenda.
Aprovado, pois, o Projeto de Lei nQ 1.615/93, com a Emenda
ng 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.616/93. do

Governador do Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Regional do .Jaiba e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com as
Emendas ngs 1 e 2. A Comissão de Agropecuária opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto,
com as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm á Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI tlg 1.616/93
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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
nos cronogramas físico e financeiro aprovado.

lg - Todo beneficiário deverá apresentar cronogramas
físico e financeiro, a serem aprovados pelo Grupo
Coordenador, para o efeito do disposto no caput' deste
artigo.
f 2Q - 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 dos cronogramas físico
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 Reuniões, 8 de dezembro de 1993.
Antônio Fuzatto
Justificação: A medida de acompanhamento dos cronogramas
físico e financeiro é indispensável ao bom desempenho dos
fundos em geral

EMENDA NQ 4
Acrescente-se ao art. lQ o seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único - O Fundo de Desenvolvimento Regional do

Jaiba, na busca dos objetivos estabelecidos neste artigo,
deverá priorizar sua atuação em termos de apoio e estimulo
ás iniciativas vinculadas a pequenos e médios irrigantes,
bem como às suas formas associativistas..
Sala das Reuniões, 8 de dezembro de 1993.
Antônio Fuzatto
Justificação: A medida proposta busca o aperfeiçoamento dos

objetivos do fundo.
EMENDA NQ 5

Os incisos 1 e II do art. 2Q passam a ter a seguinte
redação;
"Art. 2g - . ...........................
- produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, com

prioridade para os pequenos e os médios irrigantes;
II - cooperativas e associações, observando-se o disposto

no inciso anterior.".
Sala das Reuniões, 8 de dezembro de 1993-
Antônio Fuzatto
Justificação: A nova redação delimita melhor o

beneficiário.
EMENDA NQ 6

Acrescente-se ao art. 8Q o seguinte inciso VI;
"Art. 8g - . . .......................
VI - 1 (um) representante do Conselho de Administração do

DAI J.
Sala das Reuniões, 8 de dezembro de 1993.
Antônio Fuzatto
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Justificação: Considerando as atribuições do Grupo
Coordenador, ou seja, a aprovação do plano da aplicação de
recursos, o acompanhamento de execução e a definição de
programas a serem implementados com recursos do fundo,
entendemos necessária a inclusão de um representante do
Conselho de Administração do OAIJ, o que garante, dessa
forma, a participação dos diretores, vale dizer, dos
produtores envolvidos no processo.".
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.
No decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto

quatro emendas do Deputado Antônio Fuzatto, que receberam os
ngs 3, 4, 5 e 6. Nos termos do que dispõe o 2g do art. 195
do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto,
com as emendas, á Comissão de Agropecuária, para que emita o
seu parecer sobre a matéria.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.618/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Incentivo à
Industrialização e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com as
Emendas ngs 1 e 2. que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto, com
as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, com as Emendas ns 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA WQ 3 AO PROJETO DE LEI No 1.618193
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 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.f 2Q - 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.
f 30 - Na hipótese de descumprimento do cronograma físico 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 Reuniões. 8 de dezembro de 1993.
Raul Messias
Justificação: A medida de acompanhamento dos cronogramas
físico e financeiro é indispensável ao bom desempenho dos
fundos em geral
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.
No decorrer da discussão, foi apresentada emenda ao projeto

pelo Deputado Raul Messias a qual recebeu o ng 3. Nos termos
do que dispõe o f 2g do art. 195 do Regimento Interno, a
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Presidência vai devolver o projeto, com a emenda, á Comissão
de Administração Pública, para que sobre a matéria emita seu
parecer.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, ás 141h30min e 201h30min, nos
termos do edital de convocação.

ATA DA 253a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE DEZEMBRODE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - la Parte: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): lê Fase: Designação de comissão: Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Indicação do Nome do Bacharel
Sylo da Silva Costa para o Cargo de Conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais - 2a Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, em 2g turno, do Projeto
de Lei nQ 1.768/93; discurso do Deputado Antônio Carlos
Pereira; aprovação - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 1.781/93; aprovação - Discussão, em 2g turno, do
Projeto de Lei ng 1.783/93; encerramento da discussão;
discurso do Deputado Simão Pedro Toledo; aprovação, na forma
do vencido em lg turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Benõ Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Allton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrásio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antõnio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo
Freitas - 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 -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Leandro
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -. Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - 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
Ata
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- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, nas funções de 2g-
Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior,
que è aprovada sem restrições-

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Ili Fase

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.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Nome do
Bacharel Sylo da Silva Costa para o Cargo de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encaminhada a
esta Casa por meio da Mensagem no 412/93. Pelo BRD:
efetivos: - Deputados Bernardo Rubinger, Péricles Ferreira,
Clêuber Carneiro e Cêlio de Oliveira; suplentes - Deputados
Geraldo Rezende, Baldonedo Napoleão, Agostinho Patrus e
Alvaro Antônio; pelo PP: efetivo - Deputado Hely Tarquínio;
suplente - Deputado Wilson Pires. Designo. A Gerência-Geral
de Apoio ás Comissões.

2a Fase
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á ]a fase,
a Presidência passa á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei no 1.768/93, do

Governador do Estado, que contém a sistemática de classes e
a tabela de vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal
da Fundação Helena Antipoff.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto. Em discussão, o projeto. Para discuti-]o, com a
palavra, o ilustre Deputado António Carlos Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr Presidente, Srs.

Deputados, demais pessoas presentes nas galerias,
inicialmente, vamos aproveitar a oportunidade para
apresentar nossa posição, que é favorável ao Projeto de Lei
no 1.768/93.
Em seguida, queremos encaminhar á Mesa dois requerimentos,

cuja leitura faremos neste momento. O primeiro deles diz o
seguinte: (- Lê:)

REQUERIMENTOS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve solicita a V. Exa. seja
enviada mensagem desta Casa aos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça, José Fernandes Dantas, Willian
Patterson e António Torreão, nos termos seguintes:
Nôs. Deputados mineiros com assento nesta Casa Legislativa,

vimos acompanhando com interesse e atenção o desenrolar do
julgamento do mandado de segurança impetrado junto ao
Supremo Tribunal Federal por Fernando Collor de Mello contra
decisão do Senado que suspendeu os direitos politicos do ex-
Presidente.
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É sabido, tanto mais por V. Exas. , que, do ponto de vista
jurídico, a própria convocação desses insignes magistrados
para a realização desse julgamento é decisão, no mínimo,
polêmica, visto que, segundo o entendimento de renomados
juristas, tal convocação não encontra, nesse caso, amparo no
Regimento Interno da Suprema Corte.
Abstemo-nos, no entanto, de proceder à análise jurídica
relativa à matéria, o que, certamente, será feito com
percuciência por V. Exas. , investidos constitucionalmente da
elevada função jurisdicional.
Toda a Nação, neste momento, tem sua atenção voltada para a
máxima corte. A sentença que está para ser prolatada, seja
ela qual for, importará a definição do futuro que se
pretende para o Pais. A decisão do Senado, que ora se busca
reformar, significou um passo decisivo no processo de
retomada da dignidade do cidadão brasileiro. Traduziu
fielmente o desejo coletivo da prática política honesta e
responsável, adequada á vontade da Constituição Federal.
Representou a aspiração de todos ao banimento de antigas
práticas viciadas, que atentam contra o estado de direito e
a democracia.
Nós, Deputados da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
exortamos V. Exas. a rejeitar o pedido formulado pelo ex-
Presidente, na crença de que esta decisão expressa o anseio
geral por justiça.
Sala das Reuniões, 8 de dezembro de 1993.
Antônio Carlos Pereira
Além deste. Sr. Presidente, queríamos apresentar um outro
requerimento, que é breve e diz respeito a solicitações já
apresentadas anteriormente. ( Lê:)
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve, regimentalmente apoiado,
solicita nos sejam enviadas as seguintes informações:
relação das entidades que receberam dotações oriundas das
verbas de subvenção social no período compreendido entre
1Q/1/90 e 31/10/93, em que se aponte, de cada uma delas, a
identificação da entidade (nome, endereço, nome do
Presidente), o valor de cada dotação recebida, a data do
recebimento pela entidade e a identificação do Deputado que
a propiciou; os demonstrativos das prestações de contas da
ASFAS referentes ao período de 1990, 1991 e 1992, com a
discriminação do nome da entidade ou pessoa física
beneficiada, da cidade, do valor recebido e do mês do
recebimento.
Postula, ainda, que tais informações - objeto de dois

outros requerimentos, protocolados junto a esta Mesa nos
dias 4/11/93 e 8/11/93, respectivamente - nos sejam
fornecidas no prazo de sete dias corridos contados a partir
da presente data, sem o que consideraremos tal conduta
omissiva como uma recusa, por parte desta Mesa, ao
fornecimento das informações solicitadas.
Sala das Reuniões, 8 de dezembro de 1993.
Antônio Carlos Pereira
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência encerra a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q 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 da Justiça, e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram, (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.783/93, do

Governador do Estado, que fixa os vencimentos dos servidores
da autarquia Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO - e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em lQ
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Para encaminhá-la, com a
palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo.
O Deputado Simão Pedro Toledo - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quanto ao projeto ora em discussão, manifesto o
meu total acordo.
No inicio dos anos 70, o crescimento econômico,
experimentado em todo o Pais, fazia com que diversas
empresas procurassem expandir-se fora do saturado eixo Rio-
São Paulo. Esse foi o caso da CPC Internacional, matriz das
Refinações de Milho Brasil. Localizada no Bairro de
Anastácio, em São Paulo, a fábrica iniciou estudos para a
construção de uma nova unidade, inaugurada cinco anos
depois, no Município de Pouso Alegre, em janeiro de 1975. A
região, estrategicamente perfeita, já naquela época possuía
ótima infra-estrutura socioeconõmica. Além de situar-se
próximo ao centro do triângulo formado pelos mercados de
Belo Horizonte. São Paulo e Rio de Janeiro, o município
contava com mão-de-obra de excelente potencial de
treinamento, tratamento de água e esgoto, modernas linhas de
fornecimento de energia elétrica, centro urbano
desenvolvido, rodovias pavimentadas em todas as direções e
um sistema de telefonia e telecomunicações em processo de
expansão.
Inicialmente projetada para ocupar uma área de 6.000m2,

produzindo apenas caldos Knorr e maionese Hellmann's, a
unidade pouso-alegrense ocu pa, atualmente, uma área de
253.000m2 e produz 65 produtos diferentes, entre eles
caldos, sopas e arroz Knorr, maionese Hellmann's, Óleo
Mazola, mostarda e catchup Jimmi, temperos, creme vegetal
Cremutcho e a linha Caterplan, voltada para grandes
consumidores.
Sem dúvida, a instalação e o desenvolvimento obtido pela
fábrica - uma das primeiras da região - muito contribuiu
para a prosperidade de todo o município. Mas esse
desenvolvimento não pode ser medido apenas pelo número de
empregos - diretos e indiretos - ou pela expansão da
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arrecadação fiscal proporcionada pela empresa. Mede-se,
também, o progresso, nas cidades do interior, pelas
Inestimáveis oportunidades dadas àqueles que não precisaram
deixar os seus lares, os seus familiares, em busca de um
meio de vida nos grandes centros urbanos. Esse aspecto é
essencial, pois, além de trazer o conforto de uma
perspectiva ao jovem do interior, evita o insuportável e
irracional crescimento das grandes cidades.
Finalmente. Srs. Deputados, já é tempo de esclarecermos a
razão deste pronunciamento. Não se trata de simples
homenagem, mas de menção justa e honrosa a uma marca
alcançada: a unidade das Refinações de Milho Brasil da
cidade de Pouso Alegre acaba de atingir um recorde mundial.
Um recorde de segurança no trabalho.
No ano de 1976, a fábrica de Pouso Alegre atingiu a marca
de 77 dias de funcionamento sem acidentes de trabalho que
redundassem no afastamento do operário. Em 1978 a marca foi
de 212 dias; em 1985, de 233 dias. Neste ano de 1993, essa
fábrica atingiu a incrivel marca de 1.000 dias e 3 milhões
de horas trabalhadas sem acidentes com afastamento. Essa
marca é recorde entre as 57 afiliadas da CPC Internacional
em todo o mundo - trata-se verdadeiramente de um recorde
mundial.

 

Isso prova, Srs. Deputados, mais uma vez, as grandes e
efetivas qualidades do trabalhador brasileiro. Dadas as
oportunidades e o devido treinamento, o trabalhador
brasileiro, em geral, e o mineiro, em particular, estão
aptos a rivalizar - vantajosamente - com qualquer outro de
qualquer parte do mundo.
Nossas homenagens, especialmente, à diretoria das
Refinações de Milho Brasil, da cidade de Pouso Alegre, que
soube aproveitar devidamente o potencial daqueles
trabalhadores, contribuindo para mais uma conquista, que vem
ajudar na reconstrução de nosso orgulho nacional.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que

• aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado
• projeto, na forma do vencido em lQ turno. A Comissão de
Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência a encerra e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 9, às 91h30min; para a
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a especial da mesma data, ás 20 horas,
destinada a homenagear o Banco do Brasil. Fica desconvocada
a extraordinária prevista para logo mais, às 201h30min.
Levanta-se a reunião
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Belo Horizonte, sexta-feira, 14 de janeiro de 1994

ATA

ATA DA 2549 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Questão de ordem - Discussão e votação de proposições:
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.744/93;
encerramento da discussão - Discussão, em 2Q turno, do
Projeto de Lei nQ 1.613/93; encerramento da discussão -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.617/93;
encerramento da discussão - Discussão, em 2Q turno, do
Projeto de Lei ng 1.623/93; encerramento da discussão -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.784/93;
encerramento da discussão - Suspensão e reabertura da
reunião - Votação, em IQ turno, do Projeto de Lei n
1.616/93; aprovação, com as Emendas ns 1 e 2 e subemendas,
que receberam o ng 1, às Emendas ns 4 e 6 - Votação, em 1
turno, do Projeto de Lei ng 1.618/93; aprovação, com as
Emendas ns 1 a 4 - Votação, em 1g turno, do Projeto de Lei
ng 1.744/93; aprovação, com as Emendas ns 1 e 2 - Votação.
em 2Q turno, do Projeto de Lei nç 1.613/93; aprovação, na
forma do vencido em lg turno - Votação, em 2Q turno, do
Projeto de Lei flQ 1.617/93; aprovação, na forma do vencido
em lQ turno - Votação, em 2o turno, do Projeto de Lei n
1.623/93; aprovação, na forma do vencido em lQ turno -
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.784/93;
aprovação, na forma do vencido em ip turno - Discussão, em,
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.615/93; encerramento da
discussão: discursos dos Deputados Ermano Batista, Wilson
Pires, Ibrahim Jacob e Maria Elvira; aprovação, na forma do
vencido em lQ turno - Discussão e votação de pareceres de
redação final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei ns 1.767, 1.494 e 1.697/93; aprovação - Parecer de
Redação Final do Projeto de Resolução ng 1.804/93; aprovação
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 91h43min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo
- Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Homero
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Duarte - tbrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton SalIes -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 30-Secretário, nas funções de 2v-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

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

Questão de Ordem
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, eu diria, até,
infelizmente, mas gostaria de cobrar da direção da Casa e da
Prefeitura uma solução para a questão do trânsito na Rua
Rodrigues Caldas. Mais uma vez, uma pessoa foi atropelada em
frente á Assembléia. Não sei se é funcionário da Casa, mas,
quando me dirigia ao Plenário, tive essa noticia. Já não é
possivel conviver com esse caos do trânsito em frente à
Assembléia. Sabemos que as obras da trincheira nada
contribuíram para melhorar o trânsito. Gostaria de que V.
Exa. , em nome da Casa, em nome dos funcionários, solicitasse
segurança para as pessoas que transitam em torno da
Assembléia e conseguisse uma solução urgente para esse
problema.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Raul Messias.
A Presidência, verificando, de plano, a inexistência de
quorum para votação, vai submeter os projetos em fase de

discussão á apreciação do Plenário.
Discussão. no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 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. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação, com as Emendas nos 1 e 2. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.613/93. do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento
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Urbano - FUNDEURB - e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação, na forma
do vencido no lQ turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.617/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Saneamento
Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAN -
e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação, na forma do vencido no
l Q turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.623/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Sócio-Econômico do Estado - FUNDESE - e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei no 1.784/93, do

Governador do Estado, que cria cargos de provimento efetivo
no quadro da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG - e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação, na forma
do vencido no lQ turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Suspensão e Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Não existindo "quorum" para a votação

dos projetos, a Presidência vai suspender a reunião por 15
minutos para aguardar a configuração de "quorum. Estão
suspensos os trabalhos.
Estão reabertos os trabalhos-
0 Sr. Presidente - Votação, no lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 1.616/93, do Governador do Estado,que cria o Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaiba e dá outras providências.
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucional idade do
projeto, com as Emendas ns 1 e 2. que apresentou. A
Comissão de Agropecuária opinou pela aprovação do projeto,
com as Emendas nQs 1 e 2, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto, com as Emendas nos 1 e 2. da Comissão de Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Agropecuária, que opinou pela aprovação das Emendas ns 4 e
6, na forma das subemendas que receberam o no 1, e pela
rejeição das Emendas ns 3 e 5. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as emendas que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Em votação as emendas que
receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está,
portanto, aprovado o Projeto de Lei nQ 1.616/93, com as
Emendas ns 1 e 2 , e as subemendas que receberam o n 1 às
Emendas ns 4 e 6. A Comissão de Fiscalização Financeira.
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Votação, no 1Q turno, do Projeto de Lei ng 1.618/93, do
Governador do Estado, que cria o Funda de Incentivo à
Industrialização e dá outras providências. A Comissão de
Justiça opinou pela constitucionalidade do projeto, com as
Emendas ns 1 e 2, que apresentou. A Comissão de
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto, com
as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto,
com as Emendas ns 1 e 2 da Comissão de Justiça, e com as
Emendas ngs 3 e 4, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Administração Püblica, que
opinou pela rejeição da Emenda nQ S. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas ngs 1 a 4. com
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em
votação, a Emenda ng S. com parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei
nQ 1.618193, com as Emendas ngs 1 a 4. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Votação, no 1Q turno, do Projeto de Lei ng 1.744/93, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a recomposição de
vencimentos dos cargos do Quadro Específico do Pessoal da
Defensoria Pública e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação, com as Emendas ngs 1 e 2. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1
e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado o
Projeto de Lei nQ 1.744/93, com as Emendas ngs 1 e 2. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, no 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.613/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Urbano - FIJNDEURB - e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação, na forma
do vencido no lg turno. Em votação, o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado o Projetode Lei n
1.613/93 na forma do vencido em lg turno. A Comissão de
Redação.
Votação, no 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.617/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Saneamento
Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAN -
e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido no 1Q turno. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Redação.
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Votação, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.623/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Sócio-Econômico do Estado - FUNDESE -, e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em lg
turno. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa-) Aprovado. A Comissão de Redação.
Votação, no 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.784/93, do
Governador do Estado, que cria cargos de provimento efetivo
no quadro da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG - e dá outras providências. Â Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido no lg turno. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa-) Aprovado. A
Comissão de Redação.
Discussão, no 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.615/93, do

Governador do Estado, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Minerometalúrgico e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação, na forma
do vencido no lg turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos, Encerra-se a discussão. Em votação. Com
a palavra para encaminhar a votação, o Deputado Ermano
Batista.
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

quanto ao projeto, cujo conteúdo dispensa explicações, somos
por sua aprovação.
Ocupo esta tribuna para dizer que, recentemente, os maçons

do Brasil estiveram representados, em Guarapari, ES, para a
instalação do seu centro de convenções. Naquela
oportunidade, refletiram juntos e tomaram a decisão de fazer
públicas as preocupações e o pensamento maçônicos em meio a
este mar proceloso onde navegam os brasileiros. Ao fim dos
entendimentos, decidiram publicar o documento que levou o
titulo de Carta de Guarapari, vazado nos seguintes termos.
(- Lê:)
"*No ensejo da inauguração do Centro Nacional de Convenções

Maçônicas - Cenacom, nesta aprazível Praia do Meaipe, em
Maimbá, Guarapari-ES, Maçons de todo o Brasil se irmanam e
confraternizam, na instalação de um Centro de Reuniões para
a celebração dos principios de Liberdade, Igualdade e
Fraternidade, tão caros à Ordem.
Entretanto, lã fora, nuvens negras turbam o céu da Pátria.

A Nação está estarrecida, perplexa, estonteada. Quanto mais
se aprofunda a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI - no
lamaçal do escândalo do orçamento nacional, mais emergem Os
detritos da imoralidade.
Obras fictícias, desnecessárias, superfaturamento,
propinas, desvios de parcelas, tudo isso vinha sendo feito
como se fosse norma, constituindo-se num rosário de crimes,
de abusos, de práticas ilegais e morais, cometidos
cinicamente, ora à luz do dia, ora no recôndito dos
gabinetes, ao abrigo de injustificável imunidade, para uns,
e consolidada impunidade para outros.
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Necessária, pois, a tão propalada operação "mãos limpas"
para que não ocorra a desmoralização total da atividade
pública.
O descaramento com que se praticaram as falcatruas, á
sombra da execução do Orçamento da União, desde a
apresentação, aprovação, alterações, supressões e inserções
posteriores de emendas até a liberação das respectivas
verbas pelo Executivo, leva-nos a terríveis reflexões.
Assusta-nos o quanto foi fácil o exercício da corrupção
administrativa. Em muitas situações nem disfarce houve:
operava-se abertamente, como ficou claro nos depoimentos de
alguns dos implicados. Tudo sem auditoria, sem a mínima
fiscalização para a liberação dos recursos públicos, mesmo
os mãls vultosos. Ficou á mostra toda uma máquina viciosa,
Ineficiente, conivente, que tem permitido o desvio do
dinheiro público, sem qualquer obstáculo.
A corrupção é o desvio de normas, de leis e dos padrões de
moralidade aceitos pela sociedade. E a progressiva
desintegração de um ser, mediante a ação de fatores internos
e externos. Temos a corrupção moral, que é a depravação
progressiva dos costumes. O corrupto não tem escrúpulos
morais nem respeito aos direitos alheios. Tudo vale para
realizar seus desejos insaciáveis. Já a corrupção
administrativa é o aproveitamento sistemático do cargo
público para a satisfação de interesses pessoais, comumente
de natureza pecuniária.
Assim, o poder invisível, com sua mão gatuna, vai
apropriando-se dos recursos públicos, fazendo a fortuna de
maus políticos, servidores inescrupulosos. empreiteiros
insaciáveis, criadores de fantasmas e sindicatos que,
desviando-se de sua função representativa, servem aos
interesses de pretensos assaltantes do Poder.
Os depoimentos dos envolvidos mentores e participes de tais
saques aos cofres públicos, se, por um lado, não
surpreendem, por outro, quanto a outros até então tidos e
havidos por honestos, nos deixam estarrecidos. O pior de
tudo é a indagação: serão punidos?
Impõe-se, pois, a cassação de mandatos, a suspensão de

direitos políticos, exoneração, intervenção e exclusão do
rol de prestadores de serviço, para que não continuem
enganando o povo e espoliando a nação.
Imprescindível, além disso, que sejam criminalmente punidos

como aproveitadores e malversadores do dinheiro público.
Mais: sejam-lhes confiscados os bens ilegalmente adquiridos,
pois as grandes fortunas assim obtidas têm origem evidente
na rapinagem aos cofres públicos. Urge, então, que a Justiça
intervenha, de forma decisiva e objetiva, a exemplo do que
ocorre na Itália, também infestada pela mesma doença.
Exige-se, e já, do Congresso Nacional que lance de si, como
erva daninha, aqueles que lhe macularam a imagem, que lhe
arranharam a credibilidade, mas exige-se também do Executivo
ação no mesmo sentido, pois nada teria acontecido sem o
concurso de membros deste Poder.
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Concluir os trabalhos da CPI, punir exemplarmente os
culpados, inocentar os bons e recuperar para os cofres
públicos o dinheiro desviado são exigências pelas quais
clama a consciência nacional.
Superada essa fase, impõe-se ainda que se proceda á revisão
constitucional, para que a Nova Carta não mantenha
restrições insustentáveis, nem lhe sejam retiradas as
conquistas sociais conseguidas. Que haja, pois, um trabalho
sério e patriótico, para que se dote o Brasil de um texto
moderno, dinâmico, escorreito, objetivo, auto-aplicável, que
não gere desequilíbrios nem propicie desigualdades sociais,
regionais e de renda.
Em 1994, provavelmente ainda em plena efervescência dos
escândalos, teremos eleições gerais. O Presidente da
República transferirá a outra cabeça sua coroa de espinhos.
Que faremos nós? Além de escolher criteriosamente os
candidatos, imploraremos ao Grande Arquiteto do Universo
para que ilumine os eleitores e fortaleça o coração e a
consciência dos eleitos.
Cumpre-nos despertar nos cidadãos o valor da ética social.
Não nos deixemos dominar pelo comodismo, pelo desânimo e
pela desesperança.
Orgulhemo-nos de ser corretos e envergonhemo-nos da prática
de ações condenáveis. Não sejamos cúmplices do suborno e do
tráfico de influências ou de qualquer procedimento indigno.
Preservemos, a todo o custo, o sistema de moralidade que
nos incute a nossa ordem. Lutemos para que prevaleçam os
seus princípios."
Por fim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o grão-mestre

Hélton Barroso Drey, autenticando esse documento, apela á
consciência dos maçons de Minas seus comandados, chamando-os
à ordem e á participação, nos seguintes termos.
"Este é o pensamento do Grande Oriente de Minas Gerais,

neste momento crucial, intérprete das aspirações sociais e
políticas de seus membros. Esta é a sua mensagem, através da
qual, se o Grande Arquiteto do Universo permitir, possamos
realizar uma cruzada moral, restaurando a lisura, a
probidade e a correção na vida pública, para que nossa
Pátria emerja limpa e pura do lodaçal em que a lançaram e
pratique a verdadeira democracia.
Travemos uma guerra pacifica", empregando a poderosa arma
da força moral, em que cada um de nós seja o censor de si
mesmo e todos sejamos censores da própria sociedade, tendo
por alvo o combate à violência, à corrupção, à
incompetência, à imoralidade e à impunidade."

