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jBelo Horizonte, terça-feira, lQ de fevereiro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO SECRETA DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ELEITA

PARA O RECESSO
ENTRE A 3a E A 4g SESSÕES LEGISLATIVAS DA 12a LEGISLATURA,

DESTINADA À APRECIAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O OFÍCIO Ng 18192, DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
CONTENDO SOLICITAÇAO DE LICENÇA PARA INSTAURAR

PROCESSO CRIMINAL CONTRA O DEPUTADO PAULO
PETTERSEN, EM 27 DE JANEIRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

As dezessete horas, comparecem no Salão Nobre os Deputados
Ailton Vilela, Antônio Júlio, Wilson Pires, Hely Tarquinio,
Sebastião Costa, Anderson Adauto, José Laviola, Roberto
Amara], Jorge Hannas, Roberto Carvalho, Emano Batista,
Francisco Ramalho e José Ferraz. Com a presença de 13
Deputados, o Presidente, nos termos do edital de convocação,
passa á discussão e á votação do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça sobre o Oficio nQ 18/92. do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, contendo solicitação
para instaurar processo criminal contra o Deputado Paulo
Pettersen. Anunciada a discussão do parecer e não havendo
oradores inscritos, encerra-se a discussão. Encerrada a
discussão, e anunciada a votação, a Presidência nomeia
escrutinadores os Deputados Roberto Amaral e Jorge Hannas.
Feita a chamada de votação secreta pelo secretário,
depositam seus votos na urna, cada um por sua vez, os
Deputados presentes. Verificada a coincidência do número de
sobrecartas com o de votantes, os escrutinadores procedem á
apuração dos votos, chegando-se ao seguinte resultado: 13
Deputados votaram sim"; nenhum Deputado votou "não"; não
houve votos em branco nem votos nulos, ficando, portanto,
aprovado o parecer. A seguir, o Presidente, nos termos do
4Q do art. 38 do Regimento Interno, consulta os membros da
Comissão Representativa sobre a conveniência de se dar
publicidade aos trabalhos da reunião, ao que a Comissão
decide favoravelmente. Nesse momento, a Presidência suspende
os trabalhos para que o secretário proceda á feitura da ata.
Reabertos os trabalhos, é a referida ata lida e aprovada sem
restrições. Isso posto, a Presidência encerra a fase secreta
da reunião, voltando aos trabalhos da reunião pública.
Salão Nobre, 27 de janeiro de 1994.
José Ferraz, Presidente - Francisco Ramalho, secretário -
Roberto Carvalho - Emano Batista - Wilson Pires - Allton
Vilela - Hely Tarquinio - Sebastião Costa - José Laviola -
Antônio Júlio - Roberto Amaral - Jorge Hannas.
ATA DA Ia REUNIÃO DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ELEITA PARA 0 RECESSO



ENTRE A 3a E A 4g SESSÕES LEGISLATIVAS DA 12a LEGISLATURA,
EM 11 DE JANEIRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
As dezessete horas e dez minutos comparecem no Salão Nobre
os Deputados José Ferraz, Dilzon Meio, Emano Batista,
Francisco Ramalho, Glycon Terra Pinto, Miguel Barbosa e
Wilson Pires. Com a presença de sete Deputados, a
Presidência declara aberta a reunião. Após designar O
Deputado Francisco Ramalho para atuar como secretário, o
Presidente informa aos Deputados que a reunião se destina á
elaboração da agenda de trabalhos desta Comissão
Representativa e á discussão de assuntos gerais. Isso posto,
a Presidência, de comum acordo com os membros presentes da
referida Comissão, elabora a seguinte pauta para a próxima
reunião: 1 - apreciação do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça sobre o pedido de licença formulado
pelo Tribunal de Justiça para processar criminalmente o
Deputado Paulo Pettersen; e II - designação de relator para
emitir parecer sobre o pedido de licença formulado pelo
Tribunal de Justiça para processar criminalmente o Deputado
José Maria Pinto. Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os membros da
Comissão Representativa para a segunda reunião, a realizar-
se no dia 27 de janeiro, quinta-feira, às 17 horas. Levanta-
se a reunião,
Salão Nobre. 27 de janeiro de 1994-
José Ferraz, Presidente - Ermano Batista - Roberto Carvalho
- Jorge Hannas - Aílton Vilela - Antônio Júlio - Hely
Tarquinio - Roberto Amaral - Wilson Pires - José Laviola -
Francisco Ramalho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.672193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.672/93. do Deputado Ronaldo
Vasconceflos, visa a declarar de utilidade pública a
Congregação das Filhas do Sacratíssimo Coração de Jesus, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição,
compete-nos emitir parecer sobre a matéria para o l Q turno

de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

A Congregação das Filhas do Sacratissimo Coração de Jesus
tem por finalidade promover a vida religiosa de seus membros
e atender à coletividade por meio de ações de cunho cristão.
Na comunidade, a presença da entidade evidencia-se pelos
seus prestimosos serviços, o que a torna merecedora da
declaração de utilidade pública.

Conclusão



Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.672/93, no 1Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de janeiro de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.692/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei
em tela visa declarar de utilidade pública a ACHANTI -
Associação Chapadense de Assistência às Necessidades do
Trabalhador e da Infância, com sede no Município de Chapada
do Norte.
Publicado em lg/10/93, foi o projeto encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando
a Emenda nQ 1. Cabe, agora, a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, no lQ turno, nos termos do
art. 195, c/c o art. 104, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Compulsando a documentação que instrui o projeto, denota-se
que a referida entidade promove o bem-estar das familias,
sobretudo das crianças carentes, mediante a consecução de
programas de saúde, nutrição, saneamento básico e habitação.
Com efeito, justifica-se plenamente a declaração pleiteada,
como forma de melhor garantir a prestação dos relevantes
serviços de natureza social e assistencial pela referida
associação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.692/93, no lQ turno, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 28 de janeiro de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.716/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei em epigrafe declara de utilidade pública a Associação
dos Servidores Municipais de Betim - ASMUBE -, com sede no
Município de Betim
Publicado em 9/10/93, o projeto foi submetido à apreciação

da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para deliberação
conclusiva no lQ turno, nos termos do art. 104, 1, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a ASMuBE, de Betim, tem por
finalidade congregar todas as categorias de servidores da
Prefeitura Municipal, aposentados, pensionistas e
funcionários da Câmara Municipal, em beneficio dos quais
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busca prestar todo tipo de assistência, incluindo a médica e
a psicológica.
Promover a solidariedade interpessoal, o desenvolvimento
cultural e artístico e o aperfeiçoamento técnico~
profissional de seus assistidos são exemplos das diversas
tarefas ás quais se propõe a associação.
Como se vê, em virtude do cunho social e filantrópico das
atividades desenvolvidas pela entidade, justificado está o
mérito da proposição em tela.

Conclusão
Pelas razões argüidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.716/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de janeiro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.733/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Francisco
Ramalho, visa a declarar de utilidade pública a Associação
Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de São João
Nepomuceno - ASFECER -, com sede no Município de São João
Nepomuceno.
Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda n
1, cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o lQ
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada presta relevantes serviços á

comunidade, uma vez que desenvolve ações preventivas contra
o câncer e auxilia aqueles já acometidos pela doença.
Dessa forma, acreditamos ser justo e oportuno que a

entidade seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.733/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, proposta pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 28 de janeiro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.746193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Anderson Adauto, objetiva
declarar de utilidade pública a Casa Espirita Amor e
Caridade, com sede no Município de Tupaciguara.
Publicado em 28/10/93, foi o projeto encaminhado à Comissão

de Constituição e Justiça para exame preliminar dos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, não
encontrando óbices á sua tramitação.
Em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno, vem -o
projeto a esta Comissão para o lQ turno de deliberação

conclusiva.



Fundamentação
Evidencia-se claramente o caráter doutrinário e
assistencial da entidade, a Qual promove o estudo e a
difusão do espiritismo evangélico e a prática da caridade
cristã.
Consideramos, portanto, oportuno e merecido que a Casa
Espírita Amor e Caridade seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido,opinamos favoravelmente á aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.746/93, no 1Q turno, em sua forma
original.
Sala das Comissões. 28 de janeiro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.



Belo Horizonte, quarta-feira, 2 de fevereiro de 1994

ATA

ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 29 SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,

EM 25 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência dos Deputados José Ferraz e Elmiro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE - Atas (2) - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): Questões de ordem - Chamada para recomposição de
" quorum " existência de "quorum' para discussão - Palavras
do Sr. Presidente - Discussão e votação de proposições:
Discussão, em 1g turno, do Projeto de Lei nQ 1.843/93;
apresentação das Emendas flQS 37 a 54; encerramento da
discussão - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 9h45niin, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - 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 - Cássimo Freitas -
Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Olivia Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura das
atas das duas reuniões anteriores.

1g PARTE
Atas

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções, de
2g-Secretário, procede à leitura das atas das duas reuniões
anteriores, que são aprovadas sem restrições.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
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.



Questões de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, de plano
solicito-lhe o encerramento da reunião, por falta de
"quorum".
O Deputado Agostinho Patrus - Recomposição de "quorum", Sr.

Presidente.
Chamada para Recomposição de "Quorum"

O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretário
que proceda à chamada para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Não
há, portanto, "quorum" para votação, mas o há para
discussão.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta o Projeto de Lei
Complementar nQ 30/93, do Governador do Estado, por não
preencher os pressupostos regimentais para a sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno, do Projeto de
Lei ng 1.843/93, do Governador do Estado, que reorganiza a
autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado, Introduz alterações na estrutura orgânica de
Secretarias de Estado e dá outras providências. A Comissão
de Justiça opina pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Saúde e Ação Social opina pela sua aprovação com
as Emendas ns 1 a 36, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com as
Emendas ngs 1 a 36, da Comissão de Saúde e Ação Social . Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 1.843193
EMENDA NQ 37

No parágrafo único do art. 63, substitua-se a expressão
"Centro de Referência Pedagógica" por "Centro de Referência
ao Professor".

EMENDA NQ 38
No inciso II do art. 84, substitua-se a expressão "para a

concessão das metas" por "para a consecução das metas'.
EMENDA NQ 39

No inciso II do art. 90, substitua-se a expressão
"participação individual: 40% (quarenta por cento) do valor-
referência" por "participação individual 60% (sessenta por
cento) do valor-referência".

EMENDA Np 40
No Anexo 'irií, substitua-se a expressão "art. 74" por "art.

75".

- As Emendas nQ 37 a 40, do Governador do Estado, foram
encaminhadas por meio da Mensagem no 422/93, publicada no
"Diário do Legislativo" do dia 24/12/93, pág. 32, col. 1.

EMENDA NQ 41
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Ficam incorporados, a partir de lQ de dezembro

de 1993, ao nível lA da tabela salarial dos órgãos
abrangidos pela Lei nQ 10.324, de 1990, as vantagens



pessoais decorrentes das Leis ngs 11.091, de 4 de maio de
1993. e 11.114, de 16 de junho de 1993, mantendo-se os
níveis hierárquicos das tabelas constantes nos Anexos IV e
VIII da Lei nQ 10324..
Sala das Reuniões. 28 de dezembro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Com a aprovação da emenda em questão ficam
incorporadas à tabela da carreira de ciência e tecnologia
todas as vantagens pessoais, inclusive as de 50% da FUNEO,
que, embora pertencentes à mesma carreira, vêm contrariando
o principio da igualdade de tratamento; restabelece-se o
principio da hierarquia da carreira de ciência e tecnologia;
obtém-se uma redução das perdas salariais do CETEC que, em
dezembro de 1993, chegam a 287%.

EMENDA NQ 42

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O valor correspondente à parcela de férias-

prêmio convertida em espécie e a compensação remuneratõria,
previstos no inciso II do art. 31 da Constituição do Estado
e no art. 57 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de 1993,
devidos em decorrência de aposentadoria, exoneração ou
dispensa do servidor, nos termos do regulamento, serão pagos
sob o título de indenização por trabalhos prestados.".
Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
José Militão
Justificação: a conceituação das vantagens financeiras

citadas como "indenizações por trabalhos prestados' procura
igualar o tratamento tributário dado pelo regulamento do
Imposto de Renda aos rendimentos oriundos de indenizações
trabalhistas e do saque do FGTS, no setor privado,
decorrentes de rescisão de contrato de trabalho ou de
aposentadoria do empregado.
Pela justiça e oportunidade desta emenda, esperamos contar

com o apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.
EMENDA No 43

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- O servidor público da administração direta,

quando no exercício de cargo em comissão de outro Poder,
somente recolherá a contribuição previdenciária para o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais em relação ao cargo em comissão no qual se encontrar
em exercicio, ficando vedado qualquer desconto
previdenciário, a titulo de complementação de contribuição,
pela titularidade do cargo efetivo.".
Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
José Militão
Justificação: A presente emenda tem o objetivo de definir

Que O servidor público da administração direta, quando no
exercício de cargo em comissão de outro Poder, somente
recolha a contribuição previdenciária para o IPSEMG em
relação ao cargo em comissão no qual se encontrar em
exercício, ficando vedado qualquer desconto previdenciãrio,
a titulo de complementação de contribuição, pela
titularidade do cargo efetivo.