- Publicado de acordo com o texto original.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o ilustre Deputado Wilson

Pires.
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
eu gostaria de parabenizar o ilustre Deputado Emano
Batista, por ter ocupado essa tribuna para continuar
demonstrando o que a maçonaria realmente tem feito neste
Pais. Sua participação vem desde o período do império,
quando ela teve grandes momentos na luta pela moralização da
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Nação. Quero, ainda, dizer ao ilustre Deputado Emano
Batista e aos meus pares que a Grande Loja de Minas Gerais
está, também, irmanada com o Grande Oriente do Brasil;
digo, Sr. Presidente, que a Maçonaria é um bloco
monolítico; ela não é dividida; suas potências se unem em
torno dos princípios da moralidade, da igualdade e da
fraternidade, para trazer a esta Nação uma condição de
sobrevida, dentro dos princípios da ética moral. Tenho
certeza, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que uma
instituição milenar como a Maçonaria prestará serviços
relevantes a esta Nação e ao homem; que tem as suas
imperfeições, pois isso é próprio do ser humano. Tenho
certeza de que, com os princípios maçons, através da ordem,
poderemos resgatar a seriedade deste País. Estou
absolutamente certo de que ela o fará, através da burilação
do espírito de todo cidadão, para que possamos nos orgulhar
de dizer que somos brasileiros, para que possamos demonstrar
às potências do exterior que o Brasil tem homens sérios, que
querem moralizar esse Pais. Que aqueles que têm culpa sejam
punidos e banidos da vida pública, porque a Maçonaria tem,
em seus principios, a preocupação de aprimorar o homem e de
dar-lhe condição para que ele possa viver dignamente, com
sua família, dentro da sociedade.
Parabenizo, meu caro Deputado Ermano Batista, a sua postura

e sua colocação a respeito do Grande Oriente do Brasil. Por
fim, quero dizer que a Grande Loja de Minas Gerais estará
irmanada a ele, para buscar a redenção desta Pátria tão
desmoralizada. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim
Jacob, para encaminhar a votação.
O Deputado Ibraflin Jacob - Apenas para fazer coro às
palavras dos nossos ilustres irmãos e colegas Deputados
Wilson Pires e Ermano Batista. Como maçon dos mais velhos de
Minas Gerais e em atividade, com 50 anos de maçonaria,
detentor da maior comenda da América Latina, da Ordem do
Mérito Dom Pedro 1, sinto-me orgulhoso e satisfeito por ter,
nesta Casa, irmãos desse quilate Fica o meu abraço fraterno
e amigo aos Deputados Ermano Batista e Wilson Pires e a
todos os irmãos maçons que se congregam conosco nesta
Assembléia Legislativa. Muito obrigado, Deputada Maria
Elvira, pela concessão do aparte.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira,
para encaminhar a votação.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente e demais
companheiros, também votarei favoravelmente a esse parecer.
Gostaria de registrar dois assuntos, na manhã de hoje, nos
anais da Assembléia Legislativa. O primeiro refere-se ao
fato de que, ontem, uma cidade muito querida por todos nós,
Divisa Nova, completou 55 anos, o que é muito normal. Mas
gostaria de chamar a atenção de todos para a homenagem a que
assistimos ontem, à qual também estava presente o Deputado
Agostinho Patrus. A homenagem foi muito bonita, e, por isso,
gostaria de que ficasse registrada nos anais da Casa. Na
Câmara Municipal, no Plenário, foi homenageada uma figura
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muito estimada em Minas Gerais, já falecida, e que foi muito
ligada a esta Casa. Estou falando do Dr. José Arnaldo
Ribeiro de Oliveira, ex-Diretor da CEMIG, figura ilustre de
Carmópolis de Minas e que era casado com a nossa ex-
funcionária EMana de Barros Ribeiro Oliveira, que foi
Diretora do Departamento de Consultoria. Então, assistimos a
uma homenagem muito emocionante, e tudo o que José Arnaldo
fez por Minas Gerais ao longo de sua vida foi relatado,
realçado pela Câmara Municipal de Divisa Nova, na presença
do Prefeito Antônio César Siqueira, que lhe deu um titulo
"post mortem. A EMana compareceu com seus filhos,
oportunidade em que entregou uma lindíssima placa de prata
em agradecimento á Câmara Municipal, que lá ficará guardada
em função da história de nosso povo. Acho importante relatar
isto porque, em uma época de tantos conflitos, poucas coisas
boas estão sendo ditas. Só as negativas, os erros, os
desacertos e as mazelas da sociedade brasileira e dos
políticos é que estão sendo lembrados. José Arnaldo foi
candidato a Prefeito em Carmópolis de Minas e era pessoa
de quem o Dr. Tancredo Neves gostava muito.
Sr. Presidente, gostaria de dizer também que estou acabando
de ler o livro do nosso caro amigo João Pinto Ribeiro.
Secretário de Esporte, Lazer e Turismo neste Governo, ou
seja, o popular "João do Poste". Este livro, muito simples
na sua textura, não é um exemplar de alta literatura, mas
sim, um testemunho de vida. Achei muito bonita a trajetória
de "João do Poste", de lavrador analfabeto a Secretário de
Estado. Sim, porque João só aprendeu a ler com 18 anos. Saiu
de Laranjeiras, em Belo Vale, como lavrador, e depois foi
motorista de táxi, guarda-civil, detetive, empresário de
sucesso. Vereador, Deputado Estadual e é hoje Secretário de
Estado. Quero cumprimentar o João não pelo livro como obra
literária mas pelo testemunho que dá a nós, mineiros, a seus
amigos, a todos que já ouvimos falar dele e que devemos ler
e admirar a sua história.
Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de fazer algumas
considerações sobre o que falei na Câmara Municipal de
Divisa Nova. Todo mundo está preocupado em cassar Deputados.
Estou plenamente de acordo. Vamos separar o joio do trigo,
vamos virar a mesa, fazer uma devassa no Brasil e tirar os
corruptos, como já tiramos Collor e alguns Deputados, lá e
aqui. Mas nada disso vai resolver o problema do Pais se essa
nova cultura que o povo quer não permear a sociedade
brasileira, fazendo com que todos nós sejamos mais honestos
e sérios na nossa conduta. Acho que os políticos têm a cara
do povo que os elege e os escolhe. Temos que analisar as
relações interpessoais entre os políticos e seus eleitores,
que também envolvem relações de corrupção, e, infelizmente,
não sei se vem primeiro a galinha ou ovo: se é o político
que procura o eléitor ou se é o eleitor que vai atrás do
político, visando a proveito próprio, pedindo dinheiro, saco
de cimento, cesta básica, etc. E claro que a miséria é muito
grande, mas este é o momento não só de cassar Deputados,
como também de colocar toda a sociedade brasileira para
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refletir. A prática política e as práticas eleitorais são de
todos os partidos. Na nossa conduta de cidadãos brasileiros,
também fazemos muitas coisas que temos que mudar. Quando a
uma loja chega um fiscal, o lojista tenta corrompê-lo, para
não receber multa, oferecendo propina. As vezes, o fiscal
pede, mas, às vezes, o dono da loja oferece. Quando numa
estrada somos multados por excesso de velocidade ou por
falta de alguma coisa no carro, oferecemos propina ao agente
rodoviário para que não nos multe. Nas escolas, dizemos que
"quem não cola não sai da escola" e estamos preparando
nossas crianças para um futuro em que serão corruptoras,
desonestas, sem ética e sem moral. Não adianta ficarmos
nessa caça ás bruxas, dizendo que só quem está por cima tem
culpa nesse processo. Acho que a sociedade brasileira tem
que passar por essa devassa e mudar a sua postura em relação
ao futuro do Pais. Muito obrigada.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
A Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação, nos
termos regimentais, e aprovados em redação final, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei ngs 1.697, 1.494 e 1.767/93
(A Sanção.); e o Projeto de Resolução ng 1.804/93 (A
Promulgação.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a especial de hoje, às 20 horas, com a
finalidade de se homenagear o Banco do Brasil. Levanta-se a
reunião.



218

Belo Horizonte, sábado, 15 de janeiro de 1994

ATA

ATA DA 255? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE DEZEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): lã Fase: Questão de ordem - Discussão e votação de
parecer: Parecer da comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1736/93;
rejeição - Requerimento: Requerimento do Deputado Agostinho
Patrus (tramitação do Projeto de Lei flQ 1.832/93 em regime
de urgência): aprovação - 2? Fase: Discussão e votação de
proposições: Votação, em lg turno, do Projeto de Lei n
1.614/93; aprovação, votação da Emenda ng 1; rejeição -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.149/92;
encerramento da discussão; votação do Substitutivo nQ 1;
aprovação - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Dilzon
Melo - Eduardo Brás - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Marques - Jorge Eduardo - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - Maria Elvira - Maria Olivia - Miguel Barbosa -
Milton Salles - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

- O Deputado Ronaldo Vasconcelios, 20-Secretário 'ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, q ue é aprovada
sem restrições.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
12 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à ia fase da 2 2 parte da reunião, com
a discussão e a votaçao da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
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O Deputado Milton Sailes - Sr. Presidente, ocupo esta
tribuna na qualidade de Líder do meu partido para lastimar
profundamente a morte do nosso colega Rufino da Silva Neto.
Foi nosso companheiro, grande líder na área metalúrgica de
Ipatinga. Faleceu ontem e foi enterrado hoje. Nossos votos
de profundo pesar a sua família. Estamos encaminhando à Mesa
um voto de pesar pelo falecimento do nosso querido colega-
0 Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Mílton Sailes.
Discussão e Votação de Parecer

O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.736/93, do
Deputado Sebastião Costa, que cria o Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - e dá outras providências. O parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em votação, o
parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

Requerimento
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Agostinho
Patrus, em que se solicita seja atribuído regime de urgência
á tramitação do Projeto de Resolução nQ 1.832/93, da Mesa da
Assembléia, que autoriza a cessão do Plenário do Palácio da
Inconfidência para a realização, pela 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.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

2a Fase
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em lg 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
concluiu pela constitucionalidade do projeto. As Comissões
de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira opinaram pela
sua aprovação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Meio Ambiente, que opinou pela rejeição da
Emenda ng 1. 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.)
Rejeitada.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.149/92, do
Governador do Estado, que autoriza a permuta de imóvel do
Estado com o Município de Ipatinga. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação, na forma
do Substitutivo ng 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o Substitutivo ng 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado o projeto, na forma do Substitutivo ng 1.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar, não há' quorum' para a continuação dos
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nossos trabalhos. Por esse motivo, peço o encerramento da
presente reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do ilustre
Deputado Gilmar Machado. Esta Presidência, verificando, de
plano, a inexistência de número regimental para o
prosseguimento dos trabalhos, encerra a reunião e convoca os
Deputados para a extraordinária de segunda-feira, dia 13, ás
14h30min, nos termos do edital de convocação, bem como para
a ordinária de debates, da mesma data, ás 20 horas. Levanta-
se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO
SENHOR PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 4/1/94, as seguintes
comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, dando ciência à Casa do

falecimento do Sr. Ricardo Prado Marques, ocorrido no dia 9
do corrente, em Patos de Minas.
Do Deputado Jaime Martins, informando à Casa o falecimento

do Sr. Mauro Cardoso, ocorrido em Bambui.
Do Deputado Roberto Amara], dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Osmar Peres Caldeira, ocorrido em Montes
Claros, no dia 2/1/94.
Do Deputado Tarcisio Henriques, informando à Casa o

falecimento do Sr. Eudes Santos, ocorrido no dia 29/12/93.
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência do falecimento

da Sra. Celidia Baracho Ramos Jorge, ocorrido em 16/12/93.
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Belo Horizonte, terça-feira, 18 de janeiro de 1994

ATA

ATA DA 256a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos
(alteração da pauta); aprovação - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei flQ
1.702/93; aprovação, na forma do Substitutivo nç 1, com a
Emenda nQ 1 - Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei ng
1.782/93; aprovação, na forma do Substitutivo ng 1 -
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Resolução nQ 1.832/93;
aprovação - Discussão, em 20 turno, dos Projetos de Lei nos
1.616 e 1.618/93; aprovação, na forma do vencido em lo turno
- Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei ng 964/92;
aprovação, na forma do vencido em lg turno, com as Emendas
nos 1 e 2 - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng
1.029/92; discurso do Deputado José Maria Pinto; aprovação -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei no 1.189/92;
requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos (adiamento da
discussão); aprovação - Discussão, em 2Q turno. do Projeto
de Lei nQ 1.294/93; aprovação, na forma do vencido em lo
turno - Questões de ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rémolo Aloise - Elmo Braz - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Antônio Carlos Pereira - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro - Côssimo Freitas -
Dilzon Melo - Edward Abreu - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Laviola
- José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Maria
Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Milton Sailes - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - 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



222

D Deputado Roberto Amaral, 2Q-Secretário 'ad hoc', procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)

4 Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2 parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Vem á mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcel los,
que solicita alteração da pauta, de modo que o Projeto de
Lei Complementar nQ 3/90 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, submetidos a discussão e a votação, são

aprovados, cada um por sua vez, regimentalmente, em 1Q turno
os Projetos de Lei ns 1.702/93, do Governador do Estado,

que altera a Lei nQ 6.763. de 26/12/75 (ICMS), na forma do
Substitutivo nQ 1, com a Emenda no 1 ( A Comissão de
Fiscalização Financeira.); e 1.782793, do Governador do
Estado, que autoriza a reversão de imóvel ao patrimônio do
Município de Campo Belo, na forma do Substitutivo nQ 1 ( A
Comissão de Fiscalização Financeira.); 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 nQ 3, de 17 de dezembro de 1893. que definiu como
Capital do Estado a cidade de Belo Horizonte (A Mesa da
Assembléia.); e, em 2Q turno, os Projetos de Lei ns
1.616/93, do Governador do Estado, que cria o Fundo de
Desenvolvimento regional do Jaíba e , dá outras providências,
na forma do vencido em lQ turno (A Comissão de Redação.);
1.618/93, do Governador do Estado, que cria o Fundo de
Incentivo à Industrialização e dá outras providências, na
forma do vencido em lQ turno (A Comissão de Redação.); e
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, na forma do vencido em lQ turno, com
as Emendas ns 1 e 2 (A Comissão de Redação.).
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 1.029/92, do Deputado Roberto Amara], que dispõe
sobre as políticas agrícola e pecuária para o Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lQ turno, com as Emendas ns 1 e 2. que
apresenta. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Para encaminhá-la, com a
palavra. o Deputado José Maria Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estamos nesta tribuna, tranqüilos e contentes,
com a maior serenidade, para dizer que o Brasil está
passando por um processo de revisão. Quero parabenizar a
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atuação da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais, à
qual incumbe a responsabilidade de tornar claras as ações
dos homens desta Assembléia e outras ações que se
desenvolvem em nossa sociedade.
Estou tranqüilo e agradecido diante do apoio total e
irrestrito dos meus amigos, meus familiares e de todas as
pessoas que me conheceram ao longo desses 40 anos de vida
pública. Neste momento, tenho recebido conforto espiritual e
visitas. E tenho recebido apoio de meus colegas Deputados,
homens brilhantes, capazes de arcar com os destinos do
Estado de Minas Gerais, principalmente na área do Poder
Legislativo.
Quero agradecer à imprensa, que tem acompanhado as coisas
que vêm acontecendo na Assembléia Legislativa. Se não fosse
a imprensa, o Brasil poderia estar numa situação muito pior.
Quanto ao procedimento judicial, entendo que, num regime
democrático, sindicâncias, processos e inquéritos são coisa
salutar. Isso é democracia. Se estivéssemos num regime de
exceção, muitos dos Deputados talvez já tivessem sido
fuzilados. Em 1964, encontrei, dentro de um colchão, um
bilhete de Che Guevara, destinado a um estudante
seminarista, nos seguintes termos: "Con relacion su amable
cartida debo responder lo seguinte: con relacion el
prisioneros non ]os podemos tenir porque somos ia minoria.
El paredon#. E o paredão seria o campo do Sete de Setembro.
De modo que estou contente. Estive no Tribunal e na
Procuradoria. Fui muito bem recebido pelo ilustre Dr.
Casteliar Guimarães, meu colega de turma, e pelo Dr.
Bertoldo. Assim, não estou preocupado. Ocupei a tribuna
durante todo o tempo. Distribui cestas básicas, pernas
mecânicas, patrocinei internações. Viajei, cumprindo minha
agenda, e marquei o dia 22 para estar na Procuradoria, a fim
de prestar contas daquilo de que tem necessidade esse órgão,
para fazer um julgamento justo.
Sr. Presidente, tenho em mãos um discurso que gostaria de
ter lido exatamente no dia do meu aniversário, 30 de
novembro, em homenagem á extinta Guarda Civil. Passarei a
lê-]o agora. (- Lê:)
"Ex-integrante da extinta Guarda Civil e ex-Delegado de

Policia, lembramos a passagem do Dia da Guarda Civil (3 de
setembro), ressaltando os bons serviços prestados por essa
corporação, no passado, à comunidade belo-horizontina.
O povo brasileiro vive momentos de muita intranqüilidade,

agitação e insegurança. Nos últimos tempos, principalmente,
tem havido uma verdadeira escalada de violência, que assusta
e angustia toda a população, levando-a a temer por dias
tenebrosos no futuro próximo. Caso essa onda de desrespeito
ao patrimônio alheio, ao direito individual e à própria vida
não seja contida, o nosso Pais poderá se tornar inabitável
para pessoas honestas, dignas e amantes da lei e da ordem.
Até mesmo pessoas respeitáveis e autoridades pregam a
utilização do uso da violência para combater a violência.
Acreditamos que enveredar por esse caminho é um recurso
perigoso, um ato extremo e desesperado, que pode levar ao
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retrocesso, à lei das selvas, constituindo séria ameaça ás
próprias instituições e á estabilidade social.
O momento que vivemos deve, isto sim, levar-nos à reflexão,
à análise fria dos fatos, isenta das paixões momentâneas,
que só servem para confundir e Impedir uma visão objetiva da
realidade. "Violência gera violência", diz a sabedoria
popular. Em vez de agir com a visão obliterada pela emoção,
devemos recorrer à sabedoria da História, a Mestra da Vida,
de que falava Cícero.
Comemoramos, nesta oportunidade, o Dia da Guarda Civil, de
saudosa memória para os belo-horizontinos. Enquanto existiu,
essa instituição, agregada à Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais, foi um verdadeiro anjo da guarda de nossa
população. O guarda-civil, com seu uniforme azul típico,
tinha uma atuação mais ostensiva e preventiva do que
repressiva. Era geralmente um indivíduo educado, cavalheiro,
amigo, que zelava pela ordem, numa circunscrição limitada,
abrangendo alguns quarteirões. Era recebido com respeito,
amizade e carinho pelos moradores, que sabiam que podiam
confiar na eficiência de sua atuação, garantia de paz e
tranqüilidade para toda a vizinhança.
Á par disso, seu desempenho desafogava a carga de trabalho
da própria Policia Militar. Á Guarda Civil atuava na
proteção à propriedade, no amparo ao menor e ao ancião, num
trabalho de verdadeira Integração da população urbana com as
instituições. Com isso, a criminalidade era contida em
índices mínimos e a violência era um fenómeno raro.
Entendemos, pois, que o Dia da Guarda Civil não poderia
passar despercebido, e aquela antiga instituição de
segurança merece ser lembrada por seu exemplo de eficiência
e bons serviços prestados à população."
O Sr. Presidente - Em votação, o Projeto de Lei ng
1.029/92. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.
Discussão. em 2Q turno, do Projeto de Lei flQ 1.189/92, do
Deputado Roberto Carvalho, que cria o Programa Mineiro de
Incentivo á Produção de Leite e Seus Derivados e dá outras
providências. Á Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em lg turno.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcel los
que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei ng
1.189/92, do Deputado Roberto Carvalho. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei no 1.294/93, do
Deputado José Leandro, que institui a Semana da Cultura do
Estado de Minas Gerais. Á Comissão de Educação 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 o Projeto
de Lei ng 1.294/93 na forma do vencido em lo turno. A
Comissão de Redação.

Questões de Ordem
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O Deputado Póricles Ferreira - Sr. Presidente, a minha
questão de ordem se refere á indicação, por parte dos
eminentes Líderes da Casa, dos Deputados que participarão da
Comissão Especial que deverá apreciar o "impeachment" do ex-
Governador do Estado. Parece-me que o prazo para a
indicação, por parte das Lideranças, expira,
regimentalmente, amanhã. Ao mesmo tempo, passaríamos a ter
a indicação por parte de V. Exa.
Gostaria de, na minha questão de ordem, fazer uma
advertência a V. Exa. no sentido de que, se até amanhã as
Lideranças desta Casa não fizerem as indicações necessárias,
que V. Exa. o faça, para que não tenhamos perda de tempo.
O Sr. Presidente - Respondendo á questão de ordem do
Deputado Péricles Ferreira, esta Presidência faz um pedido
ás Lideranças para que, até amanhã, façam as indicações para
compor a Comissão Especial.
o Deputado Roberto Amaral - Como esta Presidência pode

verificar, não há" quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos, motivo pelo qual peço o encerramento, de plano,
da reunião.

, ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado
Roberto Amaral. Esta Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
debates de logo mais, ás 20 horas Levanta-se a reunião.
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Belo Horizonte, quarta-feira. 19 de janeiro de 1994

ATA

ATA DA 2579 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 1993

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): lê Fase: Discussão e votação de pareceres e votação de
requerimentos: Parecer de Redação Final dos Projetos de Lei
ngs 1.613, 1.617, 1-768 e 1.781/93; aprovação - Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nQ 1.783/93: encerramento da
discussão; discursos dos Deputados José Maria Pinto, Maria
Elvira e Antônio Carlos Pereira; aprovação - Parecer da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Mensagem ng
412/93 (indicação do nome do Bacharel Sylo da Silva Costa
para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas;
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Mílton
Sanes, Wilson Pires, Bené Guedes e Dilzon Melo; aprovação -
Relatório Final da Comissão Especial para Desincumbir-se da
Missão de Participar das Ações do Governo, Que Se Engaja na
Luta contra a Fome e a Miséria; aprovação - Relatório Final
da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, sobre o
Centro Especializado de Orientação do Menor; aprovação -
Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira sobre o
Oficio nQ 66/93. do Tribunal de Contas; aprovação -
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconceilos; aprovação -
Requerimentos do Deputado Roberto Amara]; rejeição - 2a
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições; Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei n
1.179/93; aprovação, na forma do vencido em lQ turno -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.338/93;
aprovação, na forma do vencido em lg turno - Discussão, em
2g turno, do Projeto de Lei ng 1.614/93; aprovação -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1-702/93;
aprovação, na forma do vencido em lQ turno, com as Emendas
ns 1 e 2 - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng
1.744/93; aprovação, na forma do vencido em lg turno -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.782/93;
aprovação, na forma do vencido em lg turno - Discussão, em
2g turno, do Projeto de Resolução ng 1832/93; aprovação -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.034/92;
aprovação, na forma do vencido em lg turno - Discussão, em
2g turno, do Projeto de Lei ng 1-189/92; apresentação do
Substitutivo ng 1; encerramento da discussão; palavras do
Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás 9h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
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Pereira - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Dilzon Meio - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Giycon Terra Pinto -
Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Braga - José Lavioia - José Leandro - José Maria Pinto
- José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguei
Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior-

 1g PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lã

Discussão e Votação de Pareceres e Votação de Requerimentos
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-
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados, nos termos regimentais, em redação final, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei ngs 1.613, 1.617, 1.768 e
1.781/93. (À sanção.)
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei nQ 1.783/93. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado José Maria Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estou deveras entristecido com a atitude do PT,
nesta Casa. Não bastassem as denúncias infundadas que
fizeram a meu respeito sobre um cheque que foi depositado em
minha conta, via Igreja, via endosso, ainda tenho que
conviver com o patrulhamento do PT. Essas denúncias são
resultado das artimanhas da Casa Civil, porque, muitas
vezes, protestei contra a atitude do Governador do Estado,
com relação à CARPE, ao lESA e a tantas outras coisas. Não
obstante essas acusações que, a meu ver, são tardiamente
infundadas, porque já tinha na Justiça um processo
consignado, junto á 25a vara, ainda continuo sofrendo essa
afronta do PT. Quando foi detectado este cheque em minha
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conta, fui à Casa Civil, ao Tribunal de Contas, à Secretaria
da Fazenda e, por último, comuniquei, por ofício, obtendo um
despacho do Presidente do Tribunal de Cantas, para que as
contas relativas ao convênio da Igreja fossem acertadas.
Apesar dos esforços do Presidente das Assembléias de Deus e
Presidente da Associação dos Pastores para sanar o problema,
não tive outra alternativa, pela demora, senão consignar o
pagamento em juízo. Uma vez que aquele dinheiro não era meu,
para que as coisas tenham o seu procedimento natural. Para
saber a quem pertence se à Igreja ou ao erário público a
questão foi parar na Procuradoria do Estado. Procurei o Dr.
Castelar Guimarães, procurei o Dr. Bertoldo e, em nenhum
momento, deixei de atender ás prerrogativas da Justiça.
Mas, agora, estou estarrecido com a ação nefasta do PT, que
faz um patrulhamento diuturno não só á minha pessoa, mas de
todos os Deputados, fazendo acusações infundadas, denegrindo
a imagem do parlamentar honesto, que vive em função da
sociedade, há mais de 40 anos.
Sou advindo da revolução e trabalhei nos porões da
sociedade para que ela sobrevivesse. Hoje, o PT vem tentando
denegrir a minha imagem. Mas saibam os senhores que se se
implantar a ditadura do proletariado neste Pais, tudo será
muito pior do que na revolução. Pelo menos, na revolução,
tínhamos salários garantidos e não tínhamos nada que viesse
denegrir a imagem dos Deputados.
O Brasil precisa ser passado a limpo. Parabenizo a justiça,

a Procuradoria do Estado e a todos os Juizes de Minas Gerais
se puderem apontar erros do Governo e dos Deputados, mas
estou estarrecido com o Deputado Antônio Carlos Pereira, que
liga para várias associações, a fim de saber se o recibo
estava correto, se não houve distorções. Que absurdo! Que
atrevimento! Como o PT pode consentir isso, se dizem que, em
seu partido, um é sociólogo, outro é professor e outro é
médico. Mas quando se reúnem aqui, com papéis, maracutaias e
armadilhas, trazidos do escritório, a coisa muda. Parem com
isso, meus senhores. Esta é uma Casa onde o parlamentar tem
liberdade, O PT fez um requerimento e a Deputada Maria
Elvira também apresentou um requerimento solicitando que se
apurassem irregularidades na distribuição de subvenções.
Mas eu acho que nós Deputados estamos certos. Temos que
mandar mesmo verbas para as associações comunitárias, para
associações vicentinas, creches, asilos de velhos. para
Prefeituras, para obras de saneamento básico - Estamos
dentro de nosso direito, de nossa nobre missão. Os Deputados
estão em permanente contato com suas bases e, portanto,
conhecem suas necessidades. Eu também não assinei o
requerimento da Deputada Maria Elvira, que queria abrir uma
CPI para saber para onde vai o dinheiro, se vai para a CUT,
numa parcela de 40%. talvez. Eu não tenho nada com isso. Eu
acho que eles podem mandar seu dinheiro para a CUT, para a
UTE, até para as escolas comunistas, que eu, infelizmente,
conheço muito bem. Vi a esquerda invadindo a favela Cabana
do Pai Tomás, com mais de 600 homens. Agora, da mesma forma,
o PT quer invadir o Bairro Alípio de Melo, uma área enorme,
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onde tratores já derrubaram um monte de árvores, numa
afronta contra a natureza. Querem fazer do local uma enorme
favela. Não seria contra, desde que isso fosse feito pela
via legal, pela via da decência. O Sr. Prefeito de Belo
Horizonte, do PT, em vez de cuidar da Lagoa da Pampulha, que
está podre e fétida, está cuidando de invasão no Álipio de
Melo. Eu tive que ir lá para impedir. E uma área verde, que
deve ser preservada.
Repito que não tenho nada contra o fato de o PT mandar

dinheiro para a CUT, uma parte ou até o salário todo dos
Deputados. O meu salário de Deputado é gasto todo nesta
Assembléia, com doações para necessitados, doentes. Eu posso
fazer isso e todo Deputado pode fazer também. Esta é uma
Casa democrática. Senhores, não interfiram na minha vida.
Deputado Carlão, não ligue para os meus pastores, porque
eles me conhecem: são 10 anos de vida com os evangélicos.
Não faça isso, porque eu não me meto em sua vida e nem na
vida de ninguém. Sua atitude extrapola a função pública de
um parlamentar e é execrável para um homem.
Os Deputados do PT são todos homens dedicados, bem-
formados, e informados, e, separadamente, são brilhantes.
Eu entendo o problema dos senhores, mas. Srs. Deputados, não
tentem denegrir, não tentem execrar os Deputados desta Casa.
Os senhores não têm esse direito. Respeito o Or. Adelmo
Carneiro Leão, um homem competente; respeito o Deputado Ivo
José, que tem uma representatividade enorme em Ipatinga;
respeito a Deputada Maria José, uma mulher decente que
conduz os trabalhos do PT com seriedade nesta Casa, mas não
nos venham com papéis de escritório, adredemente
envenenados, tentando denegrir a imagem do Deputado José
Maria Pinto, porque não vão conseguir.
Queria, finalmente, Sr. Presidente, dizer da minha revolta
contra o PT. Ontem, em várias igrejas, perguntavam sobre a
conduta do Deputado José MariaPinto. Ela é boa, é digna, é
honesta, e tem um trabalho há muitos anos na sociedade.
Volto a repetir: não se meta comigo, Deputado Carlão. Tenho
a certeza de que, após este meu pronunciamento, outros
colegas desta Casa irão desabafar mais mágoas contra esse
bando de caititus.
o Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, esta é nossa última reunião de Plenário
no ano de 1993; amanhã teremos o encerramento das
atividades, numa sessão solene da nossa Casa. Hoje, pretendo
falar várias vezes e tratarei de vários assuntos, uns
agradáveis, outros. não.
Começarei por um assunto agradável e quero realçar, nesta
tribuna, informações que recebi de São Paulo. (- Lê:)
"São Paulo, outubro de 1993.'
Amigas e amigos de São Paulo,
O mês de outubro trouxe excelentes noticias para os setores
de transportes e de energia em São Paulo. No dia 13, o
Governador Fleury esteve esperando, em Washington, um
empréstimo de US$267 milhões, junto ao Banco Interamericano
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de Desenvolvimento (BID), para a duplicação da rodovia
Fernão Dias. entre São Paulo e Belo Horizonte. E um velho
sonho que se vai transformando em realidade. Esse empréstimo
servirá para financiar metade da obra. O restante será
custeado pela União, pelo Governo de Minas Gerais e por São
Paulo, num feliz exemplo de cooperação para o
desenvolvimento regional.
O BIO já está financiando projetos essenciais para São
Paulo, como a despoluição do Tietê, e mostrou grande
interesse em participar da duplicação da Régis Bittencourt,
a BR-116.
No que se refere ao setor de energia, ainda no mês de
outubro, estive no primeiro pedágio da rodovia Castelo
Branco, assistindo à partida de um comboio de carretas que
transportava 700 toneladas de equipamentos para as usinas de
Três Irmãos, Rosana e Taquaraçu.
Essa cerimônia marcou a retomada em ritmo acelerado das

obras nessas três usinas, permitindo resultados a curtissimo
prazo. Nos primeiros dias de novembro, já deverá entrar em
funcionamento a primeira turbina da hidrelétrica Três
Irmãos, injetando 161,5MW adicionais no sistema paulista de
energia elétrica. No total, até março de 94, a potência
instalada crescerá o equivalente a 500MW, energia suficiente
para abastecer uma cidade de 1 milhão de habitantes.
Essa retomada era indispensável para afastarmos o perigo da

crise energética que nos ameaçava no horizonte de1996- São
Paulo não pode viver sem energia. Garantindo energia,
estamos garantindo a nossa prosperidade."
Gostaria de cumprimentar o Governador Fleury pelo seu
trabalho. São Paulo tem enfrentado vários problemas, mas o
BID vai financiar a quarta linha do metrô; haverá
concorrência pública para as obras de duplicação do trecho
paulista da Fernão Dias; em relação á segurança, mais 10 mil
policiais estarão nas ruas; serão preservados 53.7001ha de
ecossistemas; a CESP economiza US$10.148.000,00 em custeio;
a CEAGESP fornecerá refeições para carentes; serão
construidas 70 mil casas populares; a regularização de
várzeas duplicará a produção de arroz, e fiscalização e
multas inibem a sonegação no Estado.
Gostaria, também, de trazer uma noticia boa para o Brasil,
porque, no meio da descrença geral trazida pelos graves
episódios que entristecem o povo brasileiro, envolvendo a
Câmara Federal e o Senado da República, algumas pessoas
crescem na opinião pública.
Na "Coluna do Castelo", do "Jornal do Brasil", em matéria

assinada por Marcelo Pontes, na penúltima semana, lemos a
seguinte manchete: "Britto sobe no meio da desgraça geral".
E claro que o PT não tardará a encontrar algo para falar
dele, porque sabemos que, neste momento, a estratégia é
acabar com todo mundo para sobrar apenas o Lula para ser
votado no ano que vem.
Ainda bem que temos algumas reservas morais, de capacidade
de trabalho, de resultado concreto e mensurável, como é o
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caso do Ministro António Britto á frente do Ministério da
Previdência Social.
E verdade que o Governo de Itamar Franco não goza de alto
índice de credibilidade; entretanto, nosso Presidente ainda
é considerado um homem honesto. Eu, particularmente,
acredito em sua honestidade, pois ele não tem grandes
posses, é muito simples, sem nenhuma sofisticação. E um
homem de gosto frugal, que, como diz o povo, veste-se na
Casa José Silva; nunca sonhou com um apartamento em Paris ou
nos Estados Unidos nem sofre da megalomania que caracterizou
o CoIlor, apesar de termos que respeitar essa sua maneira de
ser.
E verdade, também, que o Governo de Itamar Franco tem muito

em que ser criticado, inclusive porque, apesar de todo o
esforço do Ministro Fernando Henrique Cardoso, os resultados
econômicos ainda não apareceram. Mantemos os dedos sempre
cruzados para que sua equipe encontre uma maneira de
diminuir a recessão e de trilhar o caminho da justiça
social, com menos fome, menos miséria e menos analfabetismo.
Mas, mesmo assim, há muita gente boa, para quem temos que
tirar o chapéu. E é por isso que faço, publicamente, perante
o Plenário desta Casa, um elogio público à seriedade, á
competência e à lisura que têm movido o Ministro Antônio
Britto á frente do Ministério da Previdência. Por
coincidência, ele pertence ao meu partido, mas, se não
pertencesse, eu o elogiaria de qualquer maneira.
Estive há pouco tempo em Manaus e, eventualmente, vou a

Brasília, ao Rio, a São Paulo e percorro todo o interior de
Minas. Converso com muita gente, e posso lhes afirmar que
ainda não conseguiram derrubar Antônio Britto. Vamos ver até
quando ele vai conseguir ficar lá em cima, pois, com
certeza, vão tentar descobrir algo para botá-lo abaixo, como
tem sido a prática da política brasileira. Haja vista, o
comentário infeliz do Meneguelli que chamou o Senador
Esperidião Amin de criminoso. Ele estava muito mal
informado, pois foi o pai do Senador, há muitas décadas
passadas, que cometeu um crime. O que tem o filho a ver com
o crime do pai? Temos que ser julgados pelos nossos próprios
atos. Não interessa o que fizeram nosso pai, nossa mãe,
nosso filho, nossos tios ou nossos sobrinhos. Cada um
responde pelo que faz. Vamos parar de usar essa estratégia
de derrubar pessoas através de atos de seus parentes. O
político brasileiro tem que aprender a respeitar o indivíduo
por si mesmo.
Não vou ler a matéria do "Jornal do Brasil" a que me
refiro, mas é muito importante saber que temos valores que
trabalham mesmo e não ficam em campanha política de janeiro
a dezembro. António Britto é um exemplo disso: está dando
sua contribuição, fazendo muito pelo aposentado e pelo
Brasil.
Dentro deste "pot-pourri" de noticias, quero mostrar a
vocês um comentário feito na "Folha de S. Paulo", o qual
sugiro que todos os Deputados leiam e, se possível,
reproduzam e levem para seus Prefeitos. Temos, aqui,
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representantes de todas as regiões de Minas. A crise é para
todos, de norte a sul do Pais, mas, nesta matéria do dia
5/12/93, a 'Folha de S. Paulo" apresenta várias cidades que
estão tentando superar a falta de verbas.
No último fim de semana, estive no Município de Chiador,

na divisa com o Rio de Janeiro, uma cidade pequena, cheia de
problemas, com uma cota do Fundo de Participação
insignificante, que recebe mensalmente do Governo, e a
Prefeita, no dia do aniversário da cidade, quando
comemoravam 40 anos de emancipação, lutava contra a falta de
dinheiro para conseguir o mínimo de que o povo necessita.
Temos aqui alguns exemplos. Não sei e não quero saber quais
são os partidos dos Prefeitos, mas gostaria de elogiar suas
administrações. Na cidade de Icapui, perto de Fortaleza,
Ceará, a população vota orçamento; "self-service' melhora a
merenda, em Nova Europa, perto de Ribeirão Preto, São Paulo;
Cocal , pequena cidade de Santa Catarina, enxuga o
funcionalismo; em São Paulo, Diadema investe em saúde e
transporte; Saltino e Holambra optam pela terceirização. São
todas pequenas cidades, de vários Estados do Brasil, que
estão fazendo experiências inéditas na administração
pública.
A tendência, minha gente, é modernizar, é enxugar a folha
do funcionalismo, é terceirizar, é encontrar fórmulas, não
mágicas, mas racionais e modernas, adotadas em todo o mundo
para melhorar a qualidade de vida do povo. Dinheiro não
brota do buraco; a única forma , de se fazer dinheiro é
produzir mais e gastar menos. E exatamente essa a fórmula
que esses municípios estão adotando e, na minha opinião,
eles servem de exemplo.
E muito difícil sabermos o que acontece nessas cidades, se

não tivermos acesso a um jornal como a "Folha de 5. Paulo'.
Como vou saber o que se passa em Cocal , em Holambra, em
Icapui? Mas a 'Folha de S. Paulo', numa reportagem
brilhante, lúcida e muito oportuna, oferece a todos nós, ao
povo brasileiro, exemplos de Prefeitos que estão tendo
criatividade para resolver os problemas da falta de verbas,
da recessão e da inflação, em nosso Pais. Muito obrigada.

- Publicado de acordo com o texto original.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, demais pessoas presentes nas
galerias: inicialmente, quanto ás observações da Deputada
Maria Elvira, gostaria de fazer um registro: em Icapuí, para
nossa satisfação, a Prefeitura é do PT.
Quanto às insinuações que faz a Deputada sobre o nosso
desejo de buscar elementos capazes de, no futuro, denegrir a
imagem do Ministro Antônio Britto, queria lembrar que,
ultimamente, neste Pais, as reservas morais são escassas. O
próprio Deputado Ibsen Pinheiro, que, até há pouco tempo,
era uma reserva moral, não correspondeu a isso na prática.
No entanto, no que diz respeito ao Ministro Antônio Britto,
quero registrar. Deputada, que compartilhamos a mesma
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admiração. Vou um pouco além: a nós não interessa, de
maneira alguma, que o debate continue transitando da forma
como ocorre hoje. Não é bom para o PT, não é bom para as
instituições e, muito menos, para a democracia que façamos a
limpeza deste Pais expurgando da vida pública aqueles que
são corruptos. Sem dúvida alguma, precisamos fazer essa
limpeza, mas é fundamental que se discutam idéias e
projetos; que se discuta política, em última instância.
Prefiro enfrentar o Ministro Antônio Britto na politica, nas
próximas eleições, a enfrentar o Prefeito de São Paulo,
Paulo Maluf. Sinto-me inteiramente à vontade para falar
isto, porque, quando a revista "Isto E publicou matéria
tentando envolver o Ministro Fernando Henrique Cardoso em
desvio de recursos públicos, em operações não muito
regulares, nós assomamos a esta tribuna para defender o
Ministro, que não é do nosso partido. Assim também agimos no
dia em que foram publicadas denúncias acerca do sistema
Odebrecht, quando foi citado o nome do Deputado Federal
Osmânio Pereira. Fomos à imprensa dizer que, da nossa parte,
depositamos inteira confiança naquele Deputado, que, também,
não é do nosso partido.
Quero deixar muito claro que é do nosso interesse fazer
debate no campo da política. Sobre os fatos, quero dizer que
o Deputado José Maria Pinto aludiu à busca que estaríamos
fazendo em entidades a ele ligadas. Não são entidades,
Deputado; existe uma única entidade. E bom haver coerência
com os fatos. O nosso gabinete recebeu informações sobre a
emissão de recibos falsos de entidade de Caratinga. Então,
ligamos para essa entidade para conferir, procedimento que
consideramos correto. Em nenhum momento, foi citado o nome
do Deputado José Maria Pinto, O dirigente ou responsável
pela entidade nos deu retorno do telefonema e nos perguntou
se havia alguma ligação do nosso partido, do nosso gabinete
com o Deputado José Maria Pinto. Não houve nenhuma
insinuação de nossa parte. O que me causou estranheza foi o
nervosismo do Deputado, manifestado nesta tribuna. Na semana
anterior, fomos procurados pelo Deputado; ele nos passou um
roteiro de iniciativas que havia tomado para identificar o
trâmite de recursos que haviam sido repassados à Assembléia
de Deus, em Minas Gerais. Nós o ouvimos, e, curiosamente, o
Deputado não fez nenhuma alegação de que teriam partido do
PT as denúncias sobre o malfadado cheque. Estranho,
portanto, essa indignação extemporânea e o nervosismo nesse
momento. Não fomos nós, Deputado - falo isso com muita
franqueza, olhando nos seus olhos - que encaminhamos aquela
denúncia. Encaminhamos várias outras, mas aquela,
particularmente, não fomos nós. Se o tivéssemos feito, não
haveria problema nenhum, pois partimos do principio de que
isso faz parte do nosso trabalho, da nossa responsabilidade.
Não se trata de uma questão pessoal, trata-se de recurso
público. Temos, reiteradas vezes, assomado a esta tribuna
para defender essa questão. Existe uma concepção de trabalho
parlamentar que diz, entre outras coisas, que é nossa
responsabilidade fiscalizar dinheiro do povo. Estamos
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tentando fazer isto. Às vezes, não da melhor maneira
possível e da maneira que agrada á maioria, mas estamos
tentando fazer isto. E problemático, sem dúvida alguma, nas,
neste caso particular, não foi a Bancada do PT. Por tudo
isto, é que estranhei o nervosismo do Deputado nesta tribuna
e não entendi o porquê da sua indignação contra o PT nesse
episódio particular. Quero deixar claro que alguns
contratempos têm ocorrido, que algumas desinformações têm
acontecido, mas elas devem ser buscadas muito mais nos
procedimentos q ue vêm sendo adotados nesta Assembléia.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão, nosso companheiro de
bancada, está muito preocupado com a representação que o
nosso partido encaminhou ao Ministério Público. Ele se
referia, particularmente, á inclusão, naquela representação,
de uma carta que recebemos, em que o Deputado Bené Guedes
era citado. Nós não temos compromisso com o erro. Poderíamos
ter feito Isso antes, não o fizemos, mas estamos levantando
hoje, na cidade de Leopoldina, se procede ou não a denúncia
que nos chegou. Se for improcedente, voltaremos á tribuna
para falar, mas é preciso ficar muito claro que houve a
denúncia. Seria muito fácil, Deputado Milton Salles,
verificarmos se a denúncia procedia ou não; primeiro, se a
Mesa da Assembléia Legislativa tivesse nos repassado as
informações há mais de um mês solicitadas, informações que
são públicas, informações...
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita aos Deputados
que mantenham o decoro parlamentar. Há na tribuna um
Deputado que continua com a palavra.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Gostaríamos de
reiterar, com muita tranqüilidade, porque não há razão para
nervosismo, que solicitamos regimentalmente à Mesa da
Assembléia que nos informasse os nomes dos parlamentares que
fizeram indicação de subvenções sociais, dado que foi
omitido no "Minas Gerais" esse ano. Isso não nos foi
passado. Solicitamos á Mesa desta Assembléia informação que.
insisto, é pública, não nos pertence, não pertence à Mesa,
não pertence a nenhum Deputado; pertence à sociedade, diz
respeito ás prestações de contas da ASFAS relativas aos anos
anteriores. Não nos foi passada.
Encaminhamos a esta Assembléia pedido de constituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito, uma instituição deste
parlamento, para averiguar. Isso não foi acatado porque a
maioria se negou. Solicitamos informalmente á ASFAS que nos
informasse sobre as indicações de subvenções sociais. A
ASPAS respondeu que não nos encaminharia.
Estou tratando de fatos. E muito simples, é muito fácil
ficar Indignado nesse momento. E muito confortável, ai de
baixo, chamar este parlamentar de irresponsável. Agora, onde
estava a responsabilidade dos senhores quando, durante anos
e anos, acobertaram o esquema de desvio de recursos
públicos através de subvenções sociais? Onde estava a
seriedade, o comprometimento, a honestidade dos senhores,
quando sabiam muito bem que boa parte desses recursos não
eram destinados aos objetivos que aparentemente sugeriam?
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Sabiam muito bem que boa parte desses recursos eram
destinados a financiamento de campanhas. Sabiam muito bem
que havia, e há, entidades irregulares - não somos nós que
afirmamos, Deputados, é o Tribunal de Contas que atesta que
70% das entidades estão irregulares; é o Congresso Nacional
que, quando começa a levantar a questão das subvenções
sociais, aponta irregularidade para todo lado. Os senhores
sabiam tão bem como nós, e não fizeram absolutamente nada.
Foi a pressão da opinião pública, foi a indignação social,
foi o movimento que tenta retomar a cidadania no País que
fez com que esses poucos casos aparecessem. Temos muita
tranqüilidade quanto aos nossos trabalhos, absoluta
tranqüilidade de que estamos cumprindo com o nosso dever e
nossa responsabilidade. Quem não está cumprindo é a maioria
desta Assembléia. Coloquem-se os dados. Isso evita
contratempo, evita problemas, evita distorção. Fomos à
imprensa, Deputado Milton Salles, porque a Assembléia não
nos informou.
Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que não há, de
nossa parte, nenhum rancor ou mágoa pessoal, tampouco há, de
nossa parte, uma forma de fazer política que se baseia na
desqualificação da política; ao contrário, queremos
qualificá-la, queremos que a política seja tratada,
trabalhada, vivida com 'p" maiúsculo. Ontem mesmo,
discutimos a pesquisa da Assembléia, e eu dizia que me
orgulho de ser parlamentar, que não tenho vergonha de fazer
política. Acredito que estou fazendo aquilo que a sociedade
me incumbiu de fazer. Agora, quero que isso se desdobre, se
amplie, se incorpore às nossas instituições. Não vamos abrir
mão de cumprir com aquilo que é nossa responsabilidade,
nosso dever legal, constitucional e, acima de tudo, ético.
Muito obrigado.
Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado em redação final, o Projeto de Lei ng
1.783/93. A sanção.
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial sobre a
Mensagem nQ 412/93, do Governador do Estado, que indica o
nome do Bacharel Sylo da Silva Costa para o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
O parecer conclui pela aprovação da indicação. Em discussão,
o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Para encaminhá-la, com a palavra, o
Deputado Milton Salles.
O Deputado Milton SaRes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

ouvimos atentamente as palavras do Deputado Antônio Carlos
Pereira, do PT. Evidentemente, gostaríamos de fazer alguns
comentários. Não existe homem meio honesto ou meio
desonesto. Considero-me honesto e abro não apenas minha
vida, mas minha atuação nesta Casa, para dizer que demorei
47 anos para construir meu nome, herdado do meu pai e do meu
avô.
O que me irrita profundamente é V. Exa. colocar na imprensa
mineira e nacional o nome de companheiros sérios, honestos e
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corretos, que depois devem provar sua inocência. No momento
em que V. Exa. divulga esses nomes, a imprensa nacional
espalha por toda Minas Gerais nomes de gente honesta e
correta. Como se apaga isso depois? Como se vai a todos os
grotões para dizer que V. Exa. estava errado?
Nobre Deputado Antônio Carlos Pereira, se chegar a meu
conhecimento uma informação infundada do mínimo deslize de
qualquer colega, o caminho certo é procurar o colega para
saber se aquela denúncia tem fundamento ou não . Se tiver,
V. Exa. procura a Rede Globo, o "Estado de Minas" e denigre
a imagem do companheiro. Mas não. Muitas vezes, ao tomar
conhecimento de informações sobre adversários políticos,
simplesmente vai-se ao Ministério Público, à imprensa
estadual e nacional, para denegrir a imagem do político. E
muito difícil procurar os 756 municípios para dizer que
aquela informação é infundada. Se o político concede uma
bolsa de estudo, é denunciado. O político é denunciado por
qualquer coisa. Vive-se um clima de pavor. Se há verbas
públicas que foram mal distribuídas, vamos apurar. Mas vamos
parar com essa Noite de São Bartolomeu, vamos parar com essa
Noite das Bruxas.
Se há alguns colegas desonestos nos diversos partidos, os
há também no P1. A CPI de Brasi lia está apurando as
monstruosas verbas que sustentam o candidato de V. Exa. à
Presidência da República.
Vamos agir corretamente, não mais denegrindo a imagem do
homem público. Depois de apurados os fatos, vamos à
imprensa. O que não podemos é admitir hipóteses,
eventualidades e diz-que-me-diz de adversários políticos.
Considero-me, Deputado Carlão, no mesmo nível de V. Exa.
Deputado sério e honesto, mas não admito, como Líder do PFL,
que a nossa imagem seja denegrida por acusações infundadas
de V. Exa. Vamos reagir veementemente com relação a isso
porque, como já disse, estamos no mesmo nível de V. Exa. e
vamos punir as desonestidades que, porventura, existirem
nesta Casa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires-
0 Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nesta hora, estou-me lembrando de uma passagem do livro
"Nada de Novo no Front Ocidental", sobre a Primeira Grande
Guerra, de autoria de Erich Maria Remarque, em que o
escritor, narrando a luta nas trincheiras, conta que, após a
noticia do armísticio assinado, um soldado se levantara do
lugar onde se encontrava para colher uma flor, a fim de
levá-la, como lembrança do campo de batalha, a sua família.
Um soldado inimigo, entretanto, também já sabedor do
armisticio, matou aquele que assim se expusera num gesto
carinhoso, com o pensamento voltado para os entes queridos
distantes, disparando o último tiro da guerra. O discurso do
Líder do P1, no momento, bem se assemelha àquele tiro:
constitui a repetição arrepiante daquela cena brutal.
As lições negativas desse episódio devem, sem dúvida,
servir ao ilustre Líder do PT e a seus pares, para que delas
extraiam a necessária experiência e não se tornem delatores
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inconseqüentes dos seus companheiros de trabalho. Digo isso
porque é nosso dever fiscalizar, propor e sugerir medidas
contra qualquer dos nossos pares que porventura cometam
qualquer irregularidade no exercicio do seu mandato. E aqui
não estaria falando esta linguagem se não pautasse minha
conduta pela honradez e pela seriedade. Não estou aqui no
propósito de esvurmar velhas feridas, mas, ao contrário, na
intenção de cicatrizá-Ias e afirmar a consciência da
maturidade democrática, que encontra, neste momento de
gravidade da vida nacional, caminhos abertos para apurar e
punir aqueles que desonram os seus mandatos, concedidos pelo
povo indómito e consciente de Minas Gerais, que sabe das
suas responsabilidades e de seu destino, mas, ao mesmo
tempo, recusa qualquer tripúdio, qualquer ressentimento,
qualquer palavra mesquinha, numa hora em que triunfa o povo
inteiro contra aqueles que roubam o seu dinheiro.
Temos que ter a certeza de que das paixões, dos ódios
porventura aqui de quando em vez revelados não fique nenhum
sinal ou cicatriz remanescente. Que haja um triunfo
democrático para compensar-nos das amarguras e dos
dissabores, numa hora em que todos se devem unir para
separar o joio do trigo e manter a autonomia e soberania do
Poder Legislativo, com denúncias exclusivamente comprovadas
e não denúncias levianas e sensacionalistas com fins
espúrios e eleitoreiros - temos que colocar o dedo na
ferida, e aqueles que tiverem culpa que a paguem, mas nunca
prejudiquem os companheiros com denúncias levianas e vazias.
A experiência amarga, os pressentimentos, o receio dos maus
dias não acordem apenas meu coração, mas também o de todos
os homens sérios desta Casa, que é hora de meditação. E que
esta meditação nos inspire e nos encaminhe para um futuro de
melhores dias para Minas e para o Brasil.
Temos que tirar deste episódio as lições úteis e urgentes
para sanear o Poder Legislativo, para punir, mas com
seriedade, e poderemos corrigir os erros a que porventura
alguns tenham sido levados pelo desatino dos seus maus
conselheiros. Só poderemos responsabilizar aqueles que
realmente tiveram culpas comprovadas. Não podemos apenas,
numa atitude de Carlyle, pegar o herói ou o amaldiçoado e
marcá-lo. Á responsabilidade tem que ser comprovada, sob
pena de estarmos prestando um desserviço a Minas e á Nação,
além de não merecermos o respeito dos nossos pares que
primam pela postura e pela seriedade, que não acobertam nem
protegem os que denigrem a imagem do Legislativo.
Não tenho razões outras para julgar o maior ou o menor
culpado desta situação, mas tenho razões maiores para
impedir que cidadãos honrados sejam execrados na midia por
sentimentos arraigados e empedernidos, que, desrespeitando
nossa inteligência e nossa capacidade parlamentar, querem
criar um palanque eleitoral para se beneficiarem nas
próximas eleições, demonstrando ao povo que todos são
corruptos e que eles são os donos da verdade, os honrados,
que nos dão lições de patriotismo de homens públicos sem
nenhuma mácula. Isto nada mais é do que a montagem de um
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espetáculo que resultou de uma leviandade, de uma sentença
sem provas nem documentação capaz de incriminar companheiros
que nada devem.
Espero que, passado o vendaval das paixões, restabelecido o

domínio do bom senso nesta Casa, torna-se oportuno fazer um
apelo ao Líder do PT e a sua valorosa Bancada para tirar
proveito da lição deste episódio que Minas e a Nação
presenciam, verdadeiramente estonteadas.
Não vim nem virei a esta tribuna defender falcatruas de

quem quer que sejam, mas minha capacidade de tolerância e de
resistência se esgotou, e acredito que a de todos os
companheiros de moral ilibada desta Casa. Nossa posição,
neste momento, ê pessoal, pois não recuaremos da linha de
defesa intransigente dos companheiros honrados desta Casa.
Também, Sr. Presidente, temos que absorver as criticas, ás

vezes justas, do Líder do PT, mas não aceitaremos nenhuma
injustiça com companheiros que primam pela verdade e pela
honestidade. Temos de olhar para frente, ao invés de olhar
para trás, porque para a frente caminham os homens de bem.
Para trás encontra-se o passado que envergonhou e que
envergonha muitos políticos brasileiros. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
prezados populares presentes nas galerias, virei a esta
tribuna hoje, na parte da tarde, para fazer um
pronunciamento que espero seja um grande alerta para esta
Casa.
Neste momento, Sr. Presidente, ocupo esta tribuna em função