Com efeito, não é justo nem ético e aceitável que o IPSEMG
exija do servidor em exercício de cargo em comissão de outro
Poder complementação previdenciária pela titularidade de um
cargo efetivo que não esteja sendo exercido por ele.
Ora, se no exercício de cargo em comissão, tendo em vista

sua maior remuneração, o servidor já sofre um desconto maior
do que se estivesse exercendo seu cargo efetivo, por que se
exigir que sua contribuição seja complementada?
Urge pôr cobro a essa injusta situação, e é esse o objetivo
desta emenda. Assim, pela justiça e oportunidade desta
proposição, esperamos contar com o apoio de nossos nobres
pares á sua aprovação.

EMENDA NQ 44
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
'Art .....- O "caput' do art. 36 da Lei ng 11.050, de 19

de janeiro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 36 - Ao servidor público titular de cargo efetivo

estadual que se aposentar nos termos dos incisos II e III do
art. 36 da Constituição do Estado fica assegurado o direito
de perceber a remuneração do cargo de provimento em comissão
que ocupa, desde que, na data da passagem para a
inatividade, atenda aos seguintes requisitos:'.'.
Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
Roberto Amaral

Justificação: A presente emenda tem o objetivo de assegurar
os mesmos direitos aos funcionários que passam para a
inatividade voluntária, de fazer-lhes justiça e de conceder-
lhes isonomia, dando-lhes a oportunidade de continuar no
regime em que se encontram, uma vez que a perda pecuniária,
por parte desses funcionários, afeta de forma radical e
perversa os que já cumpriram tempo para aposentadoria.
O referido artigo não acarreta ônus financeiro, primeiro,
porque a efetivação da aposentadoria se dará uma a uma
conforme o interesse individual de cada funcionário e,
segundo, porque, quando ocorrer a nomeação - se ela ocorrer
- do novo funcionário, será pela diferença do cargo que ele
ocupa e da sua nomeação, que é rotina da administração de
Pessoal do Executivo.

EMENDA Ng 45
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
'Art .....- Aos professores que se aposentaram a partir de
1962, na direção de escola, e que não foram apostilados,
fica assegurado o direito de receber proventos de direção,
tendo que provar ter estado na função, no mínimo, por 2
(dois) anos.'.
Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
Jorge Eduardo

• da Constituição do Estado garante
de Amparo á Pesquisa do Estado de
na gestão dos recursos públicos
tecnologia. O referido artigo

cuja administração é privativa da

EMENDA NQ 46
Suprima-se o art. 81.
Justificação: O art. 212
a autonomia da Fundação
Minas Gerais - FAPEMIG -
destinados à ciência e á
atribui á FAPEMIG recursos
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Fundação. O art. 81 do Projeto de Lei ng 1.843/93 fere,

portanto, a Constituição Estadual.
Sala das Reuniões. 28 de dezembro de 1993.
Jorge Eduardo

EMENDA Ng 47
O art. 60 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 60 - Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo,

sob a coordenação da Superintendência Central de Pagamento
de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, o Sistema
Unico de Pagamento de Pessoal, visando à uniformização da
sistemática operacional de pagamento na administração
direta.
Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: A emenda visa retirar do texto da proposta a
ingerência da Secretaria da Fazenda nas autarquias e nas
fundações. A persistir o pagamento por aquela, estas
perderão a autonomia, pois nem pagar os seus funcionários
poderão. -
Ora, autarquia e fundação são figuras jurídicas de
entidades autônomas, o que significa independência
funcional. Pela proposta, por exemplo, a Secretaria da
Fazenda fica responsável pelo pagamento do IPSEMG.

EMENDA NQ 48
Dê-se ao art. 32 a seguinte redação:
"Art. 32 - Ficam criadas na estrutura orgânica da

Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração e
incluídas no inciso V do art. 6g da Lei ng 9.519, de 29 de
dezembro de 1987, a Superintendência de Gestão de Documentos
e 26 (vinte e seis) Coordenadorias Regionais.".
Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
Ibrahim Jacob
Justificação: A presente emenda objetiva ampliar o número
das Coordenadorias Regionais da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração.
A moderna administração pública tende a desconcentrar cada

vez mais os seus serviços visando a seu aperfeiçoamento e a
sua eficiência.

EMENDA NQ 49
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art .....- O art. 75 da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro

de 1993, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 75 - ........................
Parágrafo único: Nenhum Diretor de sociedade de economia

mista sob controle do Estado pode ter honorários inferiores
à remuneração de seus funcionários, sendo seus efeitos
retroativos a janeiro de 1993.".".
Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: Com a Deliberação ng 1/91, de lg/11/91. da
Comissão Estadual de Política de Pessoal - CEP -, os
Diretores das empresas estatais passaram a receber
honorários inferiores à remuneração de seus funcionários,
chegando esses Diretores a acumular perdas equivalentes a
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19.058,69 UFIRs, o equivalente a US$8.500,00. Isso ocorre
porque os funcionários são regidos pela CLT e a correção de
seus salários é feita com base na política salarial do
Governo Federal

EMENDA NQ 50
Acrescente-se ao art. 70 o seguinte parágrafo:
" 3Q - Uma das delegacias regionais criadas por este

artigo será Instalada em Cataguases.".
Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
Tarcísio Nenriques
Justificação: Cataguases, na Zona da Mata, sede de uma

comarca com quatro Juizes, três Promotores de Justiça e três
Delegados de Policia, tem Influência em mais quatro outros
municípios, fazendo com que a população flutuante conte mais
de 160 mil habitantes, na sua maioria operários e
estudantes. Por isso, o município tem necessidade de
abrigar uma sede de regional, pois, atualmente subordinado a
Leopoldina, cidade menor e menos populosa, não tem condições
de dar assistência ao sistema de segurança que o município e
a comarca merecem.

EMENDA NQ 51
Dê-se ao art. 48 a seguinte redação:
Art. 48 - 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 e efeito retroativos a lg de maio de 1993.
Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
Maria Elvira
Justificação: Em maio de 1993, supervisores, assessores e

chefias tiveram aumento no salário-base que não foi
repassado aos demais funcionários da autarquia e aos
aposentados, o que fere os principies constitucionais da
Isonomia e da paridade.

EMENDA Nç 52
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
°Art .....- O disposto no art. 6Q da Lei nQ 9.532, de 30

de dezembro de 1987, aplica-se ao titular de cargo de
provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo
que, em 30 de dezembro de 1987, tenha sido apostilado em
cargo de provimento em comissão, com base na Lei nQ 5.945,
de li de julho de 1972, com a redação dada pelo art. 12 da
Lei nQ 8.019, de 23 de julho de 1981, e tenha sido nomeado,
em data posterior, para o exercício de outro cargo de mesma
natureza, de maior remuneração, em quadro de pessoal da
administração pública estadual, no qual tenha permanecido
por, no mínimo, 2 (dois) anos ininterruptos.".
Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Ao ressalvar, por meio do art. 6Q da Lei n

9.532, o direito dos ocupantes de cargos em comissão, em
30/12/87, de obtenção do benefício a que se refere o art. 22
da Lei nQ 5.945, de 11/7/72, quis o legislador fazer justiça
ao servidor que se achava sob o regime da referida lei.
Deixou, porém, de assegurar os mesmos direitos aos que, não
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ocupando cargo em comissão naquela data, estiveram por
vários anos sob o mesmo regime, obtendo, até mesmo,
apostilamento. A esses, com muito mais razão, caberia
assegurar-se a continuidade do regime, pois a mudança os
afeta de forma radical e perversa, sobretudo os que já

cumpriram tempo para aposentadoria. Ora, é intenção

consistente do legislador promover a eqüidade, e, no
presente caso, a forma de fazê-lo é estender a esses poucos
servidores os termos do referido artigo.
Com os dois exemplos a seguir, pretende-se tornar mais
clara a justificação: um funcionário com poucos anos de
serviços, nomeado para cargo em comissão em fins de 1987,
encontrando-se no exercido do cargo em 31/12/87, teve os
direitos assegurados; outro funcionário, com mais de 30 anos
de serviço, tendo ocupado vários cargos em comissão,
apostilado, não teve os direitos assegurados, porque não se
achava no exercício de cargo em comissão em 31/12/87, pois
fora exonerado alguns meses antes. No entanto, esteve sob o
regime dessa lei durante toda a sua vigência-
0 fato de todos os cargos em comissão acharem-se
preenchidos em 30/12/87, e aos seus ocupantes estarem
assegurados os benefícios em apreço, reduz os efeitos da
emenda em curto prazo, a algumas eventuais substituições. Em
médio prazo, no final do atual Governo, o número deverá
crescer um pouco, mas continuará a ser pequeno. Em longo
prazo será irrelevante, pois o número dos possíveis
candidatos aos cargos diminui com as aposentadorias.

EMENDA Ng 53
Acrescentem-se os seguintes artigos onde convier:
"Art .....- A Secretaria de Estado 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. ._. - Para a consecução de seus objetivos, compete á
Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo:

- subsidiar a formulação de politicas, diretrizes e
planos governamentais no que se refere ao esporte, ao lazer
e ao turismo;
II - compatibilizar programas, projetos e atividades de
esportes, lazer e turismo estaduais com os dos niveis
federal e municipal;
III - articular-se com instituições públicas e privadas que

atuem no setor, visando á cooperação técnica e à integraçãc
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 municípios do Estadc
usufruam dos benefícios a serem gerados;
V - promover entendimento e negociação junto ao Governc
Federal e aos órgãos de fomento e desenvolvimento, visando à
captação de recursos;
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VI - estabelecer as políticas do desporte amador, da
recreação e do lazer em Minas Gerais;
VII - proporcionar às crianças e a adolescentes das
periferias urbanas ações junto a suas comunidades de origem,
visando ao seu desenvolvimento físico e social, mediante a
prática de esportes, do lazer e da recreação;
VIII - promover a realização de eventos objetivando a
participação do idoso nas atividades de esportes, 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 uni sistema de esportes,
lazer e recreação que se destine, preferencialmente, às
classes de menor renda;
XI - exercer outras atividades correlatas.
Art . .... - 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:
III - 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 Esporte 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:

- 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 . .... - Ficam criados, nos Anexos 1 e III do Quadro
Permanente a que se refere o Decreto ng 16.409, de 10 de
julho de 1974, os cargos de provimento em comissão e efetivo
constantes, respectivamente, nos Anexos 1 e II desta lei,
destinados ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de
Estado de Esportes, Lazer e Turismo ng XXXI.

Anexo 1



 (a que se refere o art. da Lei flQ de

de 1993)
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Quadro Especifico de Provimento em Comissão

Denominação Código Símbolo 41e Recrutamettowg de
Venciment4 LimitaoAmplCargos

Diretor 1 IMG-08 1	503 1	 12 1	12

Admi n i st rad4r
de Centro d
Recreação
e Esporte MG-35 503 7 7

Supervisor tIICH-O$ QP-32 1	 1 34 1	34

Anexo II

 

(a que se refere o art. da Lei ng . de
de 1993)

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Quadro Especifico de Provimento Efetivo

Código Grupo de Nível Ng de Faixa de
Elementar 1 Cargos Vencimento

Côdi qol Grumo de Nível de Ng de 1 Faixa de
- 1 2Q Grau de Escolarjdade 1	Cargos Vencimento

SG-04 Auxiliar de Admini$tração 12QP-11 a QP-20

Auxiliar de Enfermgem 7QP-11 a QP-20

14

de

de

Código Grupo de Nível
Superior de
Escolaridade

NS-11 Assistente Social
N5-19 Enfermeiro
NS-04 Médico
NS-17 Bibliotecário
NS-06 Nutricionista

Ng de Faixa de
Cargos Vencimento

9 O-21 a QP-30
7 O -21 a QP-30
9 0-21 a QP-30
1 O -21 a QP-30
9 QP- 1 a QP-30".

Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
Agostinho Patrus
Justificação: A Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo,
criada pela Lei nQ 8.502. de 19/12/83, vem funcionando,
desde a sua criação, com a mesma estrutura, fato que a
diferencia das demais Secretarias de Estado.
Acresce ainda que, com a implantação do Programa Curumim e

a inexisténcia de uma estrutura apropriada, torna-se urgente
uma reestruturação mínima.

EMENDA Ng 54
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
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'Art..... - A remuneração do ocupante de cargo em
comissão, com tempo de apostilamento, que continua no cargo
sem ser apostilado, será acrescida de 20% (vinte por cento)
do vencimento do respectivo cargo.'.
Sala das Reuniões, 28 de dezembro de 1993.
Ronaldo Vasconcel los
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto emendas de autoria
do Governador do Estado, contidas na Mensagem PQ 422/93, e
dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, José Militão, Roberto
Amaral, Jorge Eduardo, Tarcisio Henriques, Ibrahim Jacob,
Maria Elvira e Agostinho Patrus, que receberam os flQS 37 a
52.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Em face do que dispõe o 2Q do art. 195
do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto
com as emendas á Comissão de Defesa Social, para que sobre
elas emita parecer.

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.730193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei supracitado, do Deputado Edward Abreu,
visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária São Jorge do Morro das Pedras - ACSJMP -, com
sede no Municipio de Belo Horizonte.
Publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda
nQ 1. Vem agora o projeto a esta Comissão, para o lg turno
de deliberação conclusiva, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comunitária São Jorge do Morro das Pedras -
ACSJMP -, conforme se depreende do seu estatuto, tem por
objetivo precipuo trabalhar pelo desenvolvimento e pelo bem-
estar social dos moradores da Vila São Jorge do Morro das
Pedras, proporcionando a seus associados a prática de
atividades civicas, recreativas, culturais e
socioassistenciais, em cooperação com o poder público.
Assim sendo, a declaração de utilidade pública da entidade
possibilitará sua melhor atuação, com vistas à consecução
dos seus objetivos estatutários.

Conclusão
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Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nç 1.730/93, com a Emenda nQ 1, da Comissão de

Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 1Q de fevereiro de 1994.

José Leandro, relator
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1	Belo Horizonte, sexta-feira. 4 de fevereiro de 1994

ATA

ATA DA 79 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 28 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Suspensão e reabertura da reunião - Votação de
proposições; prosseguimento da votação, em lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 1.843/93; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação; votação do art. 60;
questão de ordem; leitura do artigo; discurso do Deputado
Tarcisio Henriques; aprovação; votação das Emendas ns 1 a
28; 30 a 40; 42, 45, 48 e 53; aprovação; votação das Emendas
ngs 43, 44, 46, 47, 49, 50 e 51; rejeição; votação da Emenda
nQ 29; discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos e
Tarcísio Henriques; rejeição; votação da Emenda ng 41;
discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcelios e Milton
Sanes; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição; votação da Emenda ng 52; rejeição; votação da
Emenda ng 54; discurso do Deputado Bonifácio Mourão;
rejeição; aprovação do projeto, com as Emendas ns 1 a 28:
30 a 40; 42, 45, 48 e 53; declaração de voto - Votação, em
2Q turno, do Projeto de Lei Complementar ng 30/93; chamada
para votação nominal; aprovação na forma do vencido em lg
turno - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.844/93;
votação do Substitutivo ng 1; aprovação. Aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nQ 1 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h44min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio
- Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrôslo Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Edward Abreu - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Glycon Terra
Pihto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Milton Salies - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - 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. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lã 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.

Zg 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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 10 minutospara que as Lideranças possam concluir o
acordo quanto á votação da matéria da pauta.

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

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em lg turno,
do Projeto de Lei nQ 1.843/93, do Governador do Estado, que
reorganiza a autarquia Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado, introduz alterações na
estrutura orgânica de Secretarias de Estado e dá outras
providências. Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado-
0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peço verificação, Sr.
Presidente.
o Sr. Presidente - E regimental o pedido- A Presidência vai

proceder á verificação requerida.
- Procede-se á verificação de votação. Votaram a favor 45
Deputados; votaram contra 4 Deputados. Está, portanto,
aprovado o projeto, salvo emendas e destaques.
Em votação, o art. 60, que foi destacado.

Questão de Ordem
O Deputado Tarcísio Henriques - Peço a V. Exa. que

determine a leitura do artigo em questão.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr Secretário, Deputado
Amilcar Padovani, que proceda à leitura do arU 60.
O Sr. Secretário (Deputado Amilcar Padovani) - (- Lê;)
'Art. 60 - Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo,

sob a coordenação da Superintendência Central de Pagamento
de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, o sistema
único de pagamento de pessoal, visando à uniformização da
sistemática operacional de pagamento da administração

direta, autarquias e fundações.'
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação

do artigo, o Deputado Tarcisio Henriques
O Deputado Tarcísio HenriqueS t - Quero apenas ratificar o
que foi dito hoje cedo, quando tive oportunidade de falar.
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Esse artigo visa centralizar todos os pagamentos na
Secretaria da Fazenda. E de uma interferência inominável nas
autarquias e fundações. Não entendemos que, no sistema de
administração pública que temos a vigorar, os recursos de
uma autarquia sejam geridos por outro órgão. Tais recursos
seriam encaminhados à Secretaria da Fazenda, que é um órgão
da administração direta.
Temo - e já temia desde o inicio do Governo - que estejamos
num processo de esvaziamento e, já agora, de extinção do
IPSEMG, que pouco a pouco vai sendo mutilado. Temo que a
extinção do IPSEMG já esteja a caminho. E justamente por
isso, como associado daquele Instituto e por ter feito parte
da sua administração e, por isso mesmo, reputando-o como
órgão da mais alta importância no atendimento aos nossos
funcionários, que gostaria de chamar a atenção dos Srs.
Deputados para o fato de que, votando o artigo como está,
estaremos promovendo a extinção do IPSEMG.
Fiz uma emenda, Sr. Presidente, mas no afã e no galope das

votações que acontecem nesses dias, essa emenda desapareceu.
A minha emenda tinha o objetivo de fazer com que as duas
últimas expressões fossem retiradas. Mas a emenda
desapareceu. A centralização do pagamento de todo o
funcionalismo poderia ser feita com exceção das autarquias.
A responsabilidade agora cabe aos ilustres Deputados. Multo
obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o art. 60. Os Deputados que

o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ngs 1 a 28; 30 a 40; 42, 45, 48 e
53, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas.
Em votação, as Emendas nQs 43, 44, 46, 47, 49, 50 e 51,

que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas
as emendas.
A Presidência vai agora submeter a votação as emendas que
receberam pedido de votação destacada. Em votação, a Emenda
ng 29, que recebeu parecer pela aprovação. Com a palavra,
para encaminhá-la, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr. Presidente, trata-se
apenas de um capricho de determinada figura importante do
Governo do Estado, a qual quer eliminar uma Diretoria da
Fundação João Pinheiro, aproveitar todos os cargos e
assessoria correspondentes a essa diretoria e jogarpara
outra pasta da própria Fundação João Pinheiro. E uma
economia de níquel. Não se justifica então, Sr. Presidente,
que seja extinta essa Diretoria.
Assim, solicito aos colegas que votemos contra a Emenda ng
29, que veio por meio de sugestão de segmentos do Governo do
Estado como um todo-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Tarcísio Renriques.
O Deputado Tarcísio Henriques' - Eu queria apenas saflentar
para o Deputado Ronaldo Vasconcellos que já temos o
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compromisso do Líder do Governo. Deputado Romeu Queiroz, de
que essa emenda não vai ser aprovada. Sendo assim, haverá a
permanência do Centro de Estudos e Pesquisas da Fundação
João Pinheiro, o que é motivo de grande satisfação para nós.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 29. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 41, que recebeu
parecer pela rejeição. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o ilustre Deputado Ronaldo Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, os
funcionários do CETEC estão com defasagem salarial, neste
Governo, de 287%. A nossa emenda tenta diminuir levemente
essa defasagem. Assim, faria, um apelo aos colegas para que
nos ajudassem na aprovação dessa emenda, que foi rejeitada
pela Comissão de Defesa Social - até agora, não entendi o
motivo de tal rejeição -, votando a seu favor. Se estivermos
errados, que a emenda seja vetada pelo Executivo, mas não
aqui, na Assembléia. Não há motivo para não atender ao
pedido de um colega e, principalmente, à solicitação da
diretoria e da Associação dos Funcionários do CETEC.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação
da matéria, o Deputado Milton Salles.
O Deputado Milton Sal les - Sr. Presidente, hoje, à tarde,
tivemos a satisfação de conversar com o Deputado Romeu
Queiroz, Líder do Governo nesta Casa, e com todo o pessoal
do CETEC, inclusive, com o seu Presidente. Ficamos
sensibilizados com essa emenda, motivo pelo qual peço à
Bancada do PFL que vote a seu favor.
o Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 41, que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que desejarem aprová-la
permaneçam como estão. (- Pausa.) Rejeitada.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Peço verificação, Sr.

Presidente-
0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares. Os Deputados que votaram
a favor da emenda queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se
assentar. Os Deputados que votaram contra a emenda queiram
se levantar. (- Pausa.) Votaram a favor 21 Deputados;
votaram contra 32 Deputados- Está rejeitada a emenda.
Em votação, a Emenda ng 62, que recebeu parecer pela
rejeição. Os Deputados que desejarem aprová-la permaneçam
como estão. (- Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda ng 54, que recebeu parecer pela
rejeição. Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão, para
encaminhar a votação.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, com relação ao Projeto de Lei ng 1.843/93, o meu
partido - o PMDB - e o PSDB firmaram uma posição que, nesta
oportunidade, queremos esclarecer: esse projeto trata dos
assuntos mais variados e, em resumo, reestrutura a
administração do Estado. Começa, como sabem os Deputados,
pela estrutura da Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais. Dai, parte para reestruturar a
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Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Recursos Humanos
e Administração, cria cargos, mexe com o servidor público,
com sua remuneração, com os planos de carreira, com a
Loteria do Estado, com o Instituto de Pesos e Medidas e
assim por diante. E um dos projetos que mais movimenta a
estrutura administrativa do Estado de Minas Gerais. No
entanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse projeto, por
um equivoco lamentável, não passou pela Comissão de
Administração Pública da Assembléia Legislativa. Na
qualidade de Presidente da referida Comissão e sustentando a
posição do meu partido, também sustentada pelo PSDB,
procuramos o Lider do Governo, Deputado Romeu Queiroz.
Procuramos, também, o Lider do BRO. Deputado Agostinho
Patrus, e chegamos a um entendimento. Apresentaremos,
amanhã, um requerimento, na reunião ordinária, por ser
regimental, pedindo que seja ouvida a Comissão de
Administração Pública. Em razão disso, tivemos a posição, já
conhecida de todos: deveremos, nesta situação, ouvir a
Comissão mais indicada para estudar o projeto, que, sem
dúvida, é a Comissão de Administração Pública.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 54, que recebeu

parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como estão. (- Pausa.) Rejeitada.
Está, portanto, aprovado, em iQ turno, o Projeto de Lei ng
1.843/93, com as Emendas ngs 1 a 28; 30 a 40; 42, 45, 48 e
53.
Com a palavra, para declaração de voto, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho' - Colega Presidente, estou
perplexo diante das palavras do Deputado Bonifácio Mourão.
Este projeto é um 'samba-do-crioulo-doido', não se tratando
de nenhuma reorganização da administração pública, pois foi
feito, como disse o Deputado governista, meu amigo pessoal,
colega Ronaldo vasconcellos, contendo picuinhas, na
tentativa de se extinguir a Diretoria da Fundação João
Pinheiro. E demais dizer que se trata de uma reorganização
da administração pública.
O Deputado Bonifácio Mourão, responsável, sério,
competente, declara que o projeto sequer passou pela
Comissão de Administração Pública. Se o projeto, em tese,
trata da reorganização ou suposta reorganização da
administração pública - já que, a nosso ver, o projeto é a
anti-reforma administrativa -, deveria passar pela Comissão
de Administração Pública. Isto é um absurdo, é uma
desmoralização para todos nós aqui presentes, com todo o
respeito aos membros do Governo que elaboraram esse
"frankinstein", cuja autoria o próprio Governador assume. Em
vista disso, não precisamos dizer nada a não ser que a
Assembléia também se assuma enquanto um grande
'frankinstein' no Estado.
O Deputado Bonifácio Mourão afirma que o projeto não passou
pela Comissão de Administração Pública, a mais importante,
dada a natureza do assunto.
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Quando tentamos nos Inscrever para encaminhar a primeira
emenda, destacada pelo Deputado Tarcisio Henriques, não