de que, neste final de semana, em Leopoldina, minha cidade,
tomei conhecimento da representação feita ao Ministério
Público, e estava em condicional, de que o Deputado Bené
Guedes teria criado uma fundação naquela cidade, e sua
esposa, Nilma Junqueira Guedes, seria a sua presidente. Acho
normal, e tenho o maior respeito pela Bancada do PT, que o
homem público seja fiscalizado. Venho a esta tribuna com a
tranqüilidade daqueles que têm a consciência do dever
cumprido. Não existe no meu interior nenhuma mágoa, apenas
um sentimento de quem se vê, de repente, colocado sob
suspeita. Sou o 3Q-Secretário desta Casa, inclusive votado
com o apoio do PT, e, ao ser questionado sobre um possível
envolvimento dessa ordem, ai, sim, acho que houve uma falta
de ética para com este Deputado.
Não tenho inimigos nesta Casa, mas adversários políticos. A
imprensa e a TV Globo noticiaram o nome, erradamente, até.
Não existe a fundação, existe, sim, a Associação Beneficente
Dom Delfim, e peço a V. Exa. , Sr. Presidente, que solicite,
imediatamente, por meio da assessoria jurídica desta Casa,
que se apure essa representação com a maior urgência
possível, porque não aceitarei ser corregedor desta Casa com
uma suspeita sobre a minha pessoa. E importante que se
verifique quem é a pessoa que noticiou para os Deputados que
entraram com a representação. O Cartório de Registro de
Imóveis de Leopoldina está aberto. A associação de fato
existe. Estão aqui os documentos assinados pelo Prefeito de
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Leopoldina. pelo Presidente da Câmara de Leopoldina, pelo
Sr. Juiz de Direito de Leopoldina, pelo Promotor de Justiça,
bem como o atestado, o decreto de utilidade pública da
entidade. A minha esposa, absolutamente, não é a presidente
da Fundação e, se fosse, cumpriria, com a maior dignidade, a
função, por ser advogada e uma pessoa esclarecida.
A representação fala em enriquecimento ilícito. Minha
esposa vem de uma família rica. Sou casado pela segunda vez.
No primeiro casamento, quando me desquitei, deixei
praticamente tudo para trás, inclusive uma casa de 320m2, e
venho construindo, a partir de 1990, uma casa grande,
também, mas com dois homens, parece obra de igreja.
Então, essa colocação que foi feita de enriquecimento
ilícito não existe.
Antes de vir para a Assembléia, eu já possuía uma
imobiliária e um loteamento. Tenho dois sítios. Herdei, por
intermédio da minha esposa, parte da fazenda do meu sogro,
que é um homem rico.
Disseram que comprei uma fàzenda no Sul de Minas, em São
Lourenço. Essa fazenda do meu sogro é que se situa em um
vilarejo próximo a Leopoldina, chamado São Lourenço. Vejam a
maldade dessas colocações. E duro, para uma pessoa de vida
pública, honrada e honesta, ouvir coisas dessa natureza.
Venho aqui dizer que os Deputados da Zona da Mata - e se
estivesse aqui o Deputado Agostinho Valente, do Partido dos
Trabalhadores comprovaria isso - podem atestar sobre o meu
comportamento e a minha retidão. Tenho falhas como todo
político, mas não a desonestidade, que jamais terei. Jamais
permitirei que seja enxovalhado o nome do meu tio,
homenageado por uma associação. Sou amplamente solidário aos
colegas. Não tenho prazer algum em ser Corregedor desta
Casa. Atuo porque é um cargo inerente á 3a - Secretaria, o
que faço seguindo estritamente o Regimento Interno.
Sr. Presidente, quando apuradas as denúncias, quero ter o

mesmo tratamento dispensado aos demais Deputados, abdicando
da minha função de Corregedor.
Quero dizer a V. Exas. que não aceito a violência com que
estão sendo tratados esses casos na Assembléia. O Poder
Legislativo tem de fiscalizar o Executivo. Nós estamos
preocupados é em fiscalizar os nossos companheiros. O
Deputado Jaime Martins renasceu para a vida, e está sendo
duramente questionado. Vamos ter um pouquinho de
complacência. Os questionamentos podem ser feitos de outra
forma. O Deputado Ibraim Jacob, conheço bem, é um homem
sofrido, que se doou á causa pública e já foi preso
político, é o parlamentar mais velho desta Casa, embora
tenha um espírito jovem; o Deputado Dílzon Melo, um dos
maiores Prefeitos de Varginha, deixou importantes marcas no
Sul de Minas; o Deputado Amilcar Padovani é o mais antigo
entre todos nós. Diante de tudo isso, penso que deveremos
agir com maior cuidado. Não basta ser Deputado ou líder
político: é preciso, sobretudo, ser humano.
Por último, quero fazer uma reflexão, lembrando o grande
estadista e político que foi Ulysses Guimarães: "Política
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não se faz com ódio, mesmo porque não é função hepática. É
filha da consciência, hóspede do coração". Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dilzon Melo.
O Deputado Dilzon Meio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, raramente faço uso desta
tribuna, porque tenho comigo que esta Casa é por demais
séria, para aqui virmos falar asneiras. Esta tribuna deve
ser usada com seriedade e responsabilidade, para que as
coisas que daqui emanem tenham - e possam ter - aceitação
pelo povo de Minas Gerais.
Não tenho a mesma tranqüilidade do Deputado Bené Guedes
para dizer que não estou movido pela indignação. Pelo
contrário, estou realmente insatisfeito e indignado por ver
a forma irresponsável e moleque como estão sendo conduzidas
as denúncias contra alguns Deputados desta Casa. Assim
caracterizo essa conduta - moleque e irresponsável -, porque
não se encontram os signatários das denúncias.
Lamentavelmente, ouvimos o Deputado Antônio Carlos Pereira
dizer que não tem compromisso com as mentiras e as
inverdades. E uma maneira muito simples de sair da raia e de
dizer que toda besteira que se fala aqui, ou que se leva ao
Ministério Público, não tem o endosso do PT. E a comprovação
da irresponsabilidade das denúncias.
Deve-se apurar e ir fundo naquilo de que se tem

comprovação, mas com responsabilidade. Quero desmentir, mais
uma vez, o Deputado Carlão quando diz que não dá nomes aos
Deputados ao fazer a denúncia. Isso é uma inverdade. Na
sexta-feira, quando as denúncias foram encaminhadas ao
Ministério Público, levaram o nome de uma entidade que
recebia assistência social do Deputado Dilzon Melo. Isso
porque todos sabem que o PT perdeu seu espaço político em
Belo Horizonte e em Minas Gerais, devido à sua má
administração, além de ter uma postura q ue não condiz com a
realidade. Agora quer ocupar um espaço nesta tribuna para,
num oportunismo exacerbado, aproveitar todas essas mazelas
que estão acontecendo em Brasília, transportando-as para
esta Casa. Parece-me que não percebem o trabalho da
Assembléia de Minas, a abnegação e o esforço do Presidente,
Deputado José Ferraz, e do ex-Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, na condução dos trabalhos desta Casa, no corte
total de todas as mordomias que campeiam por ai. Parece-me
que não querem ver a seriedade com que são conduzidos os
nossos trabalhos. E perdendo esse espaço, querem ganhar de
todos, aqui da tribuna, no grito. No que concerne a essa
estapafúrdia denúncia, disseram-me que o Deputado Dilzon
Melo possui uma entidade em Piií, para a qual fez dotações e
que deu à Prefeitura sete Kombis, duas Brasilias e duas
ambulâncias. Gostaria de ser tão rico para poder fazer isso.
E legado a cada um dos Deputados fazer um trabalho de
assistência social. Então, lá se foi o nome do Deputado
levado ao vento como paina, para depois - como disse o
Deputado Milton Salles - ter que catar essas denúncias
infundadas. Os senhores sabem muito bem que não conseguimos
resgatá-las todas. 0 PT tem a grande mania de levar consigo
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toda a imprensa, antes de verificar a realidade dos fatos.
Fazem a denúncia como fizeram na TV Globo e nos jornais,
para depois virem aqui, de maneira simplória, e dizer que
não têm compromisso com inverdades. Por que o PT nunca fez
uma denúncia contra a Fundação Roberto Marinho, que é da
Globo? Por que fazem contra Deputados como Jaime Martins,
Bené Guedes, que podem, mas não têm, uma fundação em seus
nomes, que têm um nome a zelar, fazendo-o com dignidade?
Acho que esse oportunismo tem que acabar aqui dentro. Não
podemos convivercom um PT que faz as maiores denúncias e
depois sai por ai com mantas de cordeiro, dando tapinhas nas
costas. Isso é uma irresponsabilidade, uma molecagem. Todos
temos um nome a zelar. Temos eleições pela frente, não
sabemos nem quem são os candidatos, mas, acima de tudo,
temos uma satisfação a dar àqueles que nos confiaram o seu
voto e que esperam lisura em nossas ações.
Gostaria também que o PT examinasse minha declaração do
Imposto de Renda, porque mantenho todas as minhas atividades
com dinheiro do meu bolso. Não se trata de dinheiro para
sindicato. Por exemplo, tenho uma ambulância para serviços
sociais, que é mantida com dinheiro do meu bolso, com meu
nome, declarada no meu Imposto de Renda.
Também tenho indícios a respeito de muitos Deputados nesta
Casa. No entanto, não saio por ai falando sobre indícios.
Chega do "besteírol" que se faz nesta Assembléia
Legislativa, chega de denúncias. Temos de examinar tudo com
seriedade e punir, de agora em diante, aqueles que fazem as
denúncias e saem por ai afora.
Mostro, realmente, minha indignação. Sei que a Casa nos dá
meios para nos defender, principalmente nesta tribuna. Mas
não tenho paciência para tanto e quero dizer que, embora não
seja uma ameaça, 'comigo é mais em baixo". Ninguém vai achar
que ganhei algo através de rifas ou q ue sou sustentado por
sindicatos. Tenho , um nome a zelar e uma família que se mira
no meu exemplo. E extemporânea a minha passagem por aqui.
Tenho 50 anos, e queira Deus que possa viver mais 50 anos,
com dignidade e dando exemplos a muitos. Não vou admitir que
denúncias infundadas sejam lançadas por irresponsáveis e
moleques. A partir de agora é preciso ter moderação, ou pelo
menos ter signatário e nome.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a votação por

escrutínio secreto o Parecer sobre a Mensagem no 412/93, que
contém a indicação do Bel. Sylo da Silva Costa para o cargo
de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, nos termos do inciso XXIII do art. 62 da
Constituição do Estado. Convido para atuarem como
escrutinadores os Deputados Alvaro Antônio e Ajalmar Silva.
Com a palavra, o lo-Secretário para proceder á chamada dos
Deputados.
o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Bené Guedes - Amílcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
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Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Ciêuber Carneiro - Côssimo Freitas -
Dilzon Meio - Edward Abreu - Emano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Giycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola - 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 Vasçoncel los - Sebastião Costa - Tarcisio
Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam á abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas -
0 Sr. presidente - Votaram 59 Deputados. Foram encontradas

na urna 59 sobrecartas. Os números conferem.
Recomendo aos escrutinadores que procedam à apuração dos

votos-
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 54 Deputados. Votaram
"não" 3 Deputados. Houve 1 voto nulo e 1 em branco. Está,
portanto, aprovada a indicação do ilustre BeL Sylo da Silva
Costa para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais Oficie-se ao Governador do Estado
Relatório Final da Comissão Especial para Desincumbir-se da

Missão de Participar das Ações do Governo, Que Se Engaja na
Luta contra a Fome e a Miséria. O relatório conclui pelo
encaminhamento de ofícios às diversas autoridades que
menciona, pela elaboração dos projetos a que se refere, bem
como pela criação da Frente Parlamentar Estadual de Combate
á Fome e à Miséria e demais medidas que sugere. Em
discussão, o relatório. Não há oradores inscritos Encerra-
se a discussão Em votação. Os Deputados que estiverem de
acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Relatório Final da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais sobre o Centro Especializado de Orientação ao
Menor. O relatório conclui pelo encaminhamento de cópia dos
trabalhos da Comissão ao Ministério Público para as
providências cabíveis, bem como pelo envio de ofícios ao
Governador do Estado e aos Secretários que menciona Em
discussão, o relatório. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Os Deputados que estiverem de
acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira sobre o

Oficio nQ 66/93. do Tribunal de Contas, que susta os efeitos
do 1 Termo Aditivo ao convênio celebrado entre a Secretaria
da Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de Cachoeira
de Minas, nos termos do disposto no lo do art. 76 da
Constituição Estadual. 0 parecer conclui pela devolução do
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processo ao Tribunal de Contas. Em discussão, o parecer. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação.
Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (- Pausa-) Aprovado.
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcelios, em que
solicita, nos termos do art. 190 do Regimento Interno,
ouvido o Plenário, reunião da Comissão de Meio Ambiente para
emitir parecer sobre o Projeto de Lei ng 807192. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa-) Aprovado.
Requerimento do Deputado Roberto Amaral, em que pleiteia,
nos termos do art. 245, XIX, do Regimento Interno, seja
atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei
ng 807/92, do Deputado Roberto Amaral. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa-) Rejeitado.
Requerimento do Deputado Roberto Amaral, em que postula,
nos termos do inciso III do art. 129 do Regimento Interno,
ouvido o Plenário, se j a o Projeto de Lei ng 807/92
apreciado em reunião conjunta das Comissões a que foi
distribuído. Em votação,- o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
Esgotada a matéria destinada à Ia fase, a Presidência passa
á 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação dos
projetos constantes na pauta.

2a Fase
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que a Proposta de Emenda
à Constituição no 38/93 e os Projetos de Lei nos 807/92 e
1.818/93 não se encontram em condições de ser apreciados.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, são submetidos a discussão e a votação e

aprovados nos termos regimentais, cada um por sua vez, em 2g
turno, os Projetos de Lei nos 1.179, 1.338, 1.744, 1.782/93
e 1.034/92, na forma do vencido em lo turno; 1.614 e
1.702/93, na forma do vencido em lo turno e com Emendas, que
receberam os ns 1 e 2; e o Projeto de Resolução ng
1.832/93. (A Comissão de Redação.)
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei no 1.189/92, do Deputado Roberto Carvalho, que cria o
Programa Mineiro de Incentivo á Produção de Leite e Seus
Derivados e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na
forma do vencido no lg turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos,
- Vem á Mesa:

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 1.189/92
Cria o Programa Mineiro de Incentivo à Produção de Leite e

seus Derivados - Pró-Leite - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica criado, no Estado de Minas Gerais, o
Programa Mineiro de Incentivo à Produção e Consumo de Leite
e Seus Derivados - Pró-Leite.
Art. 20 - 0 Pró-Leite tem como objetivos:
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- incentivar a produção de leite e seus derivados,
mediante:
a) apoio Integral do Estado aos produtores, por meio de
assistência técnica e financeira;
b) redução dos procedimentos burocráticos que embaracem o

exercício da atividade leiteira;
c) assistência á saúde dos pequenos produtores de leite e
seus familiares;
d) prevenção e controle permanentes de doenças que ponham
em risco a qualidade dos rebanhos, comprometam a sua
produtividade ou a saúde dos consumidores;
e) apoio à produção de leite de cabra e derivados,
respeitadas as peculiaridades desse segmento produtivo;
II - incentivar e apoiar o armazenamento e a

comercialização do leite e seus derivados, observado o
seguinte:
a) garantia de pagamento de preço justo aos produtores;
b) redução do nível de deterioração dos produtos;
c) divulgação permanente da importância do leite para a boa

qualidade da saúde humana;
d) melhoria da competitividade dos pequenos e médios
produtores no mercado interno e externo;
III - atender à comunidade estudantil rural carente, por

meio de, principalmente:
a) aproveitamento do excedente comercializável;
b) fornecimento de leite beneficiado, diretamente pelo

produtor, às escolas públicas carentes, mediante compensação
tributária, observada a legislação tributária e consideradas
as peculiaridades locais;
IV - evitar o êxodo rural.
Art. 3g - Fica garantida, na implementação do programa de
que trata esta lei, a participação dos produtores e dos
trabalhadores por intermédio das suas respectivas entidades
representativas.
Art. 4Q - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua
publicação.
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1993.
Antônio Genaro
Justificação: Minas Gerais destaca-se no cenário nacional
por sua expressiva produção de leite e derivados, posição
essa que vem sendo ameaçada nos últimos anos dada a falta de
assistência aos pequenos e médios produtores.
São vários os fatores que contribuem ostensivamente para a
estagnação e até para a diminuição da produtividade do setor
leiteiro. Como exemplo, citamos o êxodo rural, a falta de
financiamento por parte do poder público, o abandono do
homem do campo e a falta de uma política mais justa para a
comercialização do leite e seus derivados.
O substitutivo que ora sugerimos tem o propósito de dar um
contorno mais abrangente ao tema tratado, ao passo que
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amplia de maneira consistente a idéia original do projeto de
Lei no 1.189/93.
Há que se destacar, no rol dos objetivos elencados em nossa
proposição, a permanente preocupação em amenizar a dramática
situação por que passam os pequenos e médios produtores de
leite, os quais, é público e notório, têm sido vitimas de um
processo econômico perverso. De um lado, não têm recebido a
assistência devida, por parte do Estado, naquilo que se
refere á produção, armazenagem e comercialização de seus
produtos. Por outro, tornam-se reféns de grandes

cooperativas, para as quais, a preço vil, entregam

diariamente o produto de seu trabalho.
Uma outra mazela detectada no nosso Estado, a exemplo do

que ocorre nos demais, diz respeito à enorme carência de
merenda escolar. A fome das crianças poderá ser amenizada
por via da entrega direta, pelo produtor, ás escolas
carentes da rede pública, do excedente de leite
comercializável, compensando-se no ICMS a ser recolhido os
valores relativos ao produto entregue, na forma de
regulamento a ser editado pela Secretaria da Fazenda.
Pelas razões aqui apontadas, conclamamos os nobres pares
desta Casa para aprovar nosso substitutivo, cujo alcance
social o faz de grande relevância.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentado um substitutivo, de autoria do
Deputado Antõnio Genaro, que recebeu o número 1. Em face da
complexidade da matéria, a Presidência vai devolver o
substitutivo com projeto à Comissão de Agropecuária, para
que esta emita seu parecer sobre a matéria.

ENCERRAMENTO
Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de logo
mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
especial, também de hoje, às 18 horas, destinada a
homenagear a Empresa Gontijo de Transportes Ltda. , por
ocasião de seu cinqüentenário. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1,843193

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Defesa Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Chefe do Poder Executivo.
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem ng 414/93,
reorganiza o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, propõe
alterações na estrutura orgânica de secretarias de Estado e
dá outras providências.
Publicado no Diário do Legislativo' de 14/12/93, foi a
matéria distribuida a esta Comissão para exame preliminar
quanto à constitucionalidade, à legalidade e á juridicidade.
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nos termas
Interno.
Em razão

com arrimo
matéria a
regimental-egimental-

da solicitação contida na mensagem do Governador,
no art. 69 da Constituição Estadual, passa a
tramitar em regime de urgência, na forma

Fundamentação
O projeto de lei em tela produz significativas alterações
na organização administrativa do Estado, cabendo destacar a
reorganização do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares, a criação de cargos e a alteração do quadro
funcional no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e a
reestruturação das unidades penitenciárias daquele órgão.
Além disso, recompõe as estruturas administrativa e
funcional das Secretarias de Estado do Planejamento, da
Educação, da Saúde, de Agricultura, de Recursos Humanos, da
Segurança Pública e da Fazenda, o mesmo ocorrendo em relação
aos órgãos da administração direta e indireta que menciona
em seus dispositivos.
Todas as medidas propostas pelo Chefe do Poder Executivo,
por via do projeto de lei sob comento, estão consoantes às
disposições contidas no art 66 da Constituição mineira, que
assim preceitua:
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:
a) ......................................................
b) a criação de cargo e função públicos da administração
direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
c) .......................................................
d) o quadro de empregos das empresas públicas, sociedades
de economia mista e demais entidades sob controle direto ou
indireto do Estado;
e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de
Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta:
f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria
Pública, da Policia Civil, da Policia Militar e dos demais
órgãos da Administração Pública, respeitada a competência
normativa da União;".
Tratando-se de matérias de natureza eminentemente
organizacional, torna-se cristalina a legitimidade do
Governador do Estado no que tange à inauguração do processo
legislativo.
Por outro lado, infere-se, no que diz respeito à

competência da Assembléia para dispor sobre os conteúdos de
que cogita a proposição, serem aplicáveis à espécie as
regras contidas no art. 61, VIII, IX, X. XI e XII. da Carta
mineira.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, concluirnos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.843/93.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Ermano Batista, relator -

Geraldo Rezende - Jorge Eduardo.
Comissão de Defesa Social

Relatório
O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, tem o
propósito de reorganizar o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, bem
como o de dispor sobre medidas relacionadas com o
aprimoramento da estrutura organizacional das Secretarias de
Estado que menciona.
Publicado em 14/12/93. vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do disposto no art. 195, c/c o
art. 103, VII, "d", do Regimento Interno da Casa.
Tramita a proposição em regime de urgência, tendo em vista

solicitação do Chefe do Poder Executivo, formulada mediante
a Mensagem ng 414/93, com fulcro no art. 69 da Carta do
Estado, devendo a matéria ser apreciada em reunião conjunta,
conforme dispõe o art. 220 e seguintes do mencionado
regimento.

Fundamentação
Ao Chefe do Poder Executivo compete adequar e aparelhar a

máquina administrativa do Estado, impondo, principalmente,
aos diversos órgãos que a compõem, uma dinâmica de
funcionamento ajustada á consecução dos seus objetivos
básicos e aos principlos que norteiam a administração
pública.
O projeto de lei sob análise visa a dar essa dimensão a
autarquias e demais órgãos integrantes da estrutura básica
do Poder Executivo.
Com efeito, • ao reestruturar o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -,
autarquia estadual, segundo dispõe a Lei ng 10.366, de
28/12/90, dota-se aquela entidade de uma estrutura ágil e
apta a atender aos anseios da comunidade militar do Estado
de Minas Gerais.
No que se refere á reestruturação das secretarias de

Estado, especialmente quanto à criação e á transformação de
cargos no âmbito da administração pública estadual,
depreende-se que as medidas propostas têm o objetivo de
racionalizar, bem como o de modernizar a máquina
administrativa. Quanto ao sistema penitenciário, observa-se,
pelos termos da proposição, uma melhor adequação dos quadros
atualmente existentes ás necessidades do serviço, com a
criação, inclusive, de novos cargos, para absorção de uma
mão-de-obra especifica, o mesmo ocorrendo na estrutura da
Secretaria de Estado da Segurança Pública e dos demais
órgãos de que cogita a proposição.
Nesta oportunidade chegam a esta relatoria inúmeras
propostas de alteração no conteúdo original do projeto,
todas de origem do Poder Executivo.



248

Por serem plenamente procedentes e oportunas, opinamos
pelo acolhimento das referidas propostas, que passam a fazer
parte integrante deste parecer,

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.843/93, com as Emendas ns 1 a 36, a seguir
transcritas.

EMENDA NO 1
Acrescente-se onde convier:
"Art..... - Fica extinta a Fundação Hermantina Beraldo,

com sede e foro no Município de Juiz de Fora, instituída
pela Lei ng 4.909, de 4 de setembro de 1968, e regulamentada
pelo Decreto ng 11.503, de 27 de novembro de 1968.

lg - Os servidores públicos que se encontrarem à
disposição da Fundação extinta devem reassumir suas funções
no órgão de origem.

- O patrimônio da Fundação, composto pelos andares 2g
e 3g do edifício situado na Avenida dos Andradas, 170, em
Juiz de Fora, registrado sob a matricula ng 9.946, no
Cartório de Registro de Imóveis do 3g Oficio dessa mesma
cidade, será reincorporado ao patrimônio do Estado de Minas
Gerais, conforme o disposto no art. 5 g , 2g, da Lei no
4.909, de 4 de setembro de 1968.".

EMENDA NQ 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art ------ Ficam extintos do Quadro Especifico de

Provimento Efetivo de que trata o Anexo 1 do Decreto ng
16.409, de 10 de julho de 1974, os cargos abaixo
discriminados, constantes no Quadro Setorial de Lotação da
Policia Militar do Estado de Minas Gerais.

- Grupo de Nível Superior de Escolaridade - NS:
a) 14 (catorze) cargos de Cirurgião-Dentista - cõd. NS-01;
b) 19 (dezenove) cargos de Médico - cód. NS-04;
c) 1 (um) cargo de Nutricionista - cód. NS-06;
d) 3 (três) cargos de Técnico de Administração - cód. NS-

08;
e) 5 (cinco) cargos de Psicólogo - cód. NS-10;
f) 1 (um) cargo de Assistente Social - cód. NS-11;
g) 3 (três) cargos de Engenheiro - cód. NS-15;
h) 2 (dois) cargos de Médico-Veterinário - cód. NS-16;
i) 2 (dois) cargos de Contador - cód. NS-18;
j) 7 (sete) cargos de Enfermeiro - cód. NS-19;
1) 1 (um) cargo de Fisioterapeuta - cód. NS-30;
II - Grupo de Nível de 2g Grau de Escolaridade - SG:
a) 3 (três) cargos de Operador de Raios X - cód. SG-02;
b) 35 (trinta e cinco) cargos de Técnico em Contabilidade -
cód. SG03;
c) 11 (onze) cargos de Auxiliar de Administração - cód. SG-

04;
d) 30 (trinta) cargos de Auxiliar de Enfermagem - cód. SG-

06;
e) 9 (nove) cargos de Laboratorista - cód. SG-07;
f) 3 (três) cargos de Desenhista Técnico - cód. 50-09;
g) 3 (três) cargos de Fotógrafo Técnico - cód. SG-11;
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ti) 2 (dois) cargos de Impressor Técnico - cód. SG-12;

i) 2 (dois) cargos de Técnico em Higiene Dental - cód. SG-
21;
j) 2 (dois) cargos de Técnico em Prótese Dentária - cód.
SG24;
1) 9 (nove) cargos de Mecânico Especialista - cód. SG-25;
III - Grupo de Nível de lo Grau de Escolaridade - PG:

a) 182 (cento e oitenta e dois) cargos de Agente de

Administração - cód. PG-01;
b) 60 (sessenta) cargos de Telefonista - cód. PG-03;

c) 34 (trinta e quatro) cargos de Eletricista - cód. PG-04;

d) 86 (oitenta e seis) cargos de Mecânico - cód. PG-05;

e) 3 (três) cargos de Desenhista - cód. PG-06;

f) 6 (seis) cargos de Impressor - cód. NS-08;
g) 198 (cento e noventa e oito) cargos de Datilógrafo -

cód. NS14;
IV - Grupo de Nível Elementar - NE:

a) 21 (vinte e um) cargos de Motorista - cód. NE-01;

b) 80 (oitenta) cargos de Auxiliar de Serviço - cód. NE-02;

c) 240 (duzentos e quarenta) cargos de Serviçal - cód. NE-

07;".
EMENDA NO 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
'Art ------ Ficam criados no Quadro Específico de

Provimento em Comissão do Quadro Permanente, a que se refere
o Anexo 1 do Decreto ng 16.409, de 10 de julho de 1974, os
cargos abaixo discriminados, destinados ao Quadro Setorial
de Lotação de Pessoal Civil da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais:

- 20 (vinte) cargos de Assessor 1 - cód. AS-01;
II - 25 (vinte e cinco) cargos de Assessor II - coo. MG-12:
III - 25 (vinte e cinco) cargos de Assessor Técnico - cód.

MG-18;
rv - 30 (trinta) cargos de Assistente Administrativo - cód.