conseguimos, talvez pela pressa de se votar o projeto.
O projeto em pauta remexe em toda a administração pública,
criando cargos e uma série de outras coisas, conforme foi
dito pelo Deputado Bonifácio Mourão. isso é muito sério para

ser votado desta forma.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Roberto Carvalho.
Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei Complementar ng
30/93, do Governador do Estado, que acrescenta parágrafo ao
art. 136 da Lei nQ 5.301, de 16/10/69. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lQ turno. Em votação, o projeto. A
Presidência vai submetê-lo ao processo de votação nominal,
de conformidade com art. 263, inciso 1, do Regimento
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo deverão
responder "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão
responder "não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário
que, de conformidade com o art. 200 do Regimento Interno,
projeto de lei complementar será aprovado se obtiver 39
votos favoráveis.
Com a palavra, o Deputado Amilcar Padovani. lg-Secretàrio
"ad hoc", para proceder à chamada para votação nominal.
O Sr. Secretário (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados; votou "não"
1 Deputado. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei
Complementar ng 30/93, do Governador do Estado, na forma do
vencido em lQ turno.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.844/93, do
Governador do Estado, que autoriza o DER-MG a instituir a
cobrança de pedágio em rodovia sob sua jurisdição e dá
outras providências. A Previdência vai submeter a votação o
Substitutivo ng 1. Os Deputados que desejam aprová-lo
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei n
1.844/93 na forma do Substitutivo ng 1.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 29. às 91h30min e às 201h30min.
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser
publicada. Levanta-se a reunião

- Sem revisão do orador.)
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1	Belo Horizonte, terça-feira, 8 de fevereiro de 1994

ATA

ATA DA 84 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 29 SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12g LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 29 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência dos Deputados José Ferraz e José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE: Ata - 211 PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adeimo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Aflton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrõslo Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - 8aldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cêlio de
Oliveira - Dllzon Meio - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Giycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Maria Olivia - Miguei Barbosa - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima
- Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1? PARTE
Ata

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

24 PARTE (ORDEM DO DIA)
Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A Presidência
informa ao Plenário que faz retirar da pauta da presente
reunião os Projetos de Lei ngs 1.843 e 1.844/93, uma vez que
os mesmos não preenchem os pressupostos regimentais
necessários à sua apreciação pelo Plenário.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outra matéria a ser
apreciada, 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
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Belo Horizonte, quarta-feira, 9 de fevereiro de 1994

ATA

ATA DA 61a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte de dezembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Agostinho Patrus
(substituindo este ao Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Liderança do PFL), Geraldo Rezende, Ajalmar
Silva (substituindo este ao Deputado Antônio Pinheiro, por
indicação da Liderança do BRD), Ermano Batista e Célio de
Oliveira, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Agostinho Patrus (substituindo o Deputado Bonifácio Mourão,
por Indicação da Liderança do BRD), Dilzon Meio, Ermano
Batista, Alvaro Antônio, Geraldo Rezende e Jaime Martins,
membros da Comissão de Administração Pública; e Célio de
Oliveira, Raul Messias, Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado José Renato, por indicação da Liderança do BRD),
Jaime Martins, Dilzon Melo e Péricles Ferreira, 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 Ajalmar
Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
Pareceres para o 1Q Turno dos Projetos de Lei ns 1.842,
1.844 e 1.845/93, do Governador do Estado, os quais dispõem,
respectivamente, sobre a reorganização do DER-MG e dá
outras providências, sobre a autorização a que o DER-MG
Institua a cobrança de pedágio em rodovia sob a sua
jurisdição e dá outras providências e sobre a criação do
Fundo Penitenciário Estadual e dá outras providências. Em
seguida, a Presidência suspende a reunião. Reabertos os
trabalhos, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
registra a presença dos Deputados Jorge Eduardo
(substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da
Liderança do PMDB), Geraldo Rezende, Ermano Batista e Célio
de Oliveira, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Geraldo Rezende (substituindo o Deputado José Renato. por
indicação da Liderança do PMDB), Dilzon Melo, Ermano
Batista, Alvaro Antônio e Agostinho Patrus (substituindo
este ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança
do PFL), membros da Comissão de Administração Pública: Célio
de Oliveira, Agostinho Patrus (substituindo este ao Deputado
Baldonedo Napoleão, por indicação da Liderança do BRD),
Wilson Pires (substituindo o Deputado João Marques, por
Indicação da Liderança do PRN), Ajalmar Silva e Jorge
Eduardo (substituindo estes aos Deputados José Renato e
Jaime Martins, respectivamente, por indicação da Liderança
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do SRD) e Dilzon Meio, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Encontram-se presentes, também,
os Deputados Ibrahim Jacob e Francisco Ramalho, O
Presidente, tendo em vista a ausência dos relatores
anteriormente designados, redistribui o Projeto de Lei ng
1.842/93 aos Deputados Geraldo Rezende, Dílzon Melo e Jorge
Eduardo, membros das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, respectivamente. Com a palavra, o Deputado
Geraldo Rezende emite seu parecer, mediante o qual conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Dílzon Melo
emite seu parecer, por meio do qual conclui pela aprovação
do projeto com as Emendas ngs 1 a 9. Discutido e votado, é
aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo
emite seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas ngs 1 a 9, da Comissão de
Administração Pública. O Presidente, devido á ausência dos
relatores anteriormente designados, redistribui o Projeto de
Lei nQ 1.844/93 aos Deputados Agostinho Patrus e Ajalmar
Silva, membros das Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, respectivamente. Com
a palavra, o Deputado Geraldo Rezende, relator da Comissão
de Constituição e Justiça, emite seu parecer, mediante o
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do projeto. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. O Deputado Agostinho Patrus
emite seu parecer, por meio do qual conclui pela aprovação
da matéria com as Emendas ngs 1 e 2. Discutido e votado, é
aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Ajalmar Silva
emite seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de
Administração Pública. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. O Presidente, devido á ausência dos
relatores anteriormente designados, redistribui o Projeto
de Lei ng 1.845/93 aos Deputados Geraldo Rezende e Ajalmar
Silva, membros das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, respectivamente. Com
a palavra, o Deputado Geraldo Rezende, emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria na forma do
Substitutivo nQ 1. Discutido e votado, é aprovado o parecer.
Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. relator da
Comissão de Administração Pública, emite seu parecer, por
meio do Qual conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e
com a Emenda ng 1, que apresenta. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado
Ajalmar Silva emite seu parecer, mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Administração Pública. Discutido e votado, é o
parecer aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a
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Presidência convoca os Deputados para a reunião conjunta
destas Comissões a se realizar no dia 21 do corrente, ás
10h30mln, destinada a apreciar o Projeto de Lei Complementar
ng 30/93, do Governador do Estado, 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, agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Célio de Oliveira, Presidente - Francisco Ramalho - Jorge
Eduardo - José Renato - Geraldo Rezende - Márcio Miranda -
Roberto Amaral - Agostinho Patrus.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12g LEGISLATURA

Discurso Proferido em 22112/93 pelo
Deputado Gilmar Machado

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, dois assuntos me trazem a esta tribuna. Em
primeiro lugar, gostaria de ressaltar que, no último sábado,
em Uberlândia, realizamos mais um "TV na Rua", contra a fome
e em defesa da reforma agrária. Conseguimos reunir em um só
dia quase uma tonelada de alimentos, que hoje estão sendo
entregues no assentamento dos trabalhadores rurais no
Município de Santa Vitória e que serão entregues também no
acampamento de trabalhadores rurais em Campo Florido.
Queria ressaltar a importância do crescimento da luta pela
reforma agrária no Triângulo Mineiro e a vitória que os
companheiros ali tiveram. Na segunda-feira, desceram para
Uberaba, á qual a Comarca de Campo Florido pertence.
para que pudessem receber a posse da terra, mais de 140
famílias que, no inicio deste ano, ocuparam aquela terra. E,
portanto, mais uma vitória dos trabalhadores neste ano, no
Triângulo Mineiro, onde tivemos a intensificação da luta
pela posse da terra. Queria registrar meus cumprimentos aos
companheiros de Campo Florido, que agora receberão a posse
definitiva da terra.
Em Santa Vitória, os companheiros realizaram, na semana

atrasada, mais uma ocupação. Essa contribuição, juntamente
com outros movimentos feitos em Uberlândia e em outras
cidades da região, reforçará a luta pela reforma agrária.
Tenho certeza de que os companheiros de Santa Vitória também
sairão vitoriosos.
Em segundo lugar, queremos lamentar a forma apressada, sem
que tenhamos tido condições de conhecer os projetos, como
esta Casa vem concedendo autorizações ao Governo. Lamentamos
também essa última reforma administrativa que o Governo vem
tentando fazer por meio do popularmente conhecido projeto
"Frankenstein". E inadmissivel receber, na última hora, um
projeto com uma quantidade enorme de artigos, que versam
sobre vários temas, criando mais 400 cargos no Estado e 6
cargos de piloto de avião a jato. Além disso, o art. 81
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representa ingerência do Governo na FAPEMIG, que tem
autonomia para gerir seus recursos. O art. 81 é uma
demonstração clara de desrespeito àquele órgão. E mais um
ato contra a nossa FAPEMIG. Outros artigos também vêm
prejudicar vários órgãos da nossa administração.
Assim, mais uma vez, queremos repudiar a convocação q ue foi
feita e a forma como está sendo conduzida. Não temos tido
condições de fazer uma análise da matéria. Em virtude disso
é que estamos votando contrariamente. Temos também emendas
que os relatores estão aceitando sem conhecer exatamente o
seu teor. Isso é lamentável e só vem denegrir a imagem do
Poder Legislativo de Minas Gerais. Isso está demonstrado na
pesquisa que a Assembléia acabou de realizar. Ao invés de
darmos uma contribuição para superar essa imagem, estamos
construindo uma imagem ainda mais negativa desta Casa pela
forma displicente e - não sei se teria condições de afirmar,
mas mesmo assim gostaria de fazer essa declaração -
irresponsável como tudo vem sendo conduzido.
Gostaria de deixar registrado o meu protesto contra a forma
como as emendas estão sendo votadas. Particularmente, acho
que o Regimento Interno está sendo respeitado, mas os
projetos são votados sem que se saiba quais são as emendas.
Depois é que o Governo as manda para cá. E lamentável que
assistamos a tudo isso no encerramento da sessão

legislativa. Espero que 1994 traga novas idéias e que,
nesse ano eleitoral, em que tenho certeza de que haverá
grandes modificações, o Poder Legislativo sofra

transformações, para que possamos tratar, com mais

seriedade, as questões do povo de Minas Gerais.
3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