EX-06;
V - 18 (dezoito) cargos de Assistente Auxiliar - cód. EX-

07;
VI 18 (dezoito) cargos de Secretário Executivo - cód. EX

08.".
EMENDA NQ 4

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- A classe do cargo de Assessor-Chefe da

Assessoria Técnica, da Fundação João Pinheiro, conforme
previsto no Anexo V a que se refere a Lei ng 10.523, de 16
de janeiro de 1992, passa a ter o fator de ajustamento
1 238 1

EMENDA NO 5
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
'Art . .... - O f 2g do art. 45 da Lei no 10.961, de 14 de

dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 45 - .......................

- A Escola de Governo terá um Conselho Diretor,
presidido pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração, cujos membros, em número máximo de 9 (nove),
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e respectivos suplentes serão designados pelo Governador do
Estado.

EMENDA NQ 6
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- O art. 48 da Lei ng 10.745, de 25 de maio de
1992, alterado pelo art. 63 da Lei flQ 11.050, de 19 de
janeiro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 48 - O beneficio mencionado no art. 47 desta lei é

devido ao servidor cuja remuneração total mensal, excluídas
as parcelas relativas aos adicionais por tempo de serviço,
aos recebimentos por horas extras prestadas e as relativas a
biênio a que se referea Lei n 8.517. de 9 de janeiro de
1984, alterada pela Lei ng 9.831, de 4 de julho de 1989,
seja igual ou inferior a 3 (três) vezes o salário mínimo e
que esteja em exercício em municípios identificados em
regulamento.

EMENDA NQ 7
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Os bens móveis e imóveis adquiridos pela

extinta Companhia Agrícola de Minas Gerais - CAMIG -, com
recursos de Programas Especiais do Planoroeste, MG-II e
Padre Cícero, ficam incorporados ao patrimônio da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG.
Parágrafo único - Comissão especial formada por
representantes do Estado e da COMIG, a ser designada por
meio de resolução conjunta, se encarregará do levantamento e
da identificação dos referidos bens para os efeitos deste
artigo.!!.

EMENDA No 8
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- O lo do art. lo da Lei ng 10628, de 16 de

janeiro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. lg - ...............................................
# lQ - Os Conselheiros de que tratam os incisos XIV e XVI

deste artigo serão designados pelo Governador do Estado,
para mandato de duração coincidente com o deste, dentre
pessoas de reputação ilibada.'.

EMENDA NQ 9
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Fica o Poder Executivo autorizado a promover

as medidas legais necessárias á incorporação da Aguas
Minerais de Minas Gerais - HIDROMINAS - na Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG.

- A COMIG sucederá, para todos os efeitos, á
HtDROMINAS em todos os direitos e obrigações.

- Em conseqüência da incorporação prevista neste
artigo, fica transferida ã Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS - a atividade de fomento e o desenvolvimento
turístico, observada a legislação aplicável.".

EMENDA NQ 10
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Ao Conselho Curador da Fundação Hospitalar do

Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, órgão deliberativo e de
controle, compete:
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- definir estratégias e meios de implementação da
politica estadual de saúde, tendo em vista as finalidades e
as áreas de atividades da FHEMIG;
II - deliberar sobre o plano de ação e o orçamento para o

exercicio subseqüente e eventuais modificações;
III - deliberar e aprovar, no âmbito de sua competência, o

relatório anual de atividades e a prestação de contas anual
da Fundação;
IV - deliberar e autorizar, no âmbito de sua competência, a

aquisição, a alienação, a oneração, o arrendamento e o
comodato de bem imóvel da Fundação;
V - deliberar e autorizar, no âmbito de sua competência,
protocolo de delegação de poderes a Diretor de unidade
administrativa para praticar atos de gestão relativos á
autonomia técnica, administrativa e financeira a esta
atribuida;
VI - participar, na forma definida pelo estatuto da
Fundação, na indicação de nomes para os cargos de Diretor de
Unidade;
VII - aprovar, no âmbito de sua competência, sistema de
indicadores e critérios de avaliação de desempenho
individual e institucional;
VIII - decidir, em grau de recurso, sobre atos do
Presidente e de Diretores e sobre matéria omissa nos
ordenamentos internos da Fundação;
Ix - decidir, em grau de recurso, sobre Questões

disciplinares da Fundação;
X - representar ao Governador do Estado em caso de
irregularidade verificada na Fundação, indicando, se for o
caso, medidas corretivas, nos limites de sua competência;
xr - aprovar, no âmbito de sua competência, o estatuto da
Fundação e suas alterações, com base em proposta encaminhada
pelo Presidente da Fundação;
XII - elaborar seu Regimento Interno.".

EMENDA NO 11
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- O Conselho Curador da Fundação Hospitalar do

Estado de Minas Gerais - FHEMIG - tem a seguinte composição:
- Membros natos:

a) o Secretário de Estado da Saúde, que será o seu
Presidente;
b) o Secretário Adjunto da Saúde, que será o seu Vice-
Presidente;
c) o Presidente da FHEMIG;
II - Membros não natos:
a) 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais;
b) 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de Saúde,
indicados por seus pares;
c) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Casa

Civil;
d) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
e) 1 (um) representante da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral;
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f) 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração.
# lg - O Vice-Presidente do Conselho Curador substituirá o

Presidente em seus impedimentos legais e eventuais.
# 2g - Poderão participar das sessões do Conselho Curador,

sem direito a voto, a convite do Presidente, servidores da
Fundação, com o objetivo de fornecer suporte técnico e
administrativo ás decisões do colegiado.
6 3Q - Os membros não natos do Conselho Curador terão igual

número de suplentes, indicados pelos mesmos critérios dos
respectivos titulares.

- Os membros não natos do Conselho Curador e seus
respectivos suplentes serão designados pelo Governador do
Estado para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
autorizada a sua recondução por igual período.

5g - A função de membro do Conselho Curador é
gratificada, por sessão a que comparecer, observada a
legislação vigente..

EMENDA No 12
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ..._ - O Conselho Curador da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG - se reunirá.
ordinariamente, 1 (uma) vez por mês e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente ou por solicitação da
maioria de seus membros, na forma em que dispuser o seu
regimento.".

EMENDA No 13
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
Art .....- Ficam extintos os Conselhos Deliberativo e

Fiscal da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG -, criados pela Lei nQ 7.088, de 3 de outubro de
1977.

EMENDA No 14
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- A gratificação de que trata o art. 23 da Lei

ng 11.181, de 10 de agosto de 1993, é devida aos servidores
que tenham feito a opção prevista no art. 13 da mesma lei,
incidindo sobre o vencimento básico e a vantagem pessoal
instituída pelo 3g do art, lQ da Lei ng 10.470, de 15 de
abril de 1991.".

EMENDA No 15
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Fica a Procuradoria-Geral de Justiça

autorizada a estender aos servidores do Ministério Público,
mediante resolução, nos mesmos índices e nas mesmas datas de
vigência, o reajustamento quadrimestral e as antecipações
bimestrais de que trata o art. 7 Q da Lei nQ 11.115, de 16 de
junho de 1993.".

EMENDA NQ 16
Dê-se ao "caput" do art. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 - Ficam criadas, na estrutura orgânica da

Secretaria de Estado de Segurança Pública, de que trata o
Decreto ng 17.825, de 2 de abril de 1976, 3 (três)
Delegacias Regionais de Segurança Pública, subordinadas à
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Superintendência Regional de Segurança Pública, e 1 (uma)
Delegacia Seccional de Polícia Metropolitana, subordinada á
Superintendência de Policia Metropolitana."

EMENDA No 17
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art ------ Aplicam-se aos servidores dos Poderes

Legislativo e Judiciário, no que couber, as disposições
contidas no arU 24 do projeto.
Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo, no

prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação desta lei,
deverá ser publicada, pelos Poderes Legislativo e
Judiciário, relação completa dos cargos de carreira vagos.".

EMENDA No 18
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art ------ Ficam o Estado de Minas Gerais e a autarquia

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais autorizados a
adquirir a integralidade das ações da empresa Minas Gerais
Administração e Serviços S.A. - MGS.
Parágrafo único - A participação acionária da autarquia
Imprensa Oficial não será superior a 1% (um por cento) do
capital total da empresa.".

EMENDA NQ 19
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art ------ 0 preço de aquisição da participação acionária

autorizada pela presente lei será estabelecido com base em
avaliação patrimonial contábil das ações transacionadas.
Parágrafo único - No caso de a avaliação registrar

patrimônio líquido negativo da sociedade emissora, o preço
de venda será de CR$0,01 (um centavo de cruzeiro real) por
ação.".

EMENDA NQ 20
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo;
"Art .....- A empresa pública resultante do disposto no

art .....vincula-se á Secretaria de Estado da Casa Civil e
tem por finalidade a prestação de serviços técnicos,
administrativos e gerais às administrações públicas
estaduais direta e indireta, nos seguintes setores:

- locação de mão-de-obra para conservação, limpeza,
asseio, higienização, vigilância e serviços temporários;
II - administração de estacionamentos rotativos;
III - administração de condomínios;
IV - recuperação, manutenção e conservação de móveis,

máquinas, equipamentos e aparelhos em geral;
V - consertos e manutenção de veículos;
VI - execução de serviços gráficos;
VII - administração de processos licitatórios e contratos
administrativos;
VIII - transportes de valores, cargas e passageiros;
IX - fornecimento, revenda e administração de vale-

transporte, vale-alimentação e outros tipos similares de
vales;
X - administração e representação de ações trabalhistas.
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Parágrafo único - A sociedade terá sede e foro em Belo
Horizonte e se regerá por seu estatuto, na forma desta lei e
das demais disposições relativas ás sociedades por ações.".

EMENDA NQ 21
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - O estatuto da empresa Minas Gerais

Administração e Serviços S.A. - MGS - disporá sobre os
órgãos de administração e finalização da sociedade e
respectivas competências, observada a seguinte estrutura
básica:

- Conselho de Administração;
II - Conselho Fiscal;
III - Diretoria Executiva, composta pelo Diretor-

Presidente e por até 3 (três) Diretores.".
EMENDA Np 22

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- O pessoal da empresa Minas Gerais

Administração e Serviços S.A. - MGS - será regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho e pela respectiva
legislação complementar e organizado nos seguintes quadros:

- quadro efetivo, composto de empregados permanentes da
empresa;
II - quadro rotativo, composto de empregados contratados

para a execução das funções previstas no inciso 1 do art. 2g
desta lei..

EMENDA Ng 23
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

crédito especial de até o limite de CR$10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros reais) para atender ás despesas
referentes á aquisição das ações da MGS, podendo realizar as
operações de crédito necessárias a esse fim.!!.

EMENDA Np 24
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- E de responsabilidade do Estado o débito

trabalhista dos servidores detentores de função pública
absorvidos pela administração direta, na forma da Lei ng
10.254, de 20 de julho de 1990.
Parágrafo único - Os efeitos deste artigo prevalecem desde
a data de admissão do servidor no emprego que deu origem á
respectiva função pública..

EMENDA No 25
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
'Art .....- Ficam criados no Quadro Especifico de

Provimento em Comissão, passando a constar nos Anexos r e
iri do Decreto ng 16.409, de 10 de julho de 1974, 2 (dois)
cargos de Diretor r, código MG-06. símbolo S-03, e 3 (três)
cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo QP-32, de
recrutamento limitado, destinados ao Quadro Setorial ng xrv
de Lotação do Conselho Estadual de Educação, a que se refere
o Decreto ng 16.686, de 27 de outubro de 1974.".

EMENDA Ng 26
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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'Art .....- O número de cargos da classe de Administrador
Público 1, código APO1, previsto no anexo a que se refere o
art. lQ da Lei nQ 9-360, de 9 de dezembro de 1986, alterado
pelo art. 36 da Lei nQ 10.745, de 25 de maio de 1992, fica
acrescido de 80 (oitenta).'.

EMENDA NO 27
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. - Os vencimentos das classes da carreira de

Administrador Público, previstos no anexo a que se refere o
art. lg da Lei ng 9.360, de 9 de dezembro de 1986, passam a
ser os constantes no Anexo IX desta Lei.!!.

EMENDA NO 28
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art - ---- - O Poder Executivo concederá a aluno do curso

superior de Administração, com ênfase em Administração
Pública, mantido pela Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro, bolsa de estudo mensal no valor de CR$10.000,00
(dez mil cruzeiros reais), a partir de lQ de dezembro de
1993, sujeita ao reajustamento previsto pela política de
recomposição dos vencimentos dos servidores públicos
estaduais.".

EMENDA NO 29
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art - ---- - Ficam extintos na estrutura básica da Fundação

João Pinheiro o Centro de Estudos Históricos e Culturais e o
respectivo cargo de Diretor a que se refere o Anexo V da Lei
ng 10.623, de 16 de janeiro de 1992.".

EMENDA No 30
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Ficam criadas na estrutura orgânica da

Fundação João Pinheiro, no âmbito da Escola de Governo, a
Superintendência de Ensino e a Superintendência de
Pesquisa.

EMENDA NQ 31
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art . .... - Ficam criados na estrutura básica da Fundação

João Pinheiro a que se refere o Anexo V da Lei ng 10.623, de
16 de janeiro de 1992, 1 (um) cargo de Superintendente de
Estágio, 1 (um) cargo de Superintendente de Ensino e 1 (um)
cargo de Superintendente de Pesquisa, com fator de
ajustamento 0,9000.
Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo são de
recrutamento amplo, serão codificados em decreto e providos
por ato do Governador do Estado.".

EMENDA NQ 32
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Fica criada no Conselho de Desenvolvimento

Económico e Social - CDES -, a que se refere o art. 3 g da
Lei ng 10.628, de 16 de janeiro de 1992, cãmara técnica,
composta de 12 (doze) membros, com a denominação de Câmara
Técnica de Desenvolvimento da Siderurgia.".

EMENDA NO 33
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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"Art .....- São considerados estáveis os atuais servidores
públicos que contem na data desta lei 10 (dez) anos de
serviços prestados ao Estado e não tenham interrupções de
exercício superiores a 180 (cento e oitenta) dias,
alternados ou não.".

EMENDA NQ 34
Dê-se ao parágrafo único do art. 90 a seguinte redação:
"Parágrafo único - O valor total mensal da GIEPS, referida

no art. 92 desta lei, será distribuido linearmente entre os
servidores, obedecido o disposto nos incisos I. II e III
deste artigo.!!.

EMENDA No 35
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Os servidores públicos que tenham tempo

exigido para aposentadoria, sejam apostilados e exerçam
outro cargo em comissão há mais de 2 (dois) anos poderão
aposentar-se com os vencimentos e vantagens do cargo
atual -

EMENDA No 36
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - A designação de que trata o art. 24 não poderá

vigorar por prazo superior a 6 (seis) meses contados da data
de publicação desta lei.
Parágrafo único - O Poder Executivo deverá realizar, no
prazo previsto neste artigo, concurso público visando ao
provimento dos cargos criados por esta lei.!!.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Geraldo Rezende - Wilson Pires.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
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.
Inicialmente, em reunião conjunta com as demais Comissões a

que o projeto foi distribuido, a Comissão de Constituição e
Justiça emitiu parecer pela admissibilidade daproposição
quanto á juridicidade, á constitucionalidade e á legalidade.
Em seguida, a Comissão de Defesa Social, examinando o
mérito da proposição, opinou pela sua aprovação e lhe
apresentou as Emendas ngs 1 a 36.
Compete agora a esta Comissão analisar a matéria no âmbito

de sua competência.
Fundamentação

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto de lei
em análise não encontra óbice á sua aprovação.
Para atender às despesas decorrentes de sua execução, o
projeto autoriza, em seu art. 93, a abertura de crédito
especial no valor de CR$26.736.731,00 (vinte e seis milhões
setecentos e trinta e seis mil setecentos e trinta e um
cruzeiros reais) pelo Executivo, observado o disposto no
art. 43 da Lei Federal ng 4.320, de 17/3/64.
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Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.843/93 com as Emendas ngs 1 a 36.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrus, relator -

Wilson Pires - Dílzon Melo.
PARECER PARA O lo TURNO SOBRE AS EMENDAS NOS 37 A 54,

APRESENTADAS,
EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI No 1.843193

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Chefe do Poder Executivo,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem ng 414/93, tem
como objetivo a reorganização do Instituto de Previdência
dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -,
propõe alterações na estrutura orgânica de Secretarias de
Estado e de outros Órgãos e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/12/93, foi a

matéria distribuída às Comissões de Constituição e Justiça.
de Defesa Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, as quais emitiram parecer, em lo turno, pela
aprovação da matéria
Agora, para atender ao que dispõe o art. 195. f 2g, do
Regimento Interno, retorna a proposição a esta Comissão para
receber parecer sobre as emendas supracitadas, apresentadas
em Plenário.

Fundamentação
Durante a discussão da matéria, foram apresentadas as
emendas retromencionadas, que dizem respeito a temas
diversos. Assim, para melhor reflexão, é oportuno sejam as
referidas emendas analisadas uma a uma, o que faremos a
seguir.
Por serem oportunas as correções de natureza técnica
apontadas nas Emendas ngs 37 a 40, somos pelo seu
acolhimento.
A Emenda ng 41 versa sobre a incorporação de gratificação
no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Da forma
cogitada, se acolhida a pretensão, produzir-se-ia um
descompasso com outros servidores do Poder Executivo que se
encontram em situação similar.
A Emenda ng 42, do Deputado José Militão, justifica-se
plenamente, uma vez que, além de não acarretar despesa ao
erário estadual, representa um considerável beneficio
tributário aos servidores que optam pela conversão das suas
férias-prêmio em espécie
Já a Emenda ng 43 tem um reflexo negativo sobre as já
combalidas finanças do IPSEMG, pois exclui parcela de
desconto previdenciário
A Emenda ng 44, subscrita pelo Deputado Roberto Amaral, a
qual estende benefícios para os servidores que se aposentam
nos termos do inciso II da Constituição Estadual, não merece
ser acolhida.
Por outro lado, a Emenda no 45, do Deputado Jorge Eduardo,
dispõe sobre o apostilamento de professores nas condições
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que menciona. Entendemos que a sede é ajustada para sua
discussão, pelo que somos por sua acolhida.
Em relação á Emenda ng 46, do Deputado Jorge Eduardo,

vislumbramos tratar-se de um tema polémico no que se refere
á autonomia da fundação de que trata o art. 81 do projeto de
lei em causa. E oportuno lembrar que, da forma como
preceitua o referido dispositivo, não ocorrerá nenhuma
supressão de recursos financeiros daquela instituição, uma
vez que os reflexos serão meramente contábeis.
A Emenda nQ 47 não coaduna com o propósito de se implantar
na administração pública estadual um rigoroso controle dos
desembolsos com pagamento de pessoal.
A Emenda ng 48, do Deputado Ibrahlm Jacob, tem o condão de
corrigir uma distorção no que se refere á distribuição
física das Coordenadorias Regionais. Assim, é oportuna e vai
ao encontro do interesse público.
Já a Emenda ng 49, subscrita pelo mesmo Deputado, procura
regular uma matéria estranha ao tema em discussão, uma vez
que se adentra no campo da autonomia administrativa de que
gozam as empresas de que cogita a proposta do parlamentar.
A Emenda ng 50, apesar de traduzir com fidelidade os
anseios da região da Zona da Mata, não tem como prosperar,
uma vez que a distribuição das delegacias mencionadas
atenderá á demanda em conformidade com os estudos já
existentes no âmbito do Poder Executivo.
A Emenda flQ 51 destoa do propósito original do projeto de
lei em causa, que objetiva tão-somente corrigir distorções
em relação aos servidores que menciona.
Também a Emenda no 52 trata da questão relativa ao
apostilamento, e, assim sendo, entendemos que o foro mais
apropriado para sua discussão é o Estatuto dos Servidores
Civis do Estado.
A Emenda ng 53, q ue trata da reorganização administrativa e

da modernização das atividades da Secretaria de Esportes.
Lazer e Turismo, é plenamente procedente e, por esta razão,
merece plena acolhida.
A Emenda no 54, por representar grande repercussão
financeira para o Tesouro Estadual, não merece acolhimento.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação das Emendas

ns 37 a 40, 42, 45, 48 e 53 e pela rejeição das Emendas nQs
41, 43, 44, 46, 47, 49 a 52 e 54.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Homero Duarte, relator -

Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Jorge Eduardo.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.843193
Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, tem o
propósito de reorganizar o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, bem
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como o de adotar medidas relacionadas com o aprimoramento da
estrutura organizacional de secretarias de Estado e de
outros órgãos da administração pública indireta.
Publicado o projeto em 14/12/93 e cumpridas as formalidades
regimentais, foi a proposição aprovada em lg turno.
Em razão de ter sido aprovado em Plenário requerimento do
Deputado Bonifácio Mourão com arrimo no art. 190 do
Regimento Interno, vem o projeto, em 2g turno, a esta
Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento visa adequar e aparelhar a
máquina administrativa do Estado, impondo, principalmente,
aos diversos órgãos que a compõem uma dinâmica de
funcionamento ajustada á consecução dos seus objetivos
básicos e aos princípios que norteiam a administração
pública.
A proposição em tela visa, ainda, a dar essa dimensão a
autarquias e órgãos integrantes da estrutura básica da
administração indireta do Poder Executivo.
Com efeito, ao reestruturar o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -,
autarquia estadual segundo dispõe a Lei nQ 10.366, de
28/12/90, dota-se aquela entidade de uma estrutura ágil e
apta a atender aos anseios da comunidade militar do Estado
de Minas Gerais.
No que se refere á reestruturação de secretarias de Estado,
especialmente quanto á criação e á transformação de cargos
no âmbito da administração pública estadual, as medidas
propostas têm o objetivo de racionalizar, bem como o de
modernizar a máquina administrativa.
Quanto ao sistema penitenciário, observa-se, pelos termos
da proposição, uma melhor adequação dos quadros atualmente
existentes ás necessidades do serviço, mediante a criação
de novos cargos para absorção de mão-de-obra especifica; o
mesmo ocorre na estrutura da Secretaria da Segurança Pública
e nos demais órgãos de que trata a proposição.
Em Que pese aos relevantes propósitos almejados pelo
projeto de lei cujo signatário é o Chefe do Poder Executivo,
constata-se que a exigüidade do tempo prejudica sobremaneira
uma análise mais aprofundada da matéria.
Entendemos que são tão complexas as matérias tratadas no
projeto, que este deveria ser desmembrado em tantos quantos
possíveis. Essa providência, certamente, possibilitaria um
estudo mais acurado acerca dos diversos temas.
Para confirmar essa nossa assertiva, enumeramos, a seguir,

OS assuntos tratados no projeto de lei em discussão:
- enseja remuneração, á luz do art. 27, para todos os

membros do Conselho do IPSM;
- haverá reunião do Conselho uma vez por mês, e seus
membros, que serão designados pelo Governador, receberão
verba honorária correspondente a 15% sobre os vencimentos do
Presidente da entidade (Comandante-Geral da PMMG);
- receberá o IPSM, além de outras fontes, recursos oriundos

do Tesouro Estadual
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- há um aumento da ordem de 3 cargos na diretoria, e a
remuneração de cada cargo é aumentada em termos reais;
- são criados 66 novos cargos, sendo 45 de recrutamento

amplo, e 21, de recrutamento limitado;
- são criados 35 cargos de provimento efetivo;
- são criados 315 cargos de Guarda Penitenciário, cujo
preenchimento se dará mediante designação entre os atuais
monitores lotados na Secretaria da Justiça até a realização
de concurso público;
- fica alterada a atual estrutura da Secretaria da Justiça,

com a conseqüente transformação de 16 cargos;
- aumenta de 10% para is% a verba honorária devida a

membros de conselhos no âmbito do Poder Executivo;
- altera a estrutura da SEPLAN-MG, e, por conseqüência, são

criados 7 novos cargos, sendo 2 de recrutamento amplo, e 5,
de recrutamento limitado;
- altera a Lei Delegada nQ 17; pelo art. 72, 6 2g, da

Constituição Estadual, a delegação ao Governador do Estado
tem a forma de resolução; em conseqüência, são criados 3
cargos, de recrutamento amplo, de Diretor; são extintos 2
cargos de Supervisor;
- são criadas 25 coordenadorias regionais e 1
superintendência junto à Secretaria de Recursos Humanos e
Administração; em conseqüência (art. 38), são criados 25
cargos de Diretor 1, de recrutamento limitado;
- são criados, ainda, no âmbito daquela Secretaria, 25
cargos de Diretor 1, de recrutamento limitado; 2 de
recrutamento amplo e 3 de Diretor II, de recrutamento amplo;
- são transformados 12 cargos de Supervisor III em cargos

de Diretor 1, de provimento em comissão;
- modifica valores de vencimentos dos servidores da

Secretariada Saúde;
- estabelece regras para a sistemática de classes em planos

de carreira, no âmbito da administração pública;
- corrige distorções na aplicação dos reajustes salariais

concedidos aos servidores civis do Poder Executivo no que se
refere às vantagens pessoais;
- dá ao servidor estável do Poder Executivo em exercício no
Ministério Público a opção de sua inclusão no Quadro
Permanente do Ministério Público (art. 37 da Constituição
Federal e arts. 66, IV, 2, e 122 da Constituição
Estadual
- altera os valores dos vencimentos dos servidores do IPSM;
- concede aumento real á diretoria da Loteria Mineira (em

torno de 20%);
- concede reajuste aos servidores da Loteria Mineira;
- concede aumento real aos chefes de divisão e de seção
lotados na Loteria Mineira;
- transfere para a Secretaria da Fazenda as pensões pagas a

dependentes de contribuintes do Fundo de Beneficência da
Imprensa Oficial;
- altera o prazo para a extinção de cargos previstos na

extinta Secretaria de Assuntos Metropolitanos;
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- são criados, em decorrência das alterações do Conselho
Estadual de Educação (art. 61). 3 cargos, sendo 2 de
Diretor, e 1, de Assessor, de provimento em comissão.
- cria 1 cargo de Diretor II, de provimento em comissão, na

Secretaria da Educação;
- são criados, em decorrência da criação da Coordenação de
Engenharia de Trânsito (art. 67). 7 cargos em comissão, de
recrutamento amplo;
- são criados, em conseqüência da criação de 3 Delegacias
Regionais de Segurança Pública e de 1 Delegacia Seccional
(art. 70). 13 cargos em comissão;
- são criados 6 cargos, de recrutamento amplo, de

Comandante de Avião a Jato;
- altera o art. 4Q da Lei Complementar ng 30; em

conseqüência, são criados 5 cargos em comissão, sendo 2 de
recrutamento limitado;
- são criados, na Secretaria de Recursos Humanos e

Administração, 20 cargos de Técnico, de provimento efetivo.
E mais: julgamos oportuno tecer algumas considerações
acerca de outros dispositivos constantes no projeto e das
emendas a ele apresentadas.
Há desproporcional idade quanto à criação de novos cargos- O
instituto do provimento em comissão foi privilegiado, em
detrimento da diretriz que sempre norteou a administração
pública: o concurso público.
Paira uma dúvida quanto à constitucionalidade e à

operacionalização do caixa único que se pretende implantar
no âmbito da Secretaria da Fazenda, uma vez que as entidades
que compõem a administração indireta ficam com sua autonomia
prejudicada. As mesmas limitações de ordem legal são também
aplicáveis à FAPEMIG.
Os arts. 78 e 79 do projeto atentam contra a melhor
doutrina e jurisprudência, que entendem, de maneira
remansosa, que uma lei complementar só pode ser modificada,
alterada ou revogada por outra, jamais por uma lei
ordinária.
Assim, tendo em vista que a proposição versa sobre diversos
temas, todos complexos, bem como enseja uma mini-reforma
administrativa, como medida de prudência, deveria ter sido
amplamente debatida com a sociedade, e só depois entrar em
pauta.
Não obstante a inconveniência do agrupamento de várias

matérias em um único projeto, consideramos que a proposição
representa, como um todo, uma melhoria na reorganização e
modernização da máquina administrativa estadual.
Em lg turno, a matéria foi aprovada, quase sem restrições,

em decorrência de acordos políticos.
No entanto, para sanar algumas distorções no âmbito dos
servidores públicos estaduais, sugerimos as emendas a seguir
transcritas -

Conclusão
Em face do exposto, manifestamo-nos pela aprovação, em 2g
turno, do Projeto de Lei ng 1.843/93 com as Emendas nos 1,
2, 3, 4 e 5, a seguir transcritas
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EMENDA Plg 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo
"Art .....- O parágrafo único do art. lg, o inciso II do

art. 2g e o art. 3Q da Lei ng 9.532, de 30 de dezembro de
1987, passam a ter, respectivamente, a seguinte redação:

Art. lo - ...............................................
Parágrafo único - Se o período for inferior a 10 (dez) anos

e igual ou superior a 1 (um) ano, o servidor terá direito, a
titulo de vantagem pecuniária, por ano de exercício, a 1/10
(um décimo) da diferença entre o vencimento do cargo em
comissão e do cargo efetivo ocupado, que será somado ao
vencimento do cargo efetivo.'
Art.2Q - . . ......................
II - à percepção de 1/10 (um décimo) do valor da

gratificação por ano de exercício se o período for inferior
a 10 (dez) anos e igual ou superior a 1 (um) ano.'
"Art. 3Q - A vantagem pecuniária prevista no parágrafo

único do art. lg e a fração de que trata o inciso II do art.
2g desta lei são devidas após o primeiro ano de
exercício.