EXTRAORDINÁRIA DA Ug LEGISLATURA
Discurso Proferido em 22/12/93 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias* - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
demais companheiros Deputados, em primeiro lugar, nossa
concordância total com a critica feita desta tribuna pelo
Deputado Gilmar Machado a esta perspectiva anã que tem sido
adotada por Deputados aqui na Assembléia, pela assessoria,
pelos Secretários de Governo, querendo fazer com que a
sociedade mineira engula goela abaixo coisas como as que
estão ocorrendo aqui nestes processos. Em segundo lugar,
estou com dúvidas quanto a certo Deputado desta Casa, que
levanta publicamente, em reuniões importantes ocorridas em
Belo Horizonte, criticas a esse Governo que está ai e que
não tem coragem de se levantar da cadeira e votar contra o
Governo, mostrando uma perspectiva anã de parlamentar.
Bom, mas o que eu venho, graças a Deus, trazer a esta
tribuna, são parabéns. Gostaria de parabenizar a Rede
Manchete de Televisão. Todos sabem que defendo, luto pela
aprovação de projeto que visa cobrar ICMS das redes de
televisão, mas venho aqui, de público, parabenizar a Rede
Manchete por dois motivos: o primeiro é referente a sua nova
forma de fazer jornalismo. Está fazendo um jornalismo
autêntico, feito ao vivo - aqui me refiro à entrevista
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feita recentemente, anteontem, se não me engano, com o
Senador 81$01. Nessa entrevista brilhante, o Senador Biso],
do nosso partido, exorta-nos a continuar nas lutas, na
batalha e no aprimoramento do sistema democrático
brasileiro. Apesar de, particularmente, estar vivendo um
momento de ceticismo e descrença, quero parabenizar o
Senador Biso] e a Rede Manchete por essa entrevista ter sido
colocada no ar. Foi uma coisa espetacular. Vimos um
jornalismo de verdade, não aquele jornalismo de gabinete,
não aquele jornalismo vendido, não aquele jornalismo viciado
pelas redações, mas um jornalismo autêntico, que teve a
coragem de levar ao vivo, questionando-nos publicamente. As
respostas do Senador Bisol, quanto aos trabalhos da CPI de
Brasília, foram lapidares e, certamente, já estão inscritas
nos anais da história brasileira
Quero parabenizar, também, pela segunda entrevista. Uma
reportagem brilhante a que assisti pela Rede Manchete, ontem
à noite, com um dos nossos compositores, um grande
compositor, sem o menor demérito aos outros, usando a máxima
de Homero, "primo inter paris, que significa "primeiro
entre os iguais". Temos vários grandes compositores no
Brasil, mas Caetano Veloso tem-se revelado como compositor,
como filósofo, como político, tem mostrado uma perspicácia,
uma argúcia e uma capacidade enorme em abordar todos os
problemas brasileiros. Ontem, quando se referiu às obras e
às atitudes do Sr. Antônio Carlos Magalhães, Caetano Veloso
conseguiu superar uma das coisas mais difíceis que existem
na política, que é superar a perspectiva maniqueista do bem
e do mal. Os elogios, as considerações feitas por Caetano
Veloso em apoio a Antônio Carlos Magalhães, naquilo que ele
está realizando de positivo em relação à restauração do
Centro Histórico da Cidade de Salvador, em relação à
proteção da Lagoa do Abaeté (quem a conhece já está
encantado com ela, por aquela perspectiva que Caetano Veloso
conseguiu transmitir ontem, na entrevista), esclarecendo que
não se trata de declarar apoio à candidatura de Antônio
Carlos Magalhães ou de bobagens que o valham, mas, também
não se trata de simplesmente fazer-lhe oposição por ser um
político retrógrado, reacionário, comprometido com o
passado, comprometido com as forças reacionárias, com os
latifúndios da corrupção. Por causa disso não vamos negar e
jogar pedras naquilo que está fazendo de bom.
Infelizmente, aqui em Minas Gerais, não temos essa

alternativa. O Governador Hélio Garcia tem-se revelado um
político da pior espécie, que massacra o Legislativo, que
não respeita os Poderes, que engana. Afirmo mesmo que ele é
pior que Newton Cardoso. Newton Cardoso pelo menos, "data
maxima venia", não era muito inteligente, e esse que ai está
é de uma grande esperteza, porque procura enganar a opinião
pública, comprar a opinião pública de uma forma com que o
Sr Newton Cardoso não conseguiu. Mas está fazendo
exatamente a mesma coisa Tem exatamente o mesmo projeto de
sociedade destruição do Estado, dos órgãos públicos,
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achatamento total do Poder Legislativo, submissão dos
Deputados. E isso o que ele está fazendo.
Ficam aqui os nossos parabéns a Caetano Veloso por ter
exposto ontem, na sua entrevista à Rede Manchete, a sua
posição com uma clareza inequívoca.
Em segundo lugar, gostaria também de parabenizar o PROCON
municipal de Belo Horizonte, O PROCON, órgão vinculado à
Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal, está atuando
de uma forma eficiente, eficaz e exemplar para todo o
Brasil. Hoje, circunstancialmente, pude participar de uma
audiência como consumidor, lesado que fui na compra de um
bem, e vi a atuação brilhante da Ora. Maria Lúcia Scarpelli
naquele órgão.
Infelizmente, o PROCON estadual não está funcionando a

contento. Fica aqui mais uma critica ao Governo Estadual,
que não está dando oportunidade, não está dando estrutura,
não está dando a eficiência desejável e necessária ao PROCON
estadual
O PROCON municipal está sendo solicitado em várias regiões
e cidades do Brasil para que envie o seu projeto, o seu
modelo, como é o seu funcionamento, para que os diferentes
municípios do Pais conheçam essa instituição tão Importante,
que é a defesa do consumidor.
Por parte do Governo Estadual, o que estamos vendo? Uma
absoluta negligência, omissão diante desse problema tão
importante para a sociedade mineira, para a sociedade
brasileira.
Ficam aqui, Sr. Presidente, registradas as nossas palavras

Gostariamos que outros órgãos de imprensa obedecessem a
essa mesma linha da Rede Manchete: colocar as coisas em
pratos limpos.
Já me referi à entrevista publicada recentemente pela
revista "Isto E", com o repórter e jornalista, dos mais
ilustres do Brasil, Carlos Heitor Conny, que critica essa
posição de subserviência dos senhores repórteres, dos
senhores redatores á necessidade de gerar escândalos, não
importa a quem esses escândalos atinjam, com o único
propósito de vender jornal. Não é essa atitude digna, não
é essa a Imprensa livre que defendemos. Defendemos uma
imprensa livre, soberana, que trabalhe não de acordo com os
chefes de governo, não de acordo com os chefes de redação,
mas de acordo com o Interesse maior da sociedade.
E o interesse maior da sociedade é ser bem informada e bem
conduzida a uma posição de esclarecimento, não de
obscurantismo, não de propaganda vil, como acontece, hoje,
com a maior parte da imprensa brasileira.
Não tenho, como já disse desta tribuna, nada de pessoal nem

de legal contra os jornalistas, contra aqueles funcionários
das redes de televisão, da imprensa e do rádio, mas gostaria
que o jornalismo fosse exercido na perspectiva manifestada
por Carlos Heitor Conny na sua brilhante entrevista. Muito
obrigado.

- Sem revisão do orador.)
? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2g SESSÃO LEGISLATIVA
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EXTRAORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA
Discurso Proferido em 22/12/93 pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão
O Deputado Adelino Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, quero
aproveitar este momento para desejar aos meus colegas
Deputados e Deputadas, aos trabalhadores desta Casa e aos
trabalhadores do sistema de comunicação um Natal fraterno,
alegre, que possa trazer a cada um mais esperança e força
para a construção de uma sociedade justa e verdadeiramente
cristã.

Quero também fazer algumas considerações. Há pouco, quando
votamos a autorização para o Tribunal de Justiça julgar a
Deputada Elisa Alves, em reunião e votação secretas nesta
Casa, passaram pelos corredores a idéia e o discurso de que
o Partido dos Trabalhadores teria votado contrariamente à
autorização para o julgamento, porque era de interesse dos
parlamentares do PT denegrir mais ainda a imagem desta
Assembléia Legislativa.
Quero dizer aos Srs. Deputados e àqueles que divulgaram
noticias desta natureza que o trabalho que nós,
parlamentares, fazemos na Assembléia Legislativa é
testemunho do que precisamos e do que entendemos, desejamos
e nos esforçamos para que ela seja digna diante do povo
mineiro. A imagem desta Assembléia não precisa de gestos
dessa dimensão, com essa intensidade de mesquinharia, para
ficar ruim perante o povo. A sua imagem está ruim, como
mostra a pesquisa de opinião realizada recentemente pela Vox
Populi. Entendemos que é preciso que façamos um esforço
coletivo e grandioso para colocar a Assembléia Legislativa
em um nivel de conceito mais elevado perante a opinião
pública.
Mas o que altera o conceito da Assembléia perante a opinião
pública é exatamente o trabalho que cada parlamentar pode e
deve desempenhar aqui, o trabalho que pode e deve
desempenhar na elaboração de leis melhores, numa
fiscalização mais forte e mais decidida em relação ao
Governo que aí está. É assim que nós vamos construir a
imagem deste Poder Legislativo.
E a imagem do Poder Legislativo, por ato do Governador do
Estado, piora em razão desta convocação extraordinária.
Piora porque esta convocação não é necessária, é
absolutamente dispensável. Piora, ainda, em função dos
custos que recaem sobre o Estado, num momento em que milhões
de brasileiros e de mineiros passam fome.
Vejo a sensibilidade de muitos colegas nossos perante o
deficiente físico, o faminto, o necessitado. Mas é uma
sensibilidade que muitas vezes é utilizada apenas numa troca
pessoal e - posso afirmar - até eleitoreira.
Quando discutimos a questão das subvenções e da exigência
de atender aos mais necessitados, nós, insistentemente,
temos manifestado que isso não deveria e não deve ser objeto
da atuação direta do parlamentar. Não se pode estabelecer
com aquele que necessita da perna mecânica, da cadeira de
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rodas e da assistência médica um vinculo de gratidão. O que
temos que fazer diante do povo mineiro é uma demonstração de
responsabilidade pela construção de um Estado melhor.
E vergonhoso para a Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais assistirmos ã votação de propostas encaminhadas
pelo Executivo, pelo Governador Hélio Garcia, pelas

Secretarias de Governo, com emendas que sequer são
conhecidas, mas que são aprovadas. Isso, Srs. Deputados,
denigre e mancha a imagem da Assembléia Legislativa perante
o povo mineiro.
O Governador de Minas encaminha um pacote a esta Assembléia
para ser votado num tempo curto. Não é possível construirmos
um Estado verdadeiramente democrático e aprofundarmos o

conhecimento sobre cada tema aqui apresentado se não
conseguirmos um tempo mínimo para a discussão, para o debate
e para o conhecimento do que para aqui foi encaminhado.
Entretanto, mesmo na pressa, podemos fazer algumas análises
que, Imediatamente, colocariam a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais contrária á aprovação de qualquer proposta
encaminhada pelo Governador do Estado
Vamos levantar algumas questões para a nossa reflexão.
Primeiro, a proposta de cobrança de pedágio nas estradas de
Minas Gerais. O que deveríamos tratar aqui é o que já
discutimos na Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
com o público mineiro, com o DNER, com o DER-MG, com o
DETRAN-MG e com vários órgãos ligados à questão do trânsito.
E que a violência do trânsito no Brasil e, em especial, no
Estado de Minas Gerais, é inaceitável por muitos motivos,
muitos deles de responsabilidade absoluta do Estado.
Não se pode propor a cobrança de pedágio nas estradas de
Minas Gerais antes de melhorá-las, antes de corrigir os
locais críticos que têm levado à morte inúmeras pessoas- O
Estado pode e deve fazer isso. Se o Estado não gastasse
exageradamente e não tivesse permitido um superfaturamento
de obras ao longo do tempo, muito dinheiro estaria sobrando
para que fosse menor a violência e o número de mortes nas
estradas. O pedágio em nada resolverá esse problema. O que
resolve é a vontade política, e essa vontade política está
faltando no nosso Estado há muito tempo.
O Governo propõe que votemos agora um projeto relativo à
política das terras públicas, e a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais vota sem exigir que se faça a discriminatória
das terras públicas. Sabemos que é uma maneira que o Estado
tem para definir suas próprias terras e estabelecer um
projeto de reforma agrária para garantir o assentamento de
todos os posseiros que ocuparam terras até o limite de
250ha, estabelecendo e consolidando as terras
discriminatórias. Lamentavelmente, tem sido negado pela
própria Assembléia o conhecimento do que o Estado tem. A
discriminatória vai permitir saber-se o que é terra
püblica, o que é terra devoluta, e diferenciá-la das terras
privadas.
Milhares de trabalhadores rurais, hoje, têm que, por

decisão própria, ocupar um pedaço de terra, já que o Estado,
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por falta de vontade política, não garante a terra para as
famílias mais pobres. Infelizmente, a representação do nosso
Estado, que deveria ser do povo, tem sido departamento do
Governo Hélio Garcia.
A reforma administrativa que o Estado propõe não é possível
de ser analisada em sessões extraordinárias, em que os
Deputados vão-se reunir por apenas seis dias. Ela é
profunda, complexa, e o que o Governo propõe, do ponto de
vista da reforma administrativa, tem aspectos absolutamente
Inconstitucionais. Alguns artigos agridem a própria
estrutura do Estado e dos órgãos do Governo.
Quero lembrar o que o Deputado Gilmar Machado falou há
pouco. O art. 81 do projeto de reforma administrativa
determina que todos aqueles que receberem bolsas de estudo
para pós-graduação o farão através da FAPEMIG. O art. 212 da
Constituição que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
promulgou determina que 3% dos recursos orçamentários da
FAPEMIG sejam por ela privativamente administrados. Essa
ingerência do Governo é inconstitucional, indevida e
inadequada para com a FAPEMIG. Nós podemos mudar o que está
no art. 212 para depois mudarmos qualquer outro
direcionamento. Mas isso, hoje, fere os princípios
constitucionais.
D Governo de Minas Gerais contraria o art. 37 da
Constituição, e eis aqui uma outra questão que não está no
projeto de reforma administrativa, que não poderia deixar de
ser exposta hoje, que nega a transparência, em nível de
governo e da própria Assembléia.
O Deputado António Carlos Pereira, insistentemente, em seu
nome e em nome da Bancada do PT, tem reivindicado nesta Casa
que se divulguem os atos praticados pelo poder público e
pela Assembléia Legislativa. isso tem sido sonegado
sistematicamente, numa agressão à eficiência e á grandeza
desta Assembléia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, resta-nos ainda um ano.
Decisões acertadas e comprometidas podem e devem ser
tomadas. Antes tarde do que nunca. Se a Assembléia
Legislativa continuar com essa sua prática contínua, como
aconteceu nesses três anos passados, não será necessária
nenhuma denúncia sobre o que acontece na Intimidade da
Assembléia. Não será necessário ninguém fazer discurso
contra a Assembléia, ela o fará por si própria. E a falta de
vontade política de ser Poder, é a falta de vontade de ser
Poder autônomo, independente, complementar do Estado, mas
Poder. A Assembléia não pode continuar com essa falta de
vontade do exercício do Poder, com essa falta de vontade de
constituir o Poder representativo do Estado, de apresentar e
discutir em profundidade os projetos encaminhados pelo
Governo, de atender às reivindicações do povo, que nós
ouvimos através das audiências públicas e dos seminários
legislativos. Até o presente momento, tudo só foi
encaminhado como "marketing" da Assembléia Legislativa, não
como um compromisso Se não acontecer o compromisso em cada
município, em cada região do Estado, nós não precisaremos de
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ninguém para falar mal de nós. A Assembléia será ruim como
Instrumento de poder, como estrutura de representação
pública.
Quero, na mensagem de ano novo, desejar que o ano seja novo
para a Assembléia e para os parlamentares. Desejo que 1994
comece e continue como um ano de compromisso com o povo e
como um ano de resgate do Poder Legislativo no Estado. E
preciso compromisso com o cidadão, com os direitos humanos e
com a dignidade do Estado. Acredito que nós todos, ao
começarmos 1994, começaremos unidos neste compromisso,
reunidos nos princípios da fraternidade. Vamos colocar Minas
onde sempre esteve, como Poder de representação e com um
parlamento digno _e grandioso. -

a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2 SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12 LEGISLATURA
Discurso Proferido em 22112193 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, colegas do
Plenário e das galerias, gostaria de falar sobre três
assuntos. Inicialmente, quero fazer uma pequena reflexão
sobre a fala do colega Adelmo Carneiro Leão.
Uma maioria esmagadora, como dispõe o Governador Hélio

Garcia nesta Casa, faz com que o Executivo perca, inclusive,
alguns princípios éticos que devem reger as relações entre
os Poderes. Particularmente, o projeto "frankenstein" foi
enviado de uma forma absurdamente desrespeitosa para esta
Casa. O que aconteceu na segunda-feira e na terça-feira é
algo inaceitável. O Governo dispõe de homens sérios como
José Ferraz e Romeu Queiroz. E um desrespeito ã Casa as
comissões terem votado, na segunda-feira, emendas sem sequer
elas estarem nesta Casa. E uma humilhação, e acho que nenhum
de nós pode aceitar esse tipo de tratamento. D Governo
aprova como quer. O disquete da SEPLAN com as 35 emendas
chegou na terça-feira, de manhã, e o projeto sequer pôde ser
colocado em Plenário, porque os computadores não tiveram
tempo de imprimir a matéria no papel da Assembléia. Os
papéis eram os timbrados da SEPLAN. Acho que todos têm que
convir que isso é uma humilhação extrema para este Poder
Legislativo. Diz o Governo que ficou mais de seis meses
analisando esse projeto "frankcnstein". Na realidade, é uma
prática corriqueira. Todos os anos o Governo vem repetindo
isso. O "frankenstein" comportaria, no mínimo, 30 projetos
de lei para serem discutidos "per se". Que se faz? Deixa-se
para o final do ano e envia-se, num único projeto 40 a 50
artigos, quando poderiamos ter inúmeros projetos.
Sabemos que precisamos não somente de tempo para discutir o
projeto. E mais do que isso. A nossa assessoria, que é das
mais competentes do País, não teve tempo sequer para
analisar o que veio e não tinha como analisar. Cria-se,
apressadamente, seis cargos de comandantes de avião a jato.
Parece que o Governo passa por cima desta Casa como se ela
não existisse. O minimo que o Governo deveria fazer seria
retirar o "frankenstein".
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Gostaria de analisar rapidamente os outros projetos. O
nosso colega Adelino já o fez. São 95 artigos com questões
que deveriam ser discutidas com profundidade, como, por
exemplo, a questão da MGS. De repente, a Credireal Serviços
teve como sucedânia a MGS. E ela, num passe de mágica, no
projeto "frankenstein", vai para a Secretaria da Casa Civil
e a Imprensa Oficial. Só levantaria uma dúvida. Temos no
Estado, no mínimo, 30 mil ações trabalhistas. Será que o
Governo não estaria dando esse golpe exatamente para não
pagar os passivos trabalhistas dos servidores públicos que
já ganharam todas as ações? O Governo tem usado de uma
prática absurda em todos os órgãos públicos, autarquias e
fundações, que é a figura do precatório. Ele não paga nada
da divida trabalhista dos precatórios e, quando paga, o faz
com o valor de um ano atrás. Aliás, o DER não paga há mais
de dois anos. Divida trabalhista de 1987. Ações que já foram
vencidas em todos os trâmites judiciais no Superior Tribunal
de Trabalho. O Governo já recorreu em todas as instâncias.
No "frankensteln" temos até artigos corretos. Mas não

basta analisar.
Gostaria de lembrar um assunto, que, inclusive, já
apresentei na tribuna. Ontem, os Prefeitos estavam em
reunião com o Deputado Romeu Queiroz, Líder do Governo,IJma
maioria esmagadora, como dispõe o Governador Hélio Garcia
nesta Casa, faz com que o Executivo perca, inclusive, alguns
princípios éticos que devem reger as relações entre os
Poderes. Particularmente, o projeto 'frankenstein" foi
enviado de uma forma absurdamente desrespeitosa para esta
Casa. O que aconteceu na segunda-feira e na terça-feira é
algo inaceitável. O Governo dispõe de homens sérios como
José Ferraz e Romeu Queiroz. E um desrespeito à Casa as
comissões terem votado, na segunda-feira, emendas sem sequer
elas estarem nesta Casa. E uma humilhação, e acho que nenhum
de nós pode aceitar esse tipo de tratamento. O Governo
aprova como quer. O disquete da SEPLAN com as 35 emendas
chegou na terça-feira, de manhã, e o projeto sequer põde ser
colocado em Plenário, porque os computadores não tiveram
tempo de imprimir a matéria no papel da Assembléia. Os
papéis eram os timbrados da SEPLAN. Acho que todos têm que
convir que isso é uma humilhação extrema para este Poder
Legislativo. Diz o Governo que ficou mais de seis meses
analisando esse projeto "frankenstein". Na realidade, é uma
prática corriqueira. Todos os anos o Governo vem repetindo
isso O "frankenstein" comportaria, no mínimo, 30 projetos
de lei para serem discutidos "per se". Que se faz? Deixa-se
para o final do ano e envia-se, num único projeto 40 a 50
artigos, quando poderíamos ter inúmeros projetos.
Sabemos que precisamos não somente de tempo para discutir o
projeto. E mais do que isso. A nossa assessoria, que é das
mais competentes do Pais, não teve tempo sequer para
analisar o que veio e não tinha como analisar. Cria-se,
apressadamente, seis cargos de comandantes de avião a jato.
Parece que o Governo passa por cima desta Casa como se ela
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não existisse- O mínima que o Governo deveria fazer seria
retirar o 'frankensteln'.
Gostaria de analisar rapidamente os outros projetos. O
nosso colega Adelmo já o fez- São 95 artigos com questões
que deveriam ser discutidas com profundidade, como, por
exemplo, a questão da MGS. De repente, a Credireal Serviços
teve como sucedânia a MGS. E ela, num passe de mágica, no
projeto frankenstein', vai para a Secretaria da Casa Civil
e a Imprensa Oficial. Só levantaria uma dúvida. Temos no
Estado, no mínimo, 30 mil ações trabalhistas. Será que o
Governo não estaria dando esse golpe exatamente para não
pagar os passivos trabalhistas dos servidores públicos que
já ganharam todas as ações? O Governo tem usado de uma
prática absurda em todos os órgãos públicos, autarquias e
fundações, que é a figura do precatório- Ele não paga nada
da divida trabalhista dos precatórios e, quando paga, o faz
com o valor de um ano atrás. Aliás, o DER não paga há mais
de dois anos. Divida trabalhista de 1987. Ações que já foram
vencidas em todos os trâmites judiciais no Superior Tribunal
de Trabalho. O Governo já recorreu em todas as instâncias.
No 'frankenstein" temos até artigos corretos. Mas não

basta analisar.
Gostaria de lembrar um assunto, que, inclusive, já
apresentei na tribuna. Ontem, os Prefeitos estavam em
reunião com o Deputado Romeu Queiroz, Líder do Governo,
quando se instalou a Assembléia Metropolitana, fruto daquela
lei, votada por nós, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Os Prefeitos, após a instalação da AMBEL,
foram à TRANSMETRO a fim de conseguirem dados sobre a
planilha de custos e não os conseguiram. Foram, depois, à
Secretaria de Obras, sendo recebidos pelo próprio
Secretário, que lhes disse: se vocês quiserem, ganhem o
Governo e terão os dados.
Quando vejo a aparente extinção da TRANSMETRO, pergunto a
mim mesmo se isso não seria uma queima de arquivo- E
incompreensível o não-fornecimento de dados aos Prefeitos da
Região Metropolitana.
Temos três ações na justiça questionando os cálculos das
passagens dos meses de janeiro, fevereiro e março. Esses são
assuntos muito sérios, e aqui estou vendo o Deputado Antônio
Milton Salles, meu amigo particular, pessoa séria e correta,
e acho que nós não podemos admitir que o Governo nos trate
dessa forma. E um absurdo!
Gostaria, também, de aqui citar a denúncia que fizemos,

ontem, relativa a obras do DER, no valor de

US$41 .000MOQ,00, realizadas sem concorrência. A lei sobre a
concorrência é muito clara, só admite a realização de obras
sem concorrência em caso de calamidade pública, de guerras,
num prazo máximo de 180 dias ininterruptos, sem prorrogação
de contrato. A Construtora Jalpe, em agosto de 1991, assumiu
um contrato de mais de LJS$2M00.000,00, sem concorrência,
sob o pretexto de emergência, para realizar obras nas
imediações do aeroporto de Teôfilo Otôni. Em março de1993,
portanto, quase três anos depois, essa construtora já havia
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faturado US$5.200.000,00. Vejam os senhores que quatro
contratos, apenas, somam a quantia de US$41.000.000,00. Não
houve concorrência para a realização de nenhum deles. Isso é
um absurdo, e acho, mesmo, que seria o caso de instalação de
uma CPI. Esta Casa deve apurar essas questões, porque não
podemos admitir que o Governo continue a nos tratar dessa
forma.
Esta convocação extraordinária foi absurda, porque não

disporemos de tempo suficiente para estudar esses projetos,
que são importantes.
Fica aqui o nosso protesto e a nossa esperança de que a

Maioria desta Casa, os Deputados Milton Sailes, Agostinho
Patrus e tantos outros não continuem permitindo que esse
tipo de prática nos envergonhe. -

3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA l2g LEGISLATURA

Discurso Proferido em 22112/93 pelo
Deputado Milton Salies

O Deputado Milton SalIes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não era nosso intuito ocupar a tribuna nesta tarde, mas ao
ouvir atentamente as palavras do nobre Deputado Roberto
Carvalho. Deputado correto e digno, resolvemos fazer algumas
considerações sobre um problema que tem nos afligido
bastante, e aos Deputados Roberto Carvalho, Ronaldo
Vasconcellos, dentre outros: o problema da TRANSMETRO.
Fomos procurados por vários funcionários e dirigentes da
TRANSMETRO e concluimos que o problema desse órgão é,
realmente, polêmico. Tivemos uma reunião com Prefeitos,
componentes da Grande-BH, juntamente com o Deputado Romeu
Quelroz, o Presidente desta Casa, Deputado José Ferraz, e
outros Deputados, a pedido da TRANSMETRO. Após inúmeras
ponderações, em reunião realizada na tarde de ontem,
chegamos a um ponto comum. O próprio Governo entendeu que
esse ponto comum estaria, exatamente, neste projeto, no qual
criamos, dentro do organograma do DER-MO, a Diretoria de
Transportes Urbanos. Com a criação dessa Diretoria, de dois
departamentos e de várias seções dentro da estrutura do DER-
MG, estamos fazendo com que ela cumpra a finalidade, antes
cumprida pela TRANSMETRO. Esse foi o entendimento deste
Deputado, do Deputado Romeu Queiroz, do Presidente desta
Casa. Deputado José Ferraz, e de todos os componentes da
TRANSMETRO. Entendemos que essa solução poderia ser ideal
para que a TRANSMETRO não deixasse de prestar seus
relevantes serviços à comunidade da Grande-BH. Esta emenda
foi apresentada, salvo engano, pelo Deputado Ermano Batista,
como complementação do projeto, e acredito que, com ela,
esse problema venha a ser resolvido. Muito obrigado.
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1_Belo Horizonte, quinta-feira, 10 de fevereiro de 1994

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 29 SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA

Discurso Proferido em 28112/93 pelo
Deputado José Maria Pinto

O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero falar aqui sobre a construção do fórum de

1 pat 1 nga.
"Mineiro trabalha em silêncio", diz uma tradição popular.