EMENDA NO 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art.... . - O servidor estabilizado na remuneração de

cargo em comissão em qualquer dos Poderes do Estado cumprirá
a jornada de trabalho exigida para o exercício do cargo em
cuja remuneração se tenha estabilizado..

EMENDA Ng 3
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- E vedado ao servidor estável ocupante de

função pública o posicionamento em cargo dos quadros
permanentes do Estado para o qual não tenha sido aprovado em
concurso.
Parágrafo único - O disposto no artigo aplica-se ao grupo
instituído pelo art. SQ da Resolução ng 5.105, de 27 de
setembro de 1991.".

EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- As pensões pagas pela Caixa Beneficente da

extinta Guarda Civil passam, a partir da publicação desta
lei, a ser de responsabilidade da Secretaria de Estado da
Fazenda.

EMENDA NQ 5
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Instalados pelos municípios os seus novos

distritos, o Estado criará os Cartórios de Paz e de Registro
Civil no prazo de 60 (sessenta) dias, provendo sua
titularidade na forma da lei.'.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - José Renato, relator -
Dílzon Melo - Romeu Queiroz - José Bonifácio - José Leandro.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
reorganiza a autarquia Instituto de Previdência dos
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Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -.
introduz alterações na estrutura orgânica de secretarias de
Estado e dá outras providências.
O projeto foi aprovado, no lg turno, com as Emendas nos 1 a
28, 30 a 40, 42, 45, 48 e 53. Posteriormente, foi aprovado
requerimento apresentado em Plenário solicitando a
manifestação da Comissão de Administração Pública sobre a
matéria, em reunião conjunta com esta Comissão, no 2o turno.
A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação
do projeto na forma do vencido no lg turno e lhe apresentou
as Emendas ngs 1 a S.
Agora, a matéria passa a ser objeto de exame desta
Comissão, cabendo-nos elaborar a redação do vencido, que
segue anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme esta Comissão se manifestou anteriormente , a
proposição em análise não encontra 6bice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação -
0 projeto autoriza o Executivo a abrir crédito especial no
valor de CR$26.736-731,00 (vinte e seis milhões setecentos e
trinta e seis mil setecentos e trinta e um cruzeiros reais)
para atender ás despesas decorrentes de sua execução e
condiciona a abertura do crédito especial à observância do
disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64.
Autoriza, ainda, a abertura de crédito especial até o limite
de CR$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros reais) para
atender às despesas referentes à aquisição das ações da MGS,
podendo ser realizadas as operações de crédito necessárias a
esse fim.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei no 1-843/93 na forma do vencido no lo turno,
com as Emendas nos 1 a 5. da Comissão de Administração
Pública-
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1993
Bonifácio Mourão, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Roberto Amaral - José Renato - Ajalmar Silva - Baldonedo
Napoleão

- A redação do vencido em 1Q turno é idêntica à contida
no parecer de redação final do projeto de lei em causa,
excluídos desta os arts. 53, 54. 55, 74 e 133, cujos textos
correspondem, respectivamente, às Emendas nos 1 a 5,
aprovadas em 2g turno.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.843/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.843/93, do Governador do Estado, que
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, foi aprovado no 2g turno,
com as Emendas ngs 1 a 5 ao vencido no lo 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 NQ 1.843193
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,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, sucessor da
Caixa Beneficente da Força Pública de Minas Gerais, criada
pela Lei nQ 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 - Para os efeitos desta lei, equivalem-se a

expressão Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais, o termo Autarquia e a sigla IPSM.
Art. 2 - O IPSM tem por finalidade a prestação

previdenciária a seus beneficiários.
Parágrafo único - Os beneficiários de que trata este
artigo, abrangidos os segurados e os seus dependentes, são
os referidos no art. 3g e no art. 10 da Lei nQ 10.366, de 28
de dezembro de 1990.
Art. 3g - O Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais tem como finalidade a
definida na Lei nQ 10.366, de 28 de dezembro de 1990.
Art. 4g - O IPSM tem a seguinte estrutura orgânica:

- órgão colegiado, que corresponde ao Conselho
Administrativo;
II - órgão de direção superior, que corresponde á

Diretoria-Geral;
III - unidades administrativas:
a) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
b) Assessoria Jurídica;
o) Auditoria;
d) Diretoria de Assistência e Benefícios:
1 - Divisão de Assistência á Saúde:
1.1 - Serviço de Contas e Avaliação;
1.2 - Serviço de Controle de Contratos e Convênios;
2 - Divisão de Benefícios:
2.1 - Serviço Social;
2.2 - Serviço de Administração de Pensões;
2.3 - Serviço de Administração de Outros Benefícios;
2.4 - Serviço de Cadastramento de Beneficiários;
e) Diretoria de Administração:
1-Divisão Administrativa:
1.1 - Serviço de Pessoal;
1.2 - Serviço de Compras;
1.3 - Serviço de Patrimônio. Manutenção e Transporte;
1.4 - Serviço de Documentação;
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2 - Divisão de Administração dos Serviços de Informática:
2.1 - Serviço de Operação de Sistemas;
2.2 - Serviço de Controle da Execução Externa;
f) Diretoria de Finanças:

- Divisão de Investimento:
1.1 - Serviço de Aplicação de Renda Fixa;
1.2 - Serviço de Aplicação de Renda Variável;
1.3 - Serviço de Controle de Rendas de Locação;
2 - Divisão de Administração Financeira e Contábil
2.1 - Serviço de Controle de Arrecadação;
2.2 - Serviço de Administração Financeira e Controle

Interno;
2.3 - Serviço de Controle Contábil;
3 - Divisão de Concessão de Empréstimos:
3.1 - Serviço de Recebimento e Avaliação de Proposta;
3.2 - Serviço de Empréstimo.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 5Q - Ao Conselho Administrativo da Autarquia compete:
- estabelecer as políticas 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

e a proposta orçamentária anual do IPSM;
IV - autorizar operações de crédito, permuta e gravame;
V - estabelecer as formalidades e os critérios para
inscrição e exclusão de segurado facultativo e de
beneficiários em geral;
VI - julgar, em grau de recurso, como instância
administrativa superior final, os atos e as decisões do
Diretor-Geral;
VII - aprovar as contas de gestão administrativa,
patrimonial e financeira e o relatório de atividades do
1 PSM;
VIII - submeter á homologação do Governador do Estado o
Regimento Interno do IPSM, bem como propor as alterações
deste;
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. 6Q - 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.

lQ - Os membros do Conselho Administrativo serão
designados pelo Governador do Estado e terão mandato de 2
(dois) anos, permitida a recondução.

2g - O Comandante-Geral da Policia Militar é o Presidente
nato do Conselho Administrativo.
Art. 7Q - O Conselho Administrativo se reunirá,

ordinariamente, uma vez por mês e deliberará por maioria
simples, tendo o Presidente voto de qualidade.
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Parágrafo único - O Conselho se reunirá extraordinariamente
sempre que convocado pelo seu Presidente.
Art. 8 - O IPSM será administrado por uma diretoria,

composta de 1 (um) Diretor-Geral e 3 (três) Diretores.
Parágrafo único - A diretoria do IPSM será exercida por

oficiais superiores da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais, nomeados pelo Governador do Estado, para mandato de
3 (três) anos, permitida a recondução.
Art. 9Q - 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 e

fora dele;
III - designar, dentre os Diretores, o seu substituto

eventual
IV - autorizar os desembolsos orçados ou contratados;
V - celebrar contratos, convênios, 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 as 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 a aplicação da reserva de benefícios,

concedidos e a conceder, obedecidos o orçamento anual e o
plano de aplicação aprovado;
A - submeter á aprovação do Conselho Administrativo o
Regimento Interno da Autarquia e suas alterações.
Art. lo - Constituem receitas do IPSM:

- a contribuição dos segurados;
II - a contribuição do Estado;
III - o auxilio financeiro de qualquer origem;
IV - a receita decorrente de contratos, convênios ou

acordos relativos à consecução de suas finalidades;
V - as dotações orçamentárias e os saldos do exercício

anterior;
VI - a transferência de recursos do Tesouro Estadual
VII - as rendas resultantes de suas atividades e do uso ou
da cessão de suas instalações e de bens móveis, bem como da
locação de bens imóveis;
VIII - a aplicação de sua receita;
IX - a aplicação e a administração de sua reserva de

benefícios concedidos e a conceder.
Art. 11 - Constituem patrimônio da Autarquia:
- os bens móveis e imóveis, direitos e outros valores

pertencentes ao IPSM e os que ao seu patrimônio se
incorporarem;
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II - a doação, o legado, o auxilio ou outro beneficio
provenientes do Estado e de pessoas físicas ou juridicas,
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 legitimidade da aplicação dos recursos.
Art. 16 - O regime jurídico dos servidores do IPSM é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei ng 10.254, de
20 de julho de 1990.
Art. 17 - O Anexo XXX da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro de
1992, fica alterado na forma do Anexo 1 desta lei.
Art. 18 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão da Autarquia, os cargos constantes no 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 art. 3o da
Lei no 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 lo 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 no 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 art. 17 da Lei ng 10.366, de 28 de dezembro de
1990, passa a ter a seguinte redação:
Art. 17 - A assistência á saúde compreende os serviços de

natureza médica, hospitalar, odontológica, farmacêutica,
psicológica e de aquisição de aparelhos de prótese e órtese.
€ lo - A assistência à saúde será prestada com a

participação do beneficiário no seu custeio.
2g - Ao militar se dará gratuidade na assistência básica

à saúde, excluídas as situações expressamente definidas no
Piano de Assistência á Saúde do Pessoal da Policia Militar
do Estado de Minas Gerais.

3g - A assistência básica de que trata o parágrafo
anterior é o conjunto de procedimentos preventivos ou
curativos indispensáveis à manutenção da saúde, conforme o
disposto no Plano de Assistência à Saúde do Pessoal da
Policia Militar do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo
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Conselho Administrativo e homologado pelo Governador do
Estado. ".
Art. 23 - O servidor civil do IPSM e do Sistema de Ensino
da Policia Militar que não tenha exercido a opção a que se
refere o art. 3Q, 6 3g, 1, da Lei no 10.366, de 28 de
dezembro de 1990, poderá fazê-lo no prazo máximo de 90
(noventa) dias contados 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 ng
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 ng 17.287, de 23 de julho de
1975.

lg - O Poder Executivo deverá realizar, no prazo de 6
(seis) meses contados da data de publicação desta lei,
concurso público para o provimento dos cargos de que trata o
artigo.
§ 2Q - Até a realização do concurso público, poderá haver

designação de atual servidor, em número correspondente aos
cargos criados.

3g - A designação não poderá vigorar por prazo superior
ao prazo previsto no f lQ.

4g - A designação deverá recair em servidor com exercício
na Secretaria de Estado da Justiça, cuja função pública seja
de Monitor
Art. 25 - Aplicam-se aos servidores dos Poderes Legislativo
e Judiciário, no que couber, as disposições do artigo
anterior.
Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo, no

prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação desta lei,
deverá ser publicada pelos Poderes Legislativo e Judiciário
relação completa dos cargos de carreira vagos.
Art. 26 - O art. 2g 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. 2g - As unidades penitenciárias de que trata o artigo

anterior têm a seguinte estrutura:
- Diretoria de Administração e Finanças:

a) Divisão de Administração:
1 - Serviço de Pessoal
2 - Serviço de Material e Patrimônio;
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:
1 - Serviço de Assistência ao Sentenciado;
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2 - Serviço de Tratamento Penitenciário;

b) Divisão de Diagnóstico e Classificação;

c) Divisão de Profissionalização e Produção:
- Serviço de Profissionalização;

2 - Serviço de Produção;
3 - Serviço de Comercialização.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 27 - Ficam transformados, no Anexo 1 do Decreto n
16.409, de 10 de julho de 1974, 8 (oito) cargos de
Supervisor II, código CH-02, símbolo 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 - nQ VI -, de que trata o Decreto no
16.686, de 27 de outubro de 1974-
Art. 28 - O "caput' do art. 90 da Lei nQ 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 a verba
honorária mensal correspondente a 15% (quinze por cento) da
remuneração do cargo de Presidente ou equivalente da
respectiva entidade.".
Art. 29 - O inciso XI do art. 6Q da Lei ng 9.518, de 29 de
dezembro de 1987, este alterado pelo art. ip da Lei no
10.633, de 16 de janeiro de 1992, passa a ter a seguinte
redação:
'Art. 6o - . . ..........................
XI - Superintendência Administrativa - SAD - SEPLAN:

a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria de Material;
c) Diretoria de Patrimônio;
d) Diretoria de Transportes e Serviços.'.
Art. 30 - Ficam criados, 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 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 - no XIII -, de
que trata o Decreto ng 16.686. de 27 de outubro de 1974.
Art. 31 - Fica criada, no Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social - COES - a que se refere o art. 30 da Lei
ng 10.628. de 16 de janeiro de 1992, câmara técnica,
composta de 12 (doze) membros, com a denominação de Cãmara
Técnica de Desenvolvimento da Siderurgia.
Art. 32 - O § lo do art. lQ da Lei no 10.628, de 16 de
janeiro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. lg - .. .................................
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lg - Os Conselheiras de que tratam os incisos xiv e XVI
deste artigo serão designados pelo Governador do Estado, com
mandato de duração coincidente com o deste, dentre pessoas
de reputação ilibada.".
Art. 33 - O inciso rir do art. 3g da Lei Delegada nQ 17, de
28 de agasta de 1985, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 3 - . .
III - Superintendência de Finanças:
a) Diretoria de Administração Financeira;
b) Diretoria de Contabilidade;
c) Diretoria de Tomada de Contas.".
Art. 34 - Ficam criados, no Anexo III do Decreto ng 16.409,

de10 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 n
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 nQ 17, de 28 de
agosto de 1985, lotados no mencionado Quadro Setorial da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e a serem identificados em decreto.
Art. 35 - Ficam criadas, na estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, e
incluídas no inciso v do art. 6Q da Lei no 9.519, de 29 de
dezembro de 1987, a Superintendência de Gestão de Documentos
e 26 (vinte e seis) Coordenadorias Regionais.
Art. 36 - 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.

a

 

 Art. 37 - A Superintendência de Gestão de Documentos tem a
seguinte estrutura orgânica:
1 - Diretoria de Documentação;
II - Diretoria de Microfilmagem.

E	 Art. 38 - As Coordenadorias Regionais têm como objetivo a
2	 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 o território

E	 mineiro.
Art. 39 - A Superintendência Central de Administração de

Transportes e Serviços Gerais, prevista na estrutura básica
8 da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração.

na Lei no 9.519, de 29 de dezembro de 1987, disciplinada no
Decreto no 28.136, de 31 de maio de 1988, tem a seguinte
estrutura orgânica:

- Diretoria de Transportes;
II - Diretoria de Serviços Gerais.
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Art. 40 - A competência e a descrição das unidades
administrativas mencionadas nos incisos 1 e II dos arts. 37
e 39 desta lei, bem como a denominação complementar das
000rdenadorias Regionais e as respectivas áreas de
abrangência serão estabelecidas pelo Poder Executivo-
Art. 41 - Ficam criados, no Anexo III do Decreto nQ 16409.
de 10 de julho de 1974. no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, 3 (três) cargos de Diretor II, código MG-06,
simbolo 5-02, de recrutamento amplo; 2 (dois) cargos de
Diretor 1, código MG-06, símbolo S-03, de recrutamento
amplo, e 25 (vinte e cinco) cargos de Diretor 1, código MC-
06, símbolo 5-03, de recrutamento limitado, destinados ao
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração - no 1 -, a que se refere o
Decreto no 16.686, de 27 de outubro de 1974.
Art. 42 - Ficam transformados 12 (doze) cargos de
Supervisor III. código CH-03, símbolo QP-32, de provimento
em comissão, lotados nas Superintendências Centrais da
Secretaria deEstado de Recursos Humanos e Administração, em
12 (doze) cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo 5-03,
destinados ao quadro setorial de lotação referido 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 Diretor 1, observada a
correlação das unidades administrativas.
Art. 43 - O símbolo de vencimento da classe de Corregedor-

Assistente, código MG-14. do Anexo III do Quadro Permanente
a que se refere o Decreto no 16.409, de 10 de julho de 1974,
passa a ser S-02.
Art. 44 - D "caput° do art. lo e o do art. 2o da Lei no
11.103. de 28 de maio de 1993, passam a ter a seguinte
redação, respectivamente:
"Art. lo - Fica criado o Quadro Especifico 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 no Anexo 1 desta lei.!!
"Art 2o - Os valores dos vencimentos dos cargos e das

funções públicas do Quadro Especifico de Cargos de
Provimento Efetivo da Secretaria de Estado da Saúde de Minas
Gerais - SES-MG - são os constantes no 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 benefícios previstos em lei.".
Parágrafo único - O titulo constante no Anexo 1 a que se
refere o art. lg da Lei ng 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. 45 - Para efeito de implantação do plano de carreira,
nos termos da Lei 

no 10.961, de 14 de dezembro de 1992, a
transformação de cargos vagos em outros, de acordo com a
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norma regulamentar, não poderá resultar em aumento de
despesa.
Art. 46 - 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, dos
segmentos e das classes dos quadros especiais de pessoal, em
conformidade com a Lei nQ 10.961, de 14 de dezembro de 1992-
Art. 47 - São considerados estáveis os atuais servidores
públicos que contem, na data desta lei, 10 (dez) anos de
serviços prestados ao Estado e não tenham interrupções de
exercício superiores a 180 (cento e oitenta) dias,
alternados ou não.
Art. 48 - E de responsabilidade do Estado o débito
trabalhista dos servidores detentores de função pública
absorvidos pela administração direta na forma da Lei ng
10.254, de 20 de julho de 1990.
Parágrafo único - Os efeitos deste artigo prevalecem desde

a data de admissão do servidor no emprego que deu origem á
respectiva função pública.
Art. 49 - Os servidores públicos que tenham tempo exigido

para a aposentadoria, sejam apostilados e estejam exercendo
outro cargo em comissão há mais de 2 (dois) anos poderão
aposentar-se com os vencimentos e as vantagens do cargo
atual
Art. Lo - Os valores correspondentes á parcela de férias-
prémio convertidas em espécie e à compensação remuneratõria,
previstas, respectivamente, no art. 31, II, da Constituição
do Estado e no art. 57 da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de
1993, devidos em decorrência de aposentadoria, exoneração ou
dispensa do servidor, nos termos do regulamento, serão pagos
a titulo de indenização por trabalhos prestados.
Art. 51 - Sobre o valor da vantagem pessoal devida, em
fevereiro de 1993, aos servidores cujo vencimento básico
está estabelecido no Anexo III a que se refere o art. lg da
Lei nQ 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. 52 - A gratificação de que trata o art. 23 da Lei no
11.181, de 10 de agosto de 1993, é devida aos servidores que
tenham feito a opção prevista no art. 13 da mesma lei e
Incide sobre o vencimento básico e a vantagem pessoal
instituída pelo ç 3g do art. lg da Lei ng 10.470, de 15 de
abril de 1991.
Art. 53 - O parágrafo único do art. lQ, o inciso II do art.
2Q e o art. 3g da Lei ng 9.532, de 30 de dezembro de 1987,
passam a ter, respectivamente, as seguintes redações:
'Art. lg - . . ..........
Parágrafo único - Se o período for inferior a 10 (dez) anos

e igualou superior a 1 (um) ano, o servidor terá direito, a
titulo de vantagem pecuniária, por ano de exercício, a 1/10
(um décimo) da diferença entre o vencimento do cargo em
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comissão e o do cargo efetivo ocupado, que será somado ao
vencimento do cargo efetivo."
"Art. 2g - .. ....................li -	á percepção de 1/10 (um décimo) do valor da

gratificação por ano de exercício, se o período for inferior
a 10 (dez) anos e igual ou superior a l(um) ano."
"Art. 3g - A vantagem pecuniária prevista no parágrafo

único do art. lg e a fração de que trata o inciso II do art.
2Q desta lei são devidas após o primeiro ano de exercício.
Art. 54 - O servidor estabilizado na remuneração de cargo
em comissão, em qualquer dos Poderes do Estado, cumprirá a
jornada de trabalho exigida para o exercício do cargo em
cuja remuneração se tenha estabilizado-
Art. 55 - E vedado ao servidor estável ocupante de função
pública o posicionamento em cargo dos quadros permanentes do
Estado para o qual não tenha sido aprovado em concurso.
Parágrafo único - O disposto no artigo aplica-se ao grupo
instituído pelo art. Sg da Resolução ng 5.105, de 26 de
setembro de 1991, da Assembléia Legislativa.
Art. 56 - O art. 48 da Lei ng 10.745, de 25 de maio de
1992, alterado pelo art. 53 da Lei no 11.050. de 19 de
janeiro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 48 - O beneficio mencionado no art. 47 desta lei é

devido ao servidor cuja remuneração total mensal, excluídas
as parcelas relativas aos adicionais por tempo de serviço,
aos recebimentos por horas-extras prestadas e as relativas a
biénio a que se refere a Lei no 8.517, de 9 de janeiro de
1984, alterada pela Lei ng 9.831, de 6 de julho de 1989,
seja igual ou inferior a 3 (três) vezes o salário mínimo e
que esteja em exercício em municípios identificados em
regulamento.".
Art. 57 - Fica a Procuradoria-Geral de Justiça autorizada a
estender aos servidores do Ministério Público, mediante
resolução, nos mesmos índices e datas de vigência, o
reajustamento quadrimestral e as antecipações bimestrais de
que trata o art. 70 da Lei nQ 11.115, de 16 de junho de
1993.
Art. 58 - 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. 59 - Os valores dos vencimentos dos cargos do Quadro
de Pessoal de Servidores do Instituto de Pesos e Medidas -
IPEM - são os constantes no Anexo V desta lei, com vigência
a partir de lo de agosto de 1993.
Art. 60 - O Anexo XXV da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro de
1992, fica alterado na forma do Anexo vr desta lei.
Art. 61 - Os valores dos vencimentos dos cargos do Quadro
de Pessoal de Servidores da Loteria do Estado de Minas
Gerais são os constantes no Anexo VII desta lei, com
vigência a partir de lg de agosto de 1993.

l - O posicionamento dos atuais servidores nos níveis e
graus da tabela aprovada nesta lei será estabelecido em
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portaria do dirigente da Loteria do Estado de Minas Gerais,
observadas as normas de enquadramento aprovadas pela
Comissão Estadual de Política de Pessoal - CEP.

f 2 - 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-F,
respectivamente. do Anexo VII a que se refere este artigo.
Art. 62 - As pensões pagas a dependentes de contribuintes

do Fundo de Beneficência da Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais, criado pelo Decreto nQ 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. 63 - O segmento de classe de Agente Gráfico, constante
no Anexo 1 da Lei ng 11.177, de 10 de agosto de 1993, é de
a III.
Art. 64 - O prazo previsto no art. 13 da Lei nQ 10.827, de
23 de julho de 1992, alterado pelo art. 22 da Lei nQ 11.091,
de 4 de maio de 1993. fica prorrogado até 31 de dezembro de
1994.
Art. 65 - Passa a denominar-se Conselho Estadual de

Comunicação Social o órgão colegiado instituído pelo art. 8Q
da Lei nQ 10.827, de 23 de julho de 1992.
Art. 66 - Integram o Conselho Estadual de Comunicação

Social
- o Vice-Governador do Estado, que será o seu Presidente;

II - o Secretário de Estado de Comunicação Social, que será
o seu Secretário-Geral;
III - os seguintes membros:
a) o Secretário de Estado da Cultura;
b) o Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais;
c) o Presidente da Fundação TV Minas - Cultural e

Educativa;
d) o Diretor-Superintendente da Rádio Inconfidência;
e) o 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 tríplice;
h) 1 (um) representante das entidades sindicais que

congreguem empresários das áreas de comunicação social no
Estado, escolhido em lista triplice;
i) 3 (três) cidadãos de ilibada reputação e identificados

com a área de comunicação social, de livre escolha do
Governador do Estado.
Art. 67 - O Conselho Estadual de Comunicação Social tem por
finalidade participar da elaboração da política global de
comunicação social do Governo do Estado e coordenar sua
implantação e seu gerenciamento.
Art. 68 - A competência e a organização do Conselho
Estadual de Comunicação Social serão estabelecidas em
decreto.
Art. 69 - Ficam acrescidas, na estrutura orgânica de cada
uma das 12 (doze) Superintendências Regionais da Fazenda e
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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. 70 - A Superintendência Central de Contadoria Geral -
SCCG - da Secretaria de Estado da Fazenda, prevista na Lei
no 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 e Controle;
Ir - Diretoria de Acompanhamento Operacional
III - Diretoria de Análise e Pesquisa.
Art. 71 - A Superintendência Central de Pagamento de
Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, prevista na Lei
ng 9.520, de 29 de dezembro de 1987, e no Decreto no 28.168,
de 7 de junho de 1988, passa a ter a seguinte estrutura
orgânica:

- Diretoria de Normatização de Pagamento;
II - Diretoria de Sistematização;
Ill - Diretoria de Estatística;
IV - Diretoria de Controle de Pagamento.
Art. 72 - A competência e a descrição das unidades
administrativas mencionadas nos arts. 70 e 71 serão
estabelecidas em decreto.
Art. 73 - 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
único de Pagamento de Pessoal, visando á uniformização da
sistemática operacional de pagamento na administração direta
e nas autarquias e fundações.
Art. 74 - As pensões pagas pela caixa beneficente da
extinta Guarda Civil passam, a partir da publicação desta
lei, a ser de responsabilidade da Secretaria de Estado da
Fazenda.
Art. 75 - A estrutura orgânica do Conselho Estadual de
Educação, prevista na Lei Delegada no 31, de 28 de agosto de
1985, passa a ser a seguinte, observadas as legislações
federal e estadual especificas:

- Superintendência Técnica;
II - Superintendência Executiva:
a) Diretoria de Apoio Administrativo;
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. 76 - Ficam criados, nos Anexos 1 e III do Decreto ng
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 3 (três) cargos de Assessor 1, código
AS-01. símbolo QP-32, de recrutamento limitado, destinados
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ao Quadro Setorial de Lotação do Conselho Estadual de
Educação - flg 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
QP27; 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.
Art. 77 - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Educação, na Subsecretaria de Desenvolvimento
Educacional, de que trata a Lei ng 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 cientificas, 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 do Professor serão
estabelecidas em decreto.
Art. 78 - Fica criado, no Anexo III do Decreto nQ 16.409,
de 10 de julho de 1974, no Quadro Específico 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 - ng
Iii -, a que se refere o Decreto ng 16.686, de 27 de outubro
de 1974.
Art. 79 - Fica extinta a Escola Normal Noturna do Instituto

de Educação, instituída pela Lei ng 2.945, 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. 80 - Fica extinta a 1a Delegacia Regional de Ensino,
com sede e jurisdição no Município de Belo Horizonte, sendo
transferidas as 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 l Delegacia Regional de Ensino, por força do
disposto na Lei ng 9.346. de 5 de dezembro de 1986, fica
excepcionalmente relotado no órgão central da Secretaria de
Estado da Educação, sendo-lhe aplicado, no que couber, o
disposto na referida lei.
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
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exerça a inspeção de escolas estaduais do Município de Belo
Hor i zon te -

3g - Os cargos de provimento efetivo e em comissão do
quadro permanente de que trata o Decreto ng 16.409, de 10 de
julho de 1974, atualmente lotados na ia Delegacia Regional
de Ensino, serão redistribuídos no órgão central da
Secretaria de Estado da Educação, mediante decreto.
Art. 81 - Aos professores aposentados, a partir de 1962, na
direção de escola e que não tenham sido apostilados, fica
assegurado o direito de receber os proventos de direção,
devendo ser comprovado o exercício dessa função por, no
mínimo, dois anos.
ArU 82 - Fica criada a Coordenação de Engenharia de

Trânsito, subordinada ao Departamento de Trânsito - DETRAN-
MG -, da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, prevista no Decreto ng 17.825, de 2 de
abril de 1976, com a finalidade de planejar, coordenar e
supervisionar a elaboração e a implantação de projetos de
engenharia de trânsito e tráfego no interior do Estado.
Art. 83 - 8 Coordenação de Engenharia de Trânsito, de que
trata o artigo anterior, tem a seguinte estrutura orgãnica:

- Divisão de Planejamento de Trãnsito e Tráfego:

a) Seção de Elaboração de Projetos;
b) Seção de Cartografia e Desenho;
II - Divisão de Implantação de Projetos:
a) Seção de Custos e Investimentos;
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. 84 - Ficam criados, no Anexo I.a da Lei no 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;
II - 2 (dois) cargos de Chefe de Divisão, símbolo PC-5;
III - 4 (quatro) cargos de Chefe de Seção, símbolo PC-3
Art. 85 - Ficam criadas, na estrutura orgânica da

Secretaria de Estado da Segurança Pública, de que trata o
Decreto ng 17.825, de 2 de abril de 1976, 3 (três)
Delegacias Regionais de Segurança Pública, subordinadas à
Superintendência Regional de Segurança Pública, e 1 (uma)
Delegacia Seccional de Policia Metropolitana, subordinada à
Superintendência de Policia Metropolitana.