Exemplo típico do homem público desta terra, o Governador
Hélio Garcia não é de muita conversa, pouco aparece nos
jornais e na televisão e não costuma fazer alarde dos atos
de sua ação governamental e das obras de sua administração.
Não obstante, silenciosamente, vai cumprindo o programa que
estabeleceu para ser executado ao longo de seu segundo
mandato como Governador de todos os mineiros. Dentro de seu
estilo discreto de agir, seu Governo tem obtido pleno êxito,
levando aos mais longínquos rincões do Estado os benefícios
que o povo reclama- Dessa forma, não temos dúvida de que ele
entregará a seu sucessor, em 1995, um Estado economicamente
mais forte do que o que lhe foi legado por seu antecessor,
bem como um povo mais feliz, por ter recebido efetivamente
melhorias nas condições gerais de existência.
Ainda recentemente, ele pôde afirmar, sem afetação, que,

apesar da grave crise econômica que assola o Pais, a máquina
administrativa do Estado de Minas Gerais está saneada e seu
Governo encontra-se equilibrado econômica e financeiramente.
Sua linha de ação, austera e orientada no sentido de zerar o
déficit público, cortando gastos supérfluos e investimentos
espetaculosos, foi coroada de sucesso.
Apesar disso, não paralisou a máquina administrativa pelo
contrário, aos poucos, sem alarde, colocou em exercício um
vasto programa de obras importantes, de necessidade premente

para o dia-a-dia do cidadão. Igualmente, procurou

estabelecer acordos com outros órgãos da esfera de

administrações municipais ou federal e até com entidades
particulares, visando propor soluções para problemas que

afligem a população mineira.
Convênios foram concluídos com Prefeituras do Norte de

Minas, no sentido de promover uma ação emergencial contra a
seca e a miséria que assolam, principalmente, a região do
vale do Jequitinhonha.
Os Projetos Jaiba 1 e II estão em pleno processo de
execução, de acordo com o calendário previsto, objetivando
expandir o sistema de irrigação de uma vasta área,
ampliando, com isto, a fronteira agricultável das terras do
Norte.
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Amplos recursos financeiros foram liberados para a
conservação das rodovias estaduais, hoje em condições de uso
melhores do que as vias federais que cortam nosso Estado.
A educação recebeu grande atenção, tanto é assim, que o
ensino básico de Minas Gerais foi, há pouco, reconhecido
como o melhor do País.
Convênios foram assinados com municípios do vale do
Paraopeba visando a sua recuperação e saneamento.
Em todos os setores, há uma presença notória e firme da
ação governamental da administração Hélio Carda, fato
comprovado, além dos exemplos citados, nas áreas de
saneamento básico, moradia popular, cultura e turismo.
Todavia, o que gostaríamos de ressaltar, nesta

oportunidade, é um fato de grande relevância e significado
para o povo do Vale do Aço. Trata-se da assinatura de
convênio para a construção do novo fórum de Ipatinga, obra
que será de extraordinária importância para a ação da
justiça naquela região.
Ipatinga, como todo o Vale do Aço, tem crescido

assustadoramente nos últimos trinta anos.
Com uma população que já ultrapassa os 300 mil habitantes.
Ipatinga é, hoje, uma cidade cujo ritmo de expansão chega a
surpreender e assustar. Formada em função da siderurgia ali
implantada, absorve dezenas de milhares de Imigrantes,
oriundos das mais diversas partes do País.
O progresso, como não poderia deixar de ser, trouxe euforia
e expansão econômica, transformou a região numa das maiores
fontes de arrecadação pública, porém arrastou consigo sérios
problemas: falta de moradia, carência de infra-estrutura
urbana, vadiagem, violência, trânsito caótico. As
administrações locais foram procurando solucionar os
problemas da melhor forma que podiam. Hoje, o trânsito flui
em largas vias, e viadutos eliminam os cruzamentos mais
perigosos. A própria máquina administrativa, além do
comércio e de novas indústrias, vai absorvendo o excedente
de mão-de-obra. Casas populares vão solucionando o problema
de moradia.
A USIMINAS é a maior siderúrgica da América Latina, porém,

o problema da poluição que ela causa é um dos mais sérios do
Pais. Procura-se dotar o município de extensa área verde, e
a própria Prefeitura tem seu viveiro municipal, onde são
cultivadas as mais variadas espécies vegetais. Também a
iniciativa privada tem desempenhado extraordinário papel no
esforço pela humanização da cidade.
Mas, além da USIMINAS, Ipatinga abriga outra siderúrgica de
grande porte, a USrMEC. E, na esteira dessas grandes
indústrias de base, forma setores de madeireiras,
vestuários, tecidos e de implementos â construção civil. Em
seu distrito industrial, destacam-se a Aços Especiais
Itabira - ACESITA - e a CENIBRA. Estão em expansão as
indústrias de tecidos e alimentos. O comércio e a
agropecuária acompanham esse surto de expansão.
A preocupação, porém, de todos os ipatinguenses tem sido a
de conciliar o crescimento econômico com a dignidade do
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homem, realmente aquele que, com seu trabalho e seu esforço,
realiza o milagre do desenvolvimento. Enfim, humanizar o
crescimento é Importante.
Todo o progresso mencionado fez crescer desordenadamente a
população e, inevitavelmente, onde há multa gente,
principalmente numa área onde se verifica um dinamismo muito
acentuado, crescem, obviamente, os conflitos de Interesses,
as contendas individuais e as disputas judiciais.
Em vista disso, faz-se urgente e necessária a construção,
na principal cidade do Vale do Aço, de um fórum, em prédio
moderno e funcional, com instalações e equipamentos
adequados ao bom funcionamento da justiça regional.
As sociedades não são meros aglomerados de indivíduos
vivendo de maneira desordenada, sem vínculos nem
interdependência. Pelo contrário, apresentam-se como um
conjunto de pessoas ligadas por interação permanente, num
regime de vida organizado e disciplinado por normas de
caráter geral.
O indivíduo, nas sociedades modernas, tem de ser um
cidadão, ou seja, tem de se enquadrar dentro do interesse
geral, abatendo os excessos do sentimento puro de liberdade
Individual. O cidadão não pode ver a sociedade como
instrumento de satisfação pessoal, mas deve nela se entrosar
num ato de respeito ao bem comum. Omitindo-se, o indivíduo
torna-se um Inútil, um marginal, um parasita social. Desse
desentrosamento advém muitas das contendas e conflitos, que,
principalmente em ambientes de mudanças rápidas e expansão
econômica, como a que ocorre no Vale do Aço, dão origem a
graves questões.
Nesse contexto, mais do que nunca, é de máxima Importância
o bom funcionamento da justiça, dirimindo e solucionando
contendas e conflitos que, de outra forma, poderiam ter
conclusões graves e até violentas.
A presença rápida e decidida da justiça impõe o império da
lei, da ordem, da dignidade e dos direitos da pessoa humana;
contudo, para agir e funcionar convenientemente, a justiça
necessita de acomodações modernas e adequadas, em conclusão,
de um fórum moderno.
Representantes que somos daquela região, estamos

esperançosos nas iniciativas para a construção do novo fórum
em Ipatinga. Por isso rejubilamo-nos com o povo do Vale do
Aço e, em seu nome, expressamos a nossa reconhecida gratidão
ao Governador Hélio Garcia pelos passos já dados para a
realização dessa importante obra. O fórum de Ipatinga é o
que o povo da região precisa para que os magistrados, o
Ministério Público, os advogados, os oficiais de Justiça e
outros funcionários possam, em melhores condições de
dignidade, conforto e funcionalidade, exercitar o seu
trabalho e emitir suas decisões. Por último, quero agradecer
ao Dr. Adêlio Arlindo Duarte. Presidente regional da OAB,
que muito tem contribuído para que o fórum de Ipatinga seja
uma realidade e dizer que, como Deputado, estarei sempre
atento aos interesses do Vale do Aço.'

Sê REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2è SESSÃO LEGISLATIVA
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EXTRAORDINÁRIA DA 12 LEGISLATURA
Discurso Proferido em 28/12193 pelo

Deputado Wilson Pires
O Deputado wllson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
em cumprimento ao compromisso que assumimos com o povo de
Minas Gerais, na campanha política, e prevalecendo-me dessa
prerrogativa, assomo a esta tribuna para emitir parecer
sobre a saúde em Minas Gerais e sobre a política regional do
Governo no setor, ao findar o ano de 1993.
Antes de fazê-lo, Sr. Presidente, apresento urna critica
franca e cordial. A saúde é um direito do cidadão e um
dever do Estado; está na Carta. E lei das mais avançadas, de
Primeiro Mundo, mas, até atingir os anseios dos brasileiros
como um direito real, está bem distante. Minas Gerais não é
diferente.
O sucateamento da rede de serviços de saúde, a má qualidade
do atendimento á saúde, o desinteresse e a insensibilidade
do Governo, como provedor de atenção á saúde, saltam aos
Olhos.