1g - Para atender ao disposto neste artigo, ficam
criados, no Anexo 1 a que se refere o art. 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;
TI - 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;
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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 art.
2g do Decreto ng 17.826, de 2 de abril de 1976.
Art. 86 - Ficam extintos do Quadro Especifico de Provimento
Efetivo de que trata o Anexo 1 do Decreto nQ 16-409, de 10
de julho de 1974, os cargos abaixo discriminados, constantes
no Quadro Setorial de Lotação de Pessoal Civil da Policia
Militar de Minas Gerais:

- Grupo de Nível Superior de Escolaridade - NS:
a) 14 (catorze) cargos de Cirurgião - Dentista, código NS -

01;
b) 19 (dezenove) cargos de Médico, código NS-04;
c) 1 (um) cargo de Nutricionista, código NS-06;
d) 3 (três) cargos de Técnico de Administração, código NS-

08;
e) 5 (cinco) cargos de Psicólogo, código NS-10;
f) 1 (um) cargo de Assistente Social, código NS-ll;
g) 3 (três) cargos de Engenheiro, código NS-15;
h) 2 (dois) cargos de Médico Veterinário, código NS-16;
i) 2 (dois) cargos de Contador, código NS-18;
j) 7 (sete) cargos de Enfermeiro, código NS-19;
1) 1 (um) cargo de Fisioterapeuta, código NS-30;
II - Grupo de Nível de 2g Grau de Escolaridade - SG:
a) 3 (três) cargos de Operador de Raio X, código SG-02;
b) 35 (trinta e cinco) cargos de Técnico em Contabilidade.
código 5G03;
c) 11 (onze) cargos de Auxiliar de Administração, código

SG-04;
d) 30 (trinta) cargos de Auxiliar de Enfermagem, código SG-

06;
e) 9 (nove) cargos de Laboratorista, código SG-07;
f) 3 (três) cargos de Desenhista Técnico, código SG-09;
g) 3 (três) cargos de Fotógrafo Técnico, código SG-11;
h) 2 (dois) cargos de Impressor Técnico, código SG-12;
i) 2 (dois) cargos de Técnico em Higiene Dental, código 50-

21;
j) 2 (dois) cargos de Técnico em Prótese Dentária, código
5G24;
1) 9 (nove) cargos de Mecânico Especialista, código SG-25;
III - Grupo de Nível de lQ Grau de Escolaridade - PG:
a) 182 (cento e oitenta e dois) cargos de Agente de

Administração, código PG-01;
b) 60 (sessenta) cargos de Telefonista, código PG-03;
c) 34 (trinta e quatro) cargos de Eletricista, código PC-

04;
d) 86 (oitenta e seis) cargos de Mecânico, código PG-'OS;
e) 3 (três) cargos de Desenhista, código PG-06;
f) 6 (seis) cargos de Impressor, código PG-08;
g) 198 (cento e noventa e oito) cargos de Datilógrafo-
Mecanógrafo, código PG-14;
IV - Grupo de Nível Elementar - NE:
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a) 21 (vinte e um) cargos de Motorista, código NE-01;

b) 80 (oitenta) cargos de Auxiliar de Serviço, código NE-
02;
c) 240 (duzentos e quarenta) cargos de Serviçal, código

NE-07.
Art. 87 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão do Quadro Permanente a que se refere o Anexo 1
do Decreto nQ 16.409, de 10 de julho de 1974, os cargos
abaixo discriminados, destinados ao Quadro Setorial de
Lotação de Pessoal Civil da Policia Militar de Minas Gerais:

a) 20 (vinte) cargos de Assessor 1, código AS-Ol;

b) 25 (vinte e cinco) cargos de Assessor II, código MG-12;
c) 25 (vinte e cinco) cargos de Assessor Técnico, código

MG 18;
d) 30 (trinta) cargos de Assistente Administrativo, código
EX06;
e) 18 (dezoito) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-

07;
f) 18 (dezoito) cargos de Secretário Executivo, código EX

08.
Art. 88 - 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 ng 9.755,
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. 89 - Ficam criados, no Anexo 1 do Decreto no 16.409,
de 10 de julho de 1974, no Grupo de Execução do Quadro
Especifico de Provimento em Comissão, 6 (seis) cargos de
Comandante de Avião a Jato, código EX-41, símbolo 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 no 16.686, de 27 de outubro de 1974.
Art. 90 - O art. 3g da Lei ng 9.554, de 15 de abril de
1988, e o parágrafo único do art. 80 da Lei ng 9.266, de 18
de setembro de 1986, passam a ter, respectivamente, as
seguintes redações:
"Art. 3Q - Os valores da gratificação especial a que se

refere o art. 8g da Lei no 9.266, de 18 de setembro de 1986,
devida aos ocupantes dos cargos 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 34.793.
de 23 de junho de 1993, incidindo sobre eles os índices de
reajustamento geral concedidos ao servidor público estadual
a partir de 1Q de setembro de 1993'."
'Art. 8Q - .................................
Parágrafo único - A gratificação devida aos ocupantes dos
cargos de Comandante de Avião a Jato, código EX-41;
Comandante de Avião, código EX-24; Piloto de Helicóptero,
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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 esse limite, sendo calculadas as
horas-vôo excedentes proporcionalmente ao seu valor, quando
houver.
Art. 91 - O valor da gratificação especial devida aos

ocupantes dos cargos de Comandante de Avião, código EX-24, e
Piloto de Helicóptero código EX-35, não poderá ultrapassar
70% (setenta por cento), e a de Primeiro Oficial de
Aeronave, código EX-25, 60% (sessenta por cento) do valor
mínimo assegurado, ao mesmo título, ao ocupante de cargo de
Comandante de Avião a Jato, código EX-41.
Art. 92 - O valor da gratificação especial devida aos

ocupantes de cargos de que trata o art. 3 g da Lei no 9.443,
de 18 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 título, ao Comandante de
Avião, código EX-24.
Art. 93 - Os ocupantes de cargos de que tratam o art. 3g da
Lei ng 9.554, de 15 de abril de 1988, alterado pelo art. 90
desta lei, e o art. 3g da Lei ng 9.443, de 18 de novembro de
1987, ficam sujeitos ao regime de dedicação exclusiva-
Art. 94 - Fica convalidado o pagamento dos valores da hora-

vôo relativo à gratificação especial de que trata o art. 3Q
da Lei nQ 9.654, de 15 de abril de 1988, no período de
novembro de 1991 a agosto de 1993, na forma estabelecida nos
Decretos nQs 33.329, de 13 de janeiro de 1992; 33.454, de 26
de março de 1992; 33.923, de 14 de setembro de 1992, 34.142,
de 6 de novembro de 1992. e 34.793, de 23 de junho de 1993-
Art. 95 - Ficam acrescidas, nas unidades de apoio
administrativo e técnico da estrutura da Procuradoria- Geral
do Estado, prevista no art. 4g da Lei Complementar nQ 30. de
10 de agosto de 1993, a Diretoria de Informática, na
Superintendência Administrativa, e a Diretoria de Arquivo e
Microfilmagem, na Superintendência de Documentação,
Informação e Divulgação.
Parágrafo único - Ficam criados, no Anexo III 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 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 Setorlal de Lotação da Procuradoria- Geral do Estado
- ng XVI -, de que trata o Decreto ng 16.686, de 27 de
outubro de 1974.
Art. 96 - Para efeito do disposto no parágrafo único do

art. 4g da Lei Complementar ng 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
art. 64 da Lei nQ 9.724, de 29 de novembro de 1988, que
ficam restabelecidos, a partir de 11 de agosto de 1993.
Art. 97 - Ficam criados, no Anexo 1 do Decreto nQ 16.409,
de 10 de julho de 1974, no Quadro Especifico de Provimento
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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 1 -, de que trata o Decreto ng 17.287, de 23 de julho de
1975.
Art. 98 - Ficam criados, na estrutura básica da Fundação
João Pinheiro, a que se refere o Anexo V da Lei no 10.623,
de 16 de janeiro de 1992, 1 (um) cargo de Superintendente de
Estágio, 1 (um) cargo de Superintendente de Ensino e 1 (um)
cargo de Superintendente de Pesquisa, com fator de
ajustamento 0,9000.
Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo são de
recrutamento amplo, serão codificados em decreto e providos
por ato do Governador do Estado-
Art. 99 - A classe do cargo de Assessor-Chefe da Assessoria
Técnica da Fundação João Pinheiro, conforme previsto no
Anexo V a que se refere a Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro de
1992; passa a ter o fator de ajustamento 1,2381.
Art. 100 - Ficam criadas, na estrutura orgânica da Fundação
João Pinheiro, no âmbito da Escola de Governo, a
Superintendência de Ensino e a Superintendência de Pesquisa.
Art. 101 - Fica acrescido de 80 o número de cargos da
classe de Administrador Público I. código APO1, previsto no
anexo a que se refere o art. lg da Lei no 9.360, de 9 de
dezembro de 1986, alterado pelo art. 36 da Lei no 10.745, de
26 de maio de 1992.
Art. 102 - Os vencimentos das classes da carreira de

Administrador Público, previstos no anexo a que se refere o
art. lg da Lei no 9.360, de 9 de dezembro de 1986, passam a
ser os constantes no Anexo IX desta lei.
Art. 103 - O f 2g do art 45 da Lei ng 10.961. de 14 de
dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 45 - .............................
20 - A Escola de Governo terá um Conselho Oiretor,

presidido pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração, cujos membros, em número máximo de 9 (nove),
e os respectivos suplentes serão designados pelo Governador
do Estado.".
Art. 104 - O servidor público civil da administração

direta, de autarquia ou de fundação pública autorizado a
freqüentar curso de pós-graduação no Pais ou no exterior,
com ônus para o Estado, fará jus a bolsa de auxílio á
pesquisa, correspondente aos vencimentos e ás vantagens do
cargo ou da função pública, que será concedida pela Fundação
de Amparo á 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. 105 - O Poder Executivo concederá a aluno do curso
superior de Administração, com ênfase em Administração
Pública, mantido pela Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro, bolsa de estudo mensal no valor de CR$10.000,00
(dez mil cruzeiros reais), a partir de 1Q de dezembro de
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1993, sujeita ao reajustamento previsto pela política de
recomposição dos vencimentos dos servidores públicos
estaduais.
Art. 106 - O art. 75 da Lei ng 11050, 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 ressarcirá á entidade de
direito privado o valor do pagamento realizado.".
Art. 107 - 0 Conselho Curador da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG - tem a seguinte composição:

- membros natos:
a) o Secretário de Estado da Saúde, que será o seu
Presidente;
b) o Secretário Adjunto da Saúde, que será o seu Vice-

Presidente;
c) o Presidente da FHEMIG;
II - membros não natos:
a) 1(um) representante da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais;
b) 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de Saúde,
indicados por seus pares;
c) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Casa

Civil;
d) 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
e) 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
f) 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Recursos

Humanos e Administração.
lg - O Vice-Presidente do Conselho Curador substituirá o

Presidente em seus impedimentos legais e eventuais.
- Poderão participar das sessões do Conselho Curador,

sem direito a voto, a convite do Presidente, servidores da
Fundação, com o objetivo de fornecer suporte técnico e
administrativo ás decisões do colegiado.

- Os membros não natos do Conselho Curador terão igual
número de suplentes, indicados pelos mesmos critérios dos
respectivos titulares.
§ 4g - Os membros não natos do Conselho Curador e seus
respectivos suplentes serão designados pelo Governador do
Estado, para mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
autorizada a recondução por igual período.
6 Sg - A função de membro do Conselho Curador é
gratificada, por sessão a que comparecer, observada a
legislação vigente.
Art. 108 - Ao Conselho Curador da FHEMrG, órgão
deliberativo e de controle, compete:

- definir estratégias e meios de implementação da
política estadual de saúde, observadas as finalidades e as
áreas de atividades da FHEMIG;
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II - deliberar sobro o plano de ação e o orçamento para o
exercício subseqüente, bem como sobre suas alterações;
III - deliberar e aprovar, no âmbito de sua competência, O

relatório anual de atividades e a prestação de contas anual
da Fundação;
IV - deliberar e autorizar, no âmbito de sua competência, a
aquisição, a alienação, a oneração, o arrendamento e o
comodato de bem imóvel da Fundação;
V - deliberar e autorizar, no âmbito de sua competência,
protocolo de delegação de poderes a Diretor de unidade
administrativa para praticar atos de gestão relativos à
autonomia técnica, administrativa e financeira a esta
atribuída;
VI - participar, na forma definida pelo Estatuto da
Fundação, na indicação de nomes para os cargos de Diretor de
unidade;
VII - aprovar, no âmbito de sua competência, sistema de
indicadores e critérios de avaliação de desempenho
individual e institucional;
VIII - decidir, em grau de recurso, sobre atos do
Presidente e de Diretores e sobre matéria omissa nos
ordenamentos internos da Fundação;
IX - decidir, em grau de recurso sobre questões

disciplinares da Fundação;
X - representar ao Governador do Estado em caso de
irregularidade verificada na Fundação e indicar, se for o
caso, medidas corretivas, nos limites de sua competência;
XI - aprovar, no âmbito de sua competência, o Estatuto da
Fundação e suas alterações, com base em proposta encaminhada
pelo Presidente da Fundação;
XII - elaborar seu Regimento Interno.
Art. 109 - 0 Conselho Curador da FHEMIG se reunirá,

ordinariamente, 1 (uma) vez por mês e, extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente ou por solicitação da
maioria de seus membros, na forma em que dispuser o seu
regimento.
Art. 110 - Ficam extintos os Conselhos Deliberativo e
Fiscal da FHEMIG, criados pela Lei no 7.088. de 3 de
outubro de 1977.
Art. 111 - Fica instituída a Gratificação de Incentivo à

Eficientização dos Serviços - GIEFS - para o servidor a que
se refere o art. 112 desta lei, dos Quadros de Pessoal da
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
- HEMOMINAS - e da FHEMIG.
Art. 112 - 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:

- o desempenho institucional, vinculado a metas de
produtividade e de qualidade na prestação de serviços pela
unidade administrativa;
II - a participação individual do servidor, vinculada ao
seu esforço para a consecução das metas mencionadas no
inciso anterior, à sua qualificação e à quantidade de
trabalho efetivamente prestado.
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Art. 113 - O Plano Global de Avaliação, no âmbito de cada
Fundação mencionada no art. 111 desta lei, conterá os
indicadores e os critérios do desempenho institucional e da
participação individual do servidor, terá como diretriz
básica a perspectiva do usuário e será aprovado por
deliberação do respectivo Conselho Curador e homologado pela
Comissão Estadual de Política de Pessoal - CEP.
Art. 114 - O processo de avaliação deverá observar, ainda,
as seguintes diretrizes:

- integração, nos níveis institucional e individual;
II - continuidade;
III - participação;
IV - apuração trimestral.
Art. 115 - Á apuração formal da avaliação servirá de base

para o cálculo da GIEFS nos três meses subseqüentes.
Art. 116 - Farão jus á 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. 117 - O valor-referência para cálculo da GrEFS é a
média respectiva dos valores constantes nas tabelas de
vencimento da FHEMIG e da HEMOMINAS, correspondente á
jornada de trabalho semanal de 30 horas.
Art. 118 - A GIEFS será calculada em estrita consonância

com a avaliação da participação individual do servidor,
observado o disposto no art. 116, e obedecerá às seguintes
correlações e percentuais:

- Grau Á de participação individual: 80% (oitenta por
cento) do valor-referência;
II - Grau B de participação individual: 60% (sessenta por

cento) do valor-referência;
ItT - Grau C de participação individual: 20% (vinte por

cento) do valor-referência.
Parágrafo único - O valor total mensal da GtEFS referida no

art. 120 será distribuído linearmente entre os servidores,
obedecido o disposto nos incisos t, Ir e til deste artigo.
Art. 119 - E da responsabilidade da FHEMIG e da HEMOMINAS o

pagamento da GrEFS com recursos próprios.
Art. 120 - O valor total mensal da GIEFS não poderá
ultrapassar 30% (trinta por cento) da receita diretamente
arrecadada, respectivamente, pela HEMOMtNAS e pela FHEMIG.
Art, 121- Á Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo tem por
finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar
e controlar as atividades setoriais, a cargo do Governo do
Estado, que visem ao desenvolvimento social por meio de
ações relativas ao esporte, ao lazer e ao turismo.
Art. 122 - Para a consecução de seus objetivos, compete à

Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo:
- subsidiar a formulação de políticas, diretrizes e

planos governamentais no que se refere ao esporte, ao lazer
e ao turismo;
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II - compatibilizar programas, projetos e atividades de
esportes, lazer e turismo estaduais com os dos níveis

federal e municipal;
rii - articular-se com instituições públicas e privadas que

atuem no setor, visando à cooperação técnica e à integração
de ações que facilitem a consecução dos objetivos da

Secretaria;
IV - promover a descentralização e a interiorização de suas
ações, de modo a permitir que os municipios do Estado
usufruam dos beneficios a serem gerados;
V - promover entendimento e negociação junto ao Governo
Federal e aos órgãos de fomento e desenvolvimento, visando

á captação de recursos;
VI - estabelecer as politicas do desporto amador, da
recreação e do lazer no Estado;
VII - proporcionar às crianças e aos adolescentes das
periferias urbanas ações junto às suas comunidades de
origem, visando ao seu desenvolvimento físico e social,
mediante a prática do esporte, do lazer e da recreação;
VIII - promover a realização de eventos objetivando a
participação do idoso nas atividades de esporte, lazer e
turismo;
IX - coletar e analisar informações sobre a demanda

turística, com vistas ao planejamento do desenvolvimento do

turismo no Estado;
X - criar ou fomentar a criação de um sistema de esportes,
lazer e recreação que se destine, preferencialmente, ás
classes de menores rendas;
XI - exercer outras atividades correlatas.
Art. 123 - A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo tem a seguinte estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Superintendência de Planejamento e Coordenação:

a) Centro de Planejamento e Orçamento;

b) Centro de Modernização Administrativa e Informática;
iri - Superintendência Administrativa:
a) Diretoria de Pessoal;
b) Diretoria de Material e Patrimônio;

c) Diretoria de Transportes e Serviços;
IV - Superintendência de Finanças:
a) Diretoria de Administração Financeira;
b) Diretoria de Contabilidade;
C) Diretoria de Controle Interno;
V - Superintendência de Esportes e Lazer:
a) Diretoria de Esportes;
b) Diretoria de Lazer;
VI - Superintendência de Turismo:
a) Diretoria de Pesquisa;
b) Diretoria de Turismo Social;
VII - Superintendência de Coordenação de Ações Integradas:

a) Diretoria Pedagógica;

b) Diretoria de Apoio Operacional;

c) Diretoria de Projetos;
d) Centros de Recreação e Esportes - CURUMIM:
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1) Divisão de Administração e Finanças;
2) Divisão de Atividades Pedagógicas.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 124 - Ficam criados, nos Anexos 1 e III do Quadro
Permanente a que se refere o Decreto nQ 16.409, de 10 de
julho de 1974, os cargos de provimento em comissão e efetivo
constantes, respectivamente, nos Anexos X e XI desta lei,
destinados ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de
Estado de Esportes, Lazer e Turismo - ng XXXI-
Art. 125 - Ficam o Estado de Minas Gerais e a autarquia
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais autorizados a
adquirir a integralidade das ações da empresa Minas Gerais
Administração e Serviços S.A. - MGS.

l Q - A participação acionária da autarquia Imprensa
Oficial não será superior a 1% (um por cento) do capital
total da empresa.

2g - 0 preço de aquisição da participação acionária
autorizada pela presente lei será estabelecido com base em
avaliação patrimonial contábil das ações transacionadas.
f SQ - No caso de a avaliação registrar patrimônio liquido
negativo da sociedade emissora, o preço de venda será de
CR$0,01 (um centavo de cruzeiro real) por ação.
Art. 126 - A empresa pública resultante do disposto no
artigo anterior vincula-se à Secretaria de Estado da Casa
Civil e tem por finalidade a prestação de serviços técnicos,
administrativos e gerais às administrações públicas
estaduais direta e indireta, nos seguintes setores:

- locação de mão-de-obra para conservação, limpeza,
asseio, higienização, vigilância e serviços temporários;
II - administração de estacionamentos rotativos;
III - administração de condominios;
IV - recuperação, manutenção e conservação de

móveis, máquinas, equipamentos e aparelhos em geral;
V - conserto e manutenção de veiculos;
VI - execução de serviços gráficos;
VII - administração de processos licitatõrios e contratos

administrativos;
VIII - transporte de valores, cargas e passageiros;
IX - fornecimento, revenda e administração de vale-

transporte, vale-alimentação e outros tipos similares de
vales;
X - administração e representação de ações traba-lhistas.
Parágrafo Unico - A sociedade terá sede e foro em Belo

Horizonte e reger-se-á por seu estatuto, na forma desta lei
• das demais disposições relativas às sociedades por ações.
Art. 127 - O estatuto da empresa Minas Gerais Administração
• Serviços S.A. - MGS - disporá sobre os órgãos de
administração e fiscalização da sociedade e as respectivas
competências, observada a seguinte estrutura básica:

- Conselho de Administração:
II - Conselho Fiscal;
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III - Diretoria Executiva, composta pelo Diretor-Presidente
• por até 3 (três) Diretores.
Art. 128 - O pessoal da empresa Minas Gerais Administração
• Serviços S.A. - MGS - será regido pela Consolidação das
Leis do Trabalho e respectiva legislação complementar e
organizado nos seguintes quadros:

- quadro efetivo, composto de empregados permanentes da
empresa;
II - quadro rotativo, composto de empregados contra- tados

para a execução das funções previstas no inciso 1 do art.
126 desta lei.
Art. 129 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito especial até o limite de CR$10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros reais) para atender ás despesas
referentes á aquisição das ações da MGS, podendo realizar as
operações de crédito necessárias a esse fim.
Art. 130 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as
medidas legais necessárias à incorporação da Aguas Minerais
de Minas Gerais - HIDROMINAS - na Companhia Mineradora de
Minas Gerais - COMIG.

- A CDMIG sucederá, para todos os efeitos, á
HIDROMINAS em todos os direitos e obrigações.

2o - Em conseqüência da incorporação prevista neste
artigo, fica transferida para a Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS - a atividade de fomento e o desenvolvimento
turístico. observada a legislação aplicável.
Art. 131 - Os bens móveis e imóveis adquiridos pela extinta
Companhia Agrícola de Minas Gerais - CAMIG - com recursos
dos programas especiais do Planoroeste, MG-II e Padre Cícero
ficam incorporados ao patrimônio da COMIG.
Parágrafo único - Comissão especial, formada por
representantes do Estado e da COMIG, a ser designada por
meio de resolução conjunta, se encarregará do levantamento e
da identificação dos referidos bens para os efeitos deste
artigo.
Art. 132 - Fica extinta a Fundação Hermantina Beraldo, com
sede e foro no Município de Juiz de Fora, instituída pela
Lei ng 4.909, de 4 de setembro de 1968, e regulamentada pelo
Decreto ng 11.503, de 27 de novembro de 1968.

lg - Os servidores públicos que se encontrarem à
disposição da Fundação extinta devem reassumir suas funções
no órgão de origem.

2g - O património da Fundação, composto pelos andares 2Q
e 3g do edifício situado na Avenida dos Andradas, 170. em
Juiz de Fora, registrado sob a matricula nQ 9.946, no
Cartório de Registro de Imóveis do Sg Oficio dessa cidade,
será reincorporado ao patrimônio do Estado de Minas Gerais,
conforme o disposto no art. 5g, 2g, da Lei no 4.909, de 4
de setembro de 1968-
Art. 133 - Instalados pelos municípios os seus novos
distritos, o Estado criará os Cartórios de Paz e de Registro
Civil no prazo de 60 (sessenta) dias, provendo sua
titularidade na forma da lei.
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Art. 134 - 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
cruzeiros reais), sem prejuízo do disposto no art. 129
desta lei e observado o art. 43 da Lei Federal ng 4.320, de
17 de março de 1964.
Art. 135 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 136 - Revogam-se as disposições em contrário.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 19/1/94,)
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1993.
Roberto Amara), Presidente - Geraldo da Costa Pereira,
relator - Francisco Ramalho.



289

Belo Horizonte, quinta-feira, 20 de janeiro de 1994

ATA

ATA DA 258a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2? PARTE (ORDEM DO
DIA): Chamada para recomposição de "quorum" - Requerimento
do Deputado Agostinho Patrus (inversão da pauta); aprovação
- Discussão e votação de proposições: Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei ng 1.149/92; aprovação, na forma do
vencido em lQ turno - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei ng 1.818/93; discurso do Deputado Raul Messias;
apresentação da Emenda ng 2; encerramento da discussão;
palavras do Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do
Projeto de Lei ng 1446/93; aprovação, na forma do vencido
em lg turno - Suspensão e reabertura da reunião - Questão de
ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45min. comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Genaro
- Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - 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 Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênlo - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Raul
Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasçoncel los - Sebastião Costa - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
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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.

Chamada para Recomposição de "quorum"
O Sr. Presidente - Tendo em vista matéria relevante a ser
votada, constante na pauta, a Presidência determina ao 3Q -
Secretário que proceda à chamada prévia para recomposição de
"quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 50 Deputados. Há,
portanto, "quorum" para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Agostinho Patrus - Iremos encaminhar á Mesa
requerimento solicitando a inversão da pauta para que
possamos fazer alguns entendimentos antes da votação da
matéria constante na ia parte da reunião. A solicitação é
para que, primeiro, se faça a reunião pública, e que, em
seguida, ela seja transformada em secreta.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado

Agostinho Patrus que formalize o seu requerimento.
Vem á Mesa requerimento do Deputado Agostinho Patrus, em
que solicita a inversão da pauta da presente reunião, de
modo que a matéria constante na la fase da 2a parte da
reunião seja apreciada em último lugar. A Presidência vai
submeter a votação o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 1.149/92, do Governador do Estado, que autoriza a
permuta de imóveis com o Município de Ipatinga. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido no lg turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei ng 1.818/93, do Deputado Clêuber Carneiro, que dá nova
redação ao f 2Q 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 conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto,
com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto, com a Emenda ng
1, da Comissão de Agropecuária. Em discussão, o projeto. Com
a palavra, para discuti-]o, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Estivemos, ontem à tarde,
discutindo com a assessoria jurídica da RURALMINAS a
respeito da matéria de que trata o Projeto de Lei ng
1.818/93, do Deputado Clêuber Carneiro. Tentamos chegar a um
acordo, mas, infelizmente, ainda não foi possível. Como
todos sabem, a questão das terras devolutas do Estado de
Minas Gerais e do Brasil é extremamente polêmica. Nesse
sentido, apresentamos uma emenda e esperamos, até o inicio
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dos trabalhos do ano que vem, chegar, junto à Liderança do
Governo, a um acordo.
Gostaria de esclarecer ao Plenário que a matéria é
realmente muito difícil. Ficamos mais de um ano debatendo a
Lei no 11.020 e, infelizmente, não temos condições de votar
favoravelmente a esta emenda ao projeto do Deputado Clêuber
Carneiro. Apresentamos esta outra emenda e esperamos, até o
inicio dos nossos trabalhos, termos entrado em acordo com o
Governo. Muito obrigado-
- Vem á Mesa:

EMENDA NQ 2 AO PROJETO DE LEI NQ 1.818/93
Dê-se a seguinte redação ao art. lQ do Projeto de Lei n
1.818/93.
"Art l - O 2Q do art. 11 e o art. 30 da Lei nQ 11.020,

de 8 de janeiro de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação, suprimindo-se o 7Q do art. 8Q da mesma lei..
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1993.
Maria José Haueisen
Justificação: A supressão do mencionado 7Q do art. 80 da
Lei rig 11.020 visa ao cumprimento do disposto nos f 3Q e 4
do art. 18 da Constituição do Estado.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão foi apresentada emenda ao projeto, de autoria da
Deputada Maria José Haueisen. A Presidência devolve o
projeto à Comissão de Agropecuária e Politica Rural
juntamente com a emenda, para que sobre ela a Comissão emita
seu parecer.
Discussão, no 2Q 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
Meio Ambiente opina pela sua aprovação na forma do vencido
no lo turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.

Suspensão e Reabertura de Reunião
O Sr. Presidente - Tendo em vista a solicitação do ilustre
Líder do Governo, esta Presidência vai suspender a reunião
por alguns minutos, para que as Lideranças discutam assunto
importante constante na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos por 15 minutos.
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem
o Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, verifica-se, de

plano, que não há "quorum" para a continuação dos trabalhos.
Solicito o encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - É regimental. Esta Presidência,
verificando, de plano, a inexistência de 'quorum" para
continuação dos trabalhos, encerra a presente reunião e
convoca os Deputados para a reunião ordinária de logo mais,
ás 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião solene de encerramento da 3ü Sessão Legislativa
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Belo Horizonte, sexta-feira, 21 de janeiro de 1994

ATA
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

EXTRAORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE DEZEMBRO DE 1993

Presidência dos Deputados José Ferraz e José Militão
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): ia Fase: Discussão e votação de pareceres e votação de
requerimentos: Requerimentos dos Deputados Romeu Queiroz (2)
e Agostinho Patrus (3); aprovação - Declaração de voto - 2a
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Votação, em lo turno, do Projeto de Lei ng
1.818/93; aprovação, salvo emendas; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação da Emenda nQ 1; aprovação;
votação da Emenda ng 2; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição - Discussão, em lo turno, do Projeto
de Lei ng 1.842/93; encerramento da discussão; discurso do
Deputado Roberto Carvalho; questão de ordem; leitura das
emendas; palavras do Sr. Presidente; aprovação, com as
Emendas ngs 1 a 7 e 9 - Discussão, em lg turno, do Projeto
de Lei ng 1.844/93; apresentação da Emenda ng 3;
encerramento da discussão; palavras do Sr. Presidente -
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.845/93;
aprovação na forma do Substitutivo no 1, com a Emenda ng 1 -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - aené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amticar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Cêlio de Oliveira - Clêuber 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 - Ibrahim Jacob Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
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palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lã PARTE
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho procede á leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - 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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

Discussão e Votação de Pareceres e Votação de Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos
apresentados pelos seguintes Deputados: Romeu Queiroz (2) -
apreciação do Projeto de Lei Complementar ng 30/93. do
Governador do Estado, em regime de urgência e em reunião
conjunta de comissões; Agostinho Patrus (3) - apreciação do
Projeto de Resolução ng 1863/93, da Comissão de Justiça, em
regime de urgência e em reunião conjunta de comissões; e
apreciação da Mensagem ng 418/93, do Governador do Estado,
em regime de urgência.

Declaração de Voto
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, gostaria que se
fizesse constar em ata nosso voto contrário a todos os
requerimentos votados nesta manhã.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Registrem-se as

palavras do Deputado Raul Messias.
2a Fase

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta da presente reunião a

Mensagem ng 418/93, o Projeto de Lei ng 1.843/93. o Projeto
de Lei Complementar ng 30/93 e o Projeto de Resolução ng
1.863/93, uma vez que não preenchem os requisitos
regimentais para sua apreciação em Plenário.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lo 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, que dispõe sobre as terras públicas e devolutas
estaduais e dá outras providências. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Agropecuária opinou pela sua aprovação, com a Emenda no 1,
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela sua aprovação, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Agropecuária. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Agropecuária, que opinou pela rejeição da Emenda
ng 2. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que
o aprovam permaneçam Como se encontram (- Pausa.)
Aprovado.

Verificação de Votação
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,
solicito verificação de votação.



295

O Sr. Presidente - É regimental o pedido. Â Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 33 Deputados; votaram

contra 6 Deputados. Está aprovado o projeto, salvo emendas.
Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda nQ 2, que recebeu parecer pela rejeição.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

Verificação de Votação
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, solicito

verificação de votação.
- Procede-se à verificação de votação.
o Sr. Presidente - Votaram a favor da emenda 6 Deputados.

Votaram contra 34 Deputados. Está rejeitada a emenda. Está,
portanto, aprovado o Projeto de Lei ng 1.818/93, em l
turno, com a Emenda nQ 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.842/93, do
Governador do Estado, que reorganiza o DER-MG e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação, com as Emendas ns 1 a 9,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto- Em discussão o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para
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-
0 Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é lamentável que estejamos aqui para esta
convocação. O projeto tinha, realmente, que ser discutido de
outra forma. Creio que essa é a suprema desvalorização deste
Poder, por parte do Governo do Estado.
Trata-se de um projeto importante, que precisaria de uma
discussão profunda para que pudesse ser alterado e
corrigido. Há absurdos inaceitáveis nesse "Frankstein".
Na realidade, esse projeto do DER é uma grande manobra que

o Governo faz para,, num primeiro tempo, dizer que está
extinguindo a TRANSMETRO. Num segundo tempo, desrespeitando
de forma cabal a Assembléia dos Municípios da Região
Metropolitana. o Governo transfere para o DER todos os
direitos que estão constitucionalmente à TRANSMETRO
assegurados. O lg do art. 31 do projeto transfere toda a
competência que deveria ser daquela Assembléia.
No acordo feito quando da aprovação da lei complementar,

com relação à lei metropolitana, acertamos que seria criada
uma empresa intermunicipal, diretamente vinculada á
Assembléia Metropolitana, para gerir o transporte coletivo
desta região. O Governo disse "sim" á TRANSMETRO, mas está
transferindo todos os poderes de administração e operação do
transporte coletivo da região metropolitana para o DER-MG.
Diz a mensagem que trata-se de uma reorganização do DER. Na
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realidade, não existe nenhuma reorganização, e o que temos é
um aumento salarial para as chefias do DER e absolutamente
nada para os servidores. Não se trata de reorganização nem
de plano de carreira. Os grandes objetivos foram a questão
da competência da região metropolitana e o aumento salarial
só para as chefias e não para os demais servidores do DER.
Isso está numa emenda do "Frankstein"
E bom que se diga que o Governo estava descumprindo a lei

salarial. Confessou isso abertamente. Tanto que propõe, num
artigo desse projeto apresentado para ser votado nessa
correria, nesta convocação extraordinária absolutamente
desnecessária, a revogação do artigo que trata dos 10%. Muda
a redação do artigo que dispõe sobre os 10%, e que vamos ler
daqui a pouco, porque o meu tempo está se esgotando.
Tudo aqui tem que ser feito na maior correria. Nem o Airton
Senna, se passasse por aqui, conseguiria analisar esse
projeto que nos foi enviado, com 45 emendas, estando 35 no
"Franksteln" . que nem sequer foram analisadas. Sinto-me
envergonhado por esse procedimento. Nessa lei de política
salarial, o Governo altera o artigo referente aos 10%, que
eram só para o plano de carreira, e amplia o benefício a
outras atividades, exatamente para fazer o "mafuá" que está
fazendo, loteando esses 10% entre uma série de categorias, e
não como está na lei salarial. E uma confissão explicita de
que não cumpriu a lei.
Voltaremos, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,

gostaria que fossem lidas as emendas apresentadas a este
projeto-
0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicitará

ao Sr. Secretário, Deputado Roberto Carvalho, que proceda á
leitura das emendas. Antes, vai colocar em votação o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado
Roberto Carvalho que proceda á leitura das emendas.
O Deputado Roberto Carvalho - (-Lê:) Emenda ng 1:
Acrescente-se ao art. 7g o 3Q. 3g - O mandato dos
membros do Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e
Metropolitano - CT - será de 2 (dois) anos, admitida uma
recondução, por igual período.
Emenda ng 2: Dê-se ao art. 22 a seguinte redação: Art. 22 -

O cargo de provimento e em comissão de Assistente de Nível
Superior poderá ser exercido por servidor ocupante, em
caráter efetivo, de cargo não integrante do Grupo de
Profissões de Nível Superior - PNS -, mas legalmente
habilitado para o exercício das atividades correspondentes á
formação profissional exigida para o desempenho da
respectiva função, observado o disposto no art. 23.
Emenda ng 3: No art. 7. 1, onde se lê; 'apurar', leia-se;
'aprovar'
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Emenda no 4: No arU 17, onde se lê: 'Superintendente de
Recursos Humanos', leia-se: 'Diretor da Diretoria de
Recursos Humanos
Emenda nQ 5: No Anexo 1, na estrutura da Diretoria
Financeiro-Administrativa, inclua-se 1 (um) cargo no Setor
Técnico, recalculando-se o total respectivo.
Emenda ng 6: Dê-se ao art. 18 a seguinte redação: Art. 18 -

Ficam extintas as funções de confiança constantes nos Anexos
V e VI, a que se refere o Decreto no 29.775, de 17 de junho
de 1989, observado o art. lQ da Lei ng 9.532, de 30 de
dezembro de 1987.
Emenda nQ 7: Dê-se ao art. 14 a seguinte redação: Art. 14 -
o regime jurídico dos servidores da autarquia é o referido
no parágrafo único do art. lo da Lei nQ 10.254, de julho de
1990, aplicando-se, no que couber, o disposto no 1 3o do
art. So da Lei ng 10.363, de 27 de dezembro de 1990-
Emenda ng 8: Acrescente-se, onde convier, o seguinte

artigo: Art .....- Ao servidor do DER-MG que tiver o cargo
de provimento em comissão ou função de confiança, extinto
por esta lei, fica assegurado o direito de continuar
percebendo a remuneração do cargo ou função, desde que
atenda às seguintes condições: r - tenha exercido, no
minimo, por 10 (dez) anos, consecutivos ou não, o cargo de
provimento em comissão ou função de confiança; II - esteja
em exercício no cargo de provimento em comissão ou função de
confiança, no mínimo, há 1 (um) ano.
Emenda no 9: Dê-se ao art. 2g a seguinte redação: Art. 20 -

o DER-MG tem por finalidade assegurar soluções adequadas de
transporte rodoviário, de pessoas e bens, no ãmbito do
Estado de Minas Gerais.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, antes de colocar em

votação as emendas informa ao Plenário que, com a aprovação
da Emenda no 6, fica prejudicada a Emenda no 1. Entretanto,
se algum Deputado desejar que a Emenda ng 1 seja votada,
terá que pedir destaque da Emenda ng 6.
Em votação, as Emendas ngs 1 a 9. Os Deputados que as

aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado em lq turno o Projeto de Lei ng
1.842/93, com as Emendas nos 1 a 7 e 9, ficando prejudicada
a Emenda ng S. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, no lg turno, do Projeto de Lei no 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 Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto, com as Emendas nqs
1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina apela aprovação do projeto, com as Emendas ngs 1 e 2.
da Comissão de Administração Pública. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem á Mesa:

EMENDA NQ 3 AO PROJETO DE LEI No 1.844/93
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
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"Art. l - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG - poderá instituir a cobrança de
pedágio em rodovia sob sua jurisdição.
l - Os recursos arrecadados serão aplicados,

exclusivamente, no trecho a que se vincular a cobrança, nas
despesas com a restauração, conservação e manutenção da
pista de tráfego e das faixas adjacentes, bem como com o
custo dos serviços públicos que nele se estabeleçam,
inclusive o da própria cobrança, para atendimento,
orientação e socorro ao usuário.

f 2Q - A instituição da cobrança, que se fará através de
portaria do Diretor-Geral do DER-MO, depende de prévia
aprovação, para cada caso específico, por parte do Poder
Legislativo.
# 30 - A lei que autorizar a cobrança deverá consignar o
trecho ao qual esta se refere, a aplicação da receita e o
local de sua arrecadação.".
Sala das Reuniões, 21 de dezembro de 1993.
Rêmolo Aloise
Justificação: A emenda proposta dá redação mais adequada ao
art. 1Q, no que diz respeito á técnica legislativa, no
desmembramento do seu "caput". Além disso, prevê a
necessidade de audiência do Poder Legislativo para cada caso
especifico de implantação de pedágio para possibilitar uma
melhor consulta aos anseios da população.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.
No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a
Emenda ng 3, do Deputado Rêmulo Aloise. Em face do que
dispõe o 20 do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência vai devolver o projeto e a emenda à Comissão de
Administração Pública para que sobre ela emita parecer.
Discussão, no lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.845/93, do
Governador do Estado, que cria o Fundo Penitenciário
Estadual e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda n
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n
1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nQ 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado o Projeto de Lei nQ 1.845/93, na forma do
Substitutivo nQ 1, com a Emenda nQ 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
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publicada, e para a extraordinária de hoje, às 201h30min, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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Belo Horizonte, sábado. 22 de janeiro de 1994

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO
SENHOR PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 21/1/94, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Geraldo da Costa Pereira, informando à Casa o
falecimento do Sr-Anisio Maia Amorirn, ocorrido no dia
11/1/94, em Nova Lima.
Do Deputado Arnaldo Canarinho, dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Maria Elias Ribeiro, ocorrido no dia
11/1/94, em Esmeraldas.
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1	
Belo Horizonte, terça-feira, 25 de janeiro de 1994

ATA

• ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA Za SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA, EM 21 DE DEZEMBRO DE

1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Ia Fase: Discussão e votação de parecer: Parecer da
Comissão Especial sobre a Mensagem ng 418/93; chamada para
votação secreta; aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de
proposição: Discussão, em lg turno, do Projeto de Resolução
nQ 1.863/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

- ABERTURA
A- s 20h42min, comparecem os Deputados:

José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
AmIlcar Padovani Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro Dilzon Melo - Eduardo
Brãs - Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado
- Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - João Marques
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga
- José Laviola - José Leandro - José Renato - Márcio Miranda
- Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques
- Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
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
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lg Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar ã 2a parte da reunião, em sua Ia
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fase, com a discussão e a votação dos pareceres constantes
na pauta.

Discussão e Votação de Parecer
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial sobre a
Mensagem flQ 418/93, do Governador do Estado, que indica
nomes para composição do Conselho Estadual de Educação. A
Comissão Especial opina pela aprovação dos professores a
seguir relacionados para cumprirem mandato de membro do
Conselho Estadual de Educação no período de 1Q11194 a
31/12/97: Aluísio 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. A referida Comissão deixa de opinar sobre o
nome do Prof. José Eustáquio Simão em virtude do seu não-
comparecimento à argüição pública. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. A Presidência vai submeter a matéria á
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 264 do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem aprovar a matéria deverão votar
"sim" e os que desejarem rejeitá-la deverão votar "não".
Convido para escrutinadores os Deputados Célio de Oliveira e
Jorge Eduardo.
Com a palavra, o lQ-Secretário, Deputado Elmo Braz, para
proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (- Faz a chamada.)
- Respondem à chamada de votação secreta os seguintes

Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Oilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Emano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - João Marques
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Renato - Márcio Miranda - Marcos Helénio
- Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro,
O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam

à apuração dos votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - votaram 54 Deputados. Foram encontradas
na urna 54 sobrecartas. Os números conferem. Submetido a
votação, é o parecer aprovado, na forma regimental, e, em
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conseqüência, são aprovados os nomes dos professores
indicados para o Conselho Estadual de Educação.

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á ia 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 Proposição
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Resolução nQ 1.863/93, da Comissão de Justiça, que autoriza
a concessão de garantia do Estado de Minas Gerais em
operação que menciona. As Comissões de Agropecuária e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que estiverem de
acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados
para as extraordinárias de amanhã, dia 22, ás 91h30min e ás
201h30min, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária, também de amanhã, ás 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 26 de janeiro de 1994

ATA

ATA DA 3g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,

EM 22 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - Za PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n
1.818/93; aprovação na forma do vencido em 1Q turno -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h43min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambràsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Cêlio 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 - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretàrio, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lã PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3o-Secretário, nas funções de 2Q-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

23 PARTE (ORDEM DO DIA)
Palavras do Sr. Presidente
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O Sr. Presidente - A Presidência faz retirar da pauta o
Projeto de Lei Complementar nç 30/93, o Projeto de Lei flQ
1.844/93 e o Projeto de Resolução no 1.863/93 por não
apresentarem condições de ser apreciados pelo Plenário.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 1.818/93, do Deputado Clêuber Carneiro, que dá nova
redação ao 2Q do art. 11 e ao art. 30 da Lei no 11.020, de
8/1/93 (dispõe sobre as terras públicas e devolutas
estaduais). A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido no lo turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto , de Lei n
1.818/93, na forma do vencido em lQ turno. A Comissão de
Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de hoje á tarde, ás 14 horas, com a ordem do dia
já publicada, e para a extraordinária de hoje á noite, às
201h30min. Levanta-se a reunião.
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1	Belo Horizonte, quinta-feira, 27 de Janeiro de 1994

ATA
ATA DA 4g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

EXTRAORDINÁRIA DA 12g LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 
lã 

PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão e votação de proposições: Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Resolução ng 1.863/93; aprovação -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho

- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajaimar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Genaro
- Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Dílzon Meio - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Laviola - José Maria Pinto -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel
Barbosa - Mílton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferra) - Á lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretãrio, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

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

Discussão e Votação de Proposição
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de

Resolução ng 1.863/93, da Comissão de Justiça, que autoriza
a concessão de garantia do Estado de Minas Gerais em
operação que menciona. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.



307

Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa) Aprovado. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da presente
convocação. a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 23. às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a
extraordinária, também de amanhã, ás 9h30min, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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Belo Horizonte, sexta feira, 28 de Janeiro de 1994

ATA

ATA DA 59 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2j SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 23 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Questões de ordem -
Chamada para recomposição de "quorum" - Suspensão e
reabertura da reunião - chamada para verificação de "quorum"
- Discussão e votação de proposições: Votação, em lg turno,
do Projeto de Lei Complementar no 30/93; chamada para
votação nominal; aprovação, salvo emendas; votação da Emenda
nQ 2; chamada para votação nominal; aprovação; votação da
Emenda ng 1; chamada para votação nominal rejeição -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h44min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo Aloise - Elmo

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Cenaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira
- 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 Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria Olivia
- Miguel Barbosa - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Mllitào) - 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.

a PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
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O Sr. Presidente - Nos termos do Regimento Interno, não
havendo matéria a ser apreciada nesta fase, a Presidência
passa á 2a parte da reunião, com a votação da matéria
constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Rêniolo Alolse - Verificando a inexistência de
"quorum", solicito á Presidência que encerre, de plano, a
reunião.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Peço recomposição de
"quorum", Sr. Presidente.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder
á chamada para recomposição de "quorum e solicita ao

Deputado Tarcisio Henriques que faça a chamada dos

Deputados.
O Deputado Tarcisio Henriques - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados.

Suspensão e Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência informa que há "quorum"
para votação; entretanto, vai suspender a reunião por 30
minutos para aguardar os pareceres das Comissões sobre os
projetos constantes na pauta. Estão suspensos os trabalhos.
Estão reabertos os trabalhos.

Chamada para Verificação de "Quorum"
O Sr. Presidente - Convidamos a ilustre Deputada Maria
Olivia para proceder à chamada dos Deputados para
recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados. Há
"quorum" para votação da matéria da pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, no lg turno, do Projeto de Lei
Complementar ng 30/93, do Governador do Estado, que
acrescenta parágrafo ao art. 136 da Lei ng 5.301. de
16/10/69. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opinou pela sua aprovação. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação. Emendado
em Plenário, voltou o projeto á Comissão de Administração
Pública, que opinou pela rejeição da Emenda ng 1 e pela
aprovação da Emenda ng 2, que apresentou. Em votação, o
projeto, salvo emendas. A Presidência vai submeter a
matéria a votação por processo nominal, em conformidade com
o art. 263. inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-lo responderão sim"; os que desejarem
rejeitá-lo responderão "não". A Presidência lembra ao
Plenário que, nos termos do art. 200, do Regimento Interno,
projeto de lei complementar será aprovado se obtiver 39
votos favoráveis.
Com a palavra, o lo-Secretário, para proceder à chamada
para votação-
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

COMPARECIMENTO
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- Respondem "sim" á chamada para votação nominal os
seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo

Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Andérson Adauto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente - Responderam sim" 53 Deputados. Está
aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda n
2, que recebeu parecer pela aprovação.
A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda á
chamada para votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" á chamada para votação nominal os

seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Alvaro Antônio - Ambrásio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Donifãcio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahlm Jacob - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo -
Tarcislo Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam sim 50 Deputados. Está
aprovada a Emenda ng 2. Em votação, a Emenda no 1, que
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que desejarem
aprová-la responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la
responderão 'não".
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder á chamada
para votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "não" à chamada para votação nominal os

seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
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- Álvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Dílzon Melo - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista - João Marques
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola - José Maria
Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Péricles Ferreira -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "não' 46 Deputados. Está
rejeitada a Emenda ng 1. Está, portanto, aprovado o Projeto
de Lei Complementar ng 30/93. do Governador do Estado, com a
Emenda ng 2. Está rejeitada a Emenda no 1.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o Projeto de Lei ng
1.844/93 não preenche os pressupostos regimentais para sua
apreciação em Plenário, a Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.
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Belo Horizonte, sábado, 29 de Janeiro de 1994

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.650/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Leandro, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a entidade
Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem de
Itabirito, com sede no Município de Itabirito.
Encaminhado o projeto, para exame preliminar. à Comissão de
Constituição e Justiça, esta não encontrou óbices à sua
normal tramitação, tendo apresentado a Emenda nQ 1. Vem,
agora, o projeto a esta Comissão, cabendo-nos emitir parecer
para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em tela tem por finalidade congregar os grupos
religiosos da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem de
Itabirito para melhorar as condições sócioeconõmicas das
pessoas carentes da comunidade local
Nesse sentido, julgamos ser oportuna a declaração de sua

utilidade pública.
Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.650/93, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 28 de janeiro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.393/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Amaral, o projeto de lei em
tela objetiva alterar a Lei ng 10.154. de 26/4/90, que
declara de utilidade pública a Fundação Assistencial e
Promocional da Pastoral da Oração de Viçosa, com sede no
Município de Viçosa.
Aprovado em lg turno, com a Emenda nq 1. da Comissão de
Constituição e Justiça, compete-nos, agora, emitir parecer
sobre a matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade mencionada, que se pretende declarar de
utilidade pública, presta relevantes serviços à comunidade
local nos setores de saneamento, saúde, esporte e lazer,
além de dedicar-se à orientação religiosa e profissional dos
jovens daquela comunidade.

Conclusão
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Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.393/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 28 de janeiro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.393/93

Altera a Lei no 10.154, de 25 de abril de 1990.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O art. lg da Lei ng 10.154. de 25 de abril de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Assistencial e Promocional da Pastoral da Oração de Viçosa -
APOV -, com sede no Município de Viçosa.".
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
NQ 1.598/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em
análise visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Barão de Cocais
com sede no Município de Barão de Cocais.
Após sua aprovação no lg turno com a Emenda ng 1, desta

Comissão, compete-nos emitir parecer sobre a matéria para o
2g turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Em anexo, segue a redação do vencido, parte integrante

deste parecer.
Fundamentação

Ratificamos o parecer desta Comissão no lg turno, por
entendermos que uma entidade que tem seu trabalho voltado
para o tratamento e a inserção social dos excepcionais
merece o reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.598/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 28 de janeiro de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.598/93

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Barão de Cocais -, com sede no
Município de Barão de Cocais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Barão de Cocais
-, com sede no Município de Barão de Cocais.
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 DD PROJETO DE LEI
NO 1.667/93

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório
A proposição em epígrafe, do Deputado Antônio Júlio, visa a
declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Pingo de
Gente, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emendas, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno.

Fundamentação
A entidade em exame desenvolve um trabalho de grande

alcance social, notadamente na área de assistência ao menor
carente.
Isso posto, julgamos oportuna a declaração de utilidade

pública da Creche Comunitária Pingo de Gente.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.667/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 28 de janeiro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.
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