A americanização perversa da saúde brasileira, pela adoção
do modelo de saúde norte-americano para um pais de Terceiro
Mundo, traz conseqüências funestas e questionamentos de
difíceis respostas. A ausência, em Minas, de uma política de
saúde responsável e voltada para os menos favorecidos é um
fato. Os recursos humanos são desmotivados pelas incertezas
em relação ao futuro de suas funções, pela falta de recursos
e pelos baixos salários; além da falta de uma política
salarial global, que deveria existir, em nome do decoro
governamental, O Governo, nos parece, foi acometido de uma
gripe, de um vírus novo, e prostrou no leito, tendo ficado
tão afónico quanto abúlico para responder ao povo, com a
formulação de uma política voltada verdadeiramente para os
menos afortunados; ficou esperando pelo Governo Federal,
como se em saúde pudesse haver carona, e cultivando uma
ignorância oficialmente fomentada e custeada pela
mortalidade de milhares de mineiros. É como se, com essa
Ignorância oficial, se pretendesse consagrar e reconhecer,
como fato consumado, essa mancha que envergonha e macula um
Estado que é o 2Q PIB do Pais. Esse Governo deveria corar de
pelo e ruborizar-se por sua política de saúde. Um governo
que não se peja com essa mortalidade que aí está, com o
recrudescimento de tantas moléstias controláveis, sem uma
política de saneamento básico, é um governo que renega e
destrói o futuro do seu povo, despertando mais piedade que
entusiasmo, despertando mais apreensão que esperança, quando
vemos gerações sucumbirem sem a mínima atenção à sua saúde.
Minas Gerais inteira é testemunha do descaso, do
descontrole desse Governo em relação à saúde do seu povo, o
que nos faz sopitar de indignação e nos faz pensar que se
caminha deliberadamente para se instalar o caos na saúde
mineira. Fora dai, não se conhece outro propósito.
Sem um projeto de recuperação do setor de saúde. o Governo
mineiro frustra as aspirações do seu povo e da comunidade
envolvida com o setor. Nesse Governo não se vislumbra um fio
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sequer de esperança, nem certeza de que ele nos ajudará
nesse processo de mudança. Nós nos recusamos a acreditar
nisso, porque nunca nos deu provas da existência de uma
intenção voltada para resgatar essa grande divida social-
Mas deveria tentar, porque é o único instrumento capaz de
promover tal mudança. Caso contrário, continuaremos nessa
mentira, nesse colossal embuste que predomina na saúde de
Minas.
Digo com esta ênfase - colossal embuste e imensa mentira -
porque a saúde em Minas Gerais não existe. E uma farsa
nascida sobretudo do propósito deliberado dos mandarins da
burocracia que planejam o orçamento da saúde de Minas
Gerais, que já vem para a Assembléia Legislativa pré-
fabricado, dentro de uma armadura de aço inviolável á ação
dos Deputados.
Essa centralização do Poder Executivo não nos permite fixar
as bases e as diretrizes orçamentárias da saúde. A Lei das
Diretrizes Orçamentárias é uma lei eminentemente política,
no alto e nobre sentido da expressão. Essa lei visa, em
última análise, a quê? A dizer que tipo de saúde queremos
para os mineiros? Essa lei visa a dizer que saúde queremos
para Minas? Ou se, ao contrário, queremos continuar nessa
imensa mentira, nesse colossal embuste que é a política de
saúde vigente no Estado?
E essa a pobre, a lamentável situação da saúde no Estado de

Minas Gerais. Nós, da saúde, não podemos nos silenciar
Temos a obrigação de desafiar o Governo eficientemente, para
resolver os problemas da saúde em Minas.
Não nos compete dizer ao Governo que peças teria ele de

trocar na sua engrenagem ou que alterações teria de fazer na
sua máquina para que ela pudesse, verdadeiramente,
funcionar. Temos, porém, a obrigação, com conhecimento de
causa, de afirmar que ele está errado e deverá envidar
esforços para melhorar a saúde do nosso povo, com prudência
e patriotismo, contribuir para o restabelecimento da
consciência mineira, aliviando as tensões dos espíritos, e
restabelecer o equilíbrio necessário da sociedade,
reafirmando as oportunidades, principalmente para os que
precisam do Governo atendendo a suas necessidades de saúde e
às de sua família.
O que devemos fazer não é somente criticar, mas reafirmar a
necessidade de uma solução para os problemas de saúde de
nosso Estado. Muito obrigado.

59 REUNIÃO ORDINARIA DA 2g SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA
Discurso Proferido em 28112/93 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente. Deputado José
Ferraz, companheiros, companheira Deputada Maria Olivia,
desde a semana passada tenho aguardado uma oportunidade para
fazer alguns comentários da tribuna. Como a semana anterior
foi muito cheia de atividades, na iminência da convocação de
extraordinárias nesta semana, deliberei trazer meu assunto
hoje, no momento da semana em que encerramos o ano de 1993
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e nos preparamos para um novo ano, que é, inclusive, de
grande importância na história do Brasil. Não sou eleitora
há tanto tempo, mas é a primeira vez que vamos votar para
todos juntos: Governador de Estado, Presidente, Vice-
Presidente, Senador, Deputados Federal e Estadual.
Isso tudo ocorre num momento muito difícil para o Brasil, e

a gente tem, se Deus quiser, que passar o dia 31 de dezembro
com as nossas famílias e amigos, num clima de alegria,
porque o dia 31 de dezembro é de alegria. E. mentalizando
as melhores coisas para o ano que vem, não sã em nivel de
cada pessoa, de cada Deputado desta Casa e de suas famílias,
mas em nível de Brasil, porque o Brasil tem de encontrar seu
rumo, não só o rumo para acabar com a fome e a miséria que
empobrece o Pais.
Para a gente conseguir chegar lá, o Brasil tem que

resolver suas questões políticas, pois, vemos, infelizmente,
um Governo fraco, que não está dando conta do recado de
gerenciar os poucos e mal distribuídos recursos que o Brasil
tem hoje.
Sr. Presidente, na semana passada tivemos um encontro na

Associação Comercial de Minas com Guilherme Afif Domingos.
Ele não é do meu partido, foi candidato a Presidente da
República, pelo PL, mas, sem dúvida, é uma cabeça pensante
de grande respeito no. Brasil. Ele colocou, com muita
propriedade, os problemas que o Brasil vive hoje. Nós temos
que entender que é o empresário quem carrega o Pais, porque
a maior carga tributária é paga por eles, empresários
brasileiros. Ele lançou a campanha "Chega tem imposto
saindo pelo ladrão".
Sr. Presidente, ás vésperas do final de ano, temos

conhecimento de que vamos pagar, na próxima semana, o IPMF e
de que o Ministro Fernando Henrique Cardoso, pessoa pela
qual temos o maior respeito, como inteligência e político,
lança essa carga tributária de mais 5%. Nós realmente
arrepiamos, porque a razão desta inflação que está no Pais,
para nós, chama-se déficit público. Para mim isso é muito
claro: temos que combater a corrupção, temos que combater
outras coisas erradas neste Pais, mas tudo passa pelo
déficit público. Enquanto os nossos Governos Municipais e
Estaduais e o Governo Federal não se conscientizarem de que
é preciso administrar melhor, que, antes de gastar um
cruzeiro real de Impostos, têm que saber qual o custo-
beneficio desse gasto, têm que saber priorizar os
investimentos que estão sendo feitos no Brasil. Isso, todos
os brasileiros têm de saber.
Enquanto não se combater o déficit público, não vamos
encontrar solução para a inflação. Quando falamos em
déficit público, minha gente - queria falar no final do ano,
para não levar para o travesseiro e para as minhas férias, -
déficit público se combate até na casa da gente, quando
gastamos menos e melhor o nosso dinheiro. Quero dizer que
fico muito triste quando vejo partidos políticos brasileiros
e pessoas muito esclarecidas fazendo a defesa da
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estatização, criticando veementemente, multas vezes sem
argumentos, a privatização.
Quero, no fim deste ano, dizer que, mais do que nunca,
estou convicta de que a solução dos problemas do Brasil
passa por acabar com esta orgia de gastos do dinheiro do
contribuinte brasileiro, do povo brasileiro, com as estatais
do Brasil. E o que nós podemos ver: as empresas estatais
brasileiras que foram privatizadas até agora estão Indo de
vento em popa, 'multo bem, obrigada' e não são mais lesivas
ao bolso do trabalhador brasileiro.
Faço a comparação com a quota de um clube do qual era
sócia, ao qual pagava muito caro, mas não o freqüentava
devido à distância de minha casa. Eu havia herdado essa
quota, que não tinha utilidade para mim. Restavam-me duas
hipóteses: continuar pagando a mensalidade de um clube que
não freqüentava e, portanto, desembolsando um dinheiro
inútil, ou vender a quota por preço menor que o valor real,
em tese. Vendi a quota pela metade de seu valor e fiquei
feliz por livrar-me da despesa. Isso também serve para as
estatais brasileiras.
O Grande Hotel de Araxá está acabando, e ninguém quer
comprá-lo. Já foram sondados grupos internacionais como o
Othon e o Sheraton, mas eles não se interessaram. Para
reformar o Grande Hotel será necessário investir alto. Penso
que ele deveria ser fechado. Tenho pena dos pobres
funcionários, que là estão ganhando migalhas e vendo o hotel
apodrecer. Isso acontece em todo o Governo.
O Estado deveria lutar para cumprir suas obrigações com
relativa competência, atendendo às áreas da saúde, da
educação, etc. Quem pensa diferente está na contramão do
mundo. Hoje, o Chile superou o Brasil. O Chile vai muito
bem, assim como o México. A Bolívia, que é um pequeno pais,
sem riquezas, sem petróleo, sem atrações turísticas nem
praias, está saindo do buraco porque está privatizando. Só
não enxerga quem não quer ver.
Caso o Brasil continue na contramão do mundo, permanecerá
neste buraco, o que muito lamentamos. Podemos ver os efeitos
desta triste situação: a miséria, o analfabetismo, os
menores de rua, a falta de vagas nos educandários. Vagas
poderiam existir para todos se a sangria do Estado não
devorasse o dinheiro do povo brasileiro.
Quero terminar este discurso fazendo minha profissão de fé
na privatização, que, para mim, é a única saída para este
Pais sofrido. Entra ano, sai ano, o Brasil não muda em nada.
Desejo que os próximos governantes tenham olhos para ver,
pois o Brasil está ficando para trás em relação aos outros
países. Que não fiquem discutindo, eternamente, o sexo dos
anjos e encontrem as soluções acertadas para os problemas
nacionais. Muito obrigada.

5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2g SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA
Discurso Proferido em 28/12/93 pelo

Deputado Tarcisio Henriques
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O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Neste período em que fomos convocados para
votação extraordinária, estamos recebendo projetos que, na
realidade, merecem censura antes de uma reflexão ou uma
análise.

Declaro que assiste razão àqueles que repelem o envio de
projetos no fim do ano, quando nem as comissões, nem as
assessorias podem analisá-los convenientemente. Dentre esses
projetos estamos vendo ai a aberração que se chama projeto
frankenstein 1 tão desmoralizado que recebe nos corredores,

e até mesmo nos jornais, esse nome.
Por que "frankenstein"? Porque se transformou num

rebotalho, numa legislação que não é a imagem da legislação
que queremos resgatar, de um Legislativo cônscio de suas
responsabilidades. Gostaria de chamar a atenção dos ilustres
Deputados, porque evidentemente a responsabilidade pela
votação de uma » colcha-de-retalhos" como essa, é nossa.
Daqui a algum tempo, quando estiverem fazendo uma análise da
atuação do atual Legislativo, vão encontrar esse projeto. E
uma questão que atenta até contra a auto-estima dos
Deputados. O certo é que, na feitura de qualquer projeto,
atuemos com rigor, de acordo com a nossa consciência,
observando depois a sua juridicidade e legalidade.
Sugeri até que as comissões separassem os assuntos e
votassem sobre as propostas do Governo, mas nunca votassem
um projeto dessa natureza, que se transformou num verdadeiro
mostrengo. Pode parecer interessante ao Governo passar uma
lei como essa, na pressa, no fim do ano, quando podia muito
bem ter chegado aqui no inicio do ano. Infelizmente, como o
POUCO caso da assessoria do Governador é tanto, chegam aqui
com essas propostas de última hora.
Agora estou pedindo destaque para a Emenda nQ 29, proposta

pelo Governo. Estou pedindo destaque para que possamos votá-
la individualmente. O que é a Emenda nQ 29? Extinguir um
centro de pesquisas da Fundação João Pinheiro, um centro de
pesquisas que, até aqui, só tem feito reavivar os conceitos
da nossa intelectualidade. Ele presta serviços com livros,
com pesquisas, trabalhos, dados estatísticos, o que
realmente mexe com a responsabilidade de cada um dos
governantes. Agora, com esta proposta apressada, querem
acabar com um centro de pesquisas que presta bons serviços á
cultura de Minas Gerais. Essa é a primeira proposta. Vamos
votar a Emenda nQ 29, e pediria que rejeitássemos essa
emenda, para mantermos aquele órgão funcionando.
A segunda proposta é sobre o art. 60, no corpo do projeto,

onde eles querem que o órgão pagador seja único, seja a
Secretaria da Fazenda. Isso atenta até contra princípios de
administração, porque eles querem fazer através da
Secretaria da Fazenda inclusive os pagamentos que são feitos
pelas fundações e autarquias. No caso especifico do IPSEMG,
que foi o que me chamou a atenção, sabemos que o Governo ou
algum assessor, ou alguém interessado em fazer seguro, já
vem fazendo uma campanha para denegrir a imagem desse
instituto, que funcionava razoavelmente e, com o passar do
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tempo, vê piorar o seu atendimento. Com o intuito de acabar
com o IPSEMG, estão tirando toda a sua arrecadação, para que
o pagamento seja feito pela Secretaria da Fazenda, um
atentado contra a própria natureza da autarquia, porque o
IPSEMG perderá justamente a sua autonomia de arrecadar e de
pagar.
Atrás disso vem a questão dos seguros que hoje são feitos
pelo IPSEMG. Mas deixem esse assunto para depois.
O terceiro assunto para o qual eu queria chamar a atenção
dos Deputados diz respeito à questão do pedágio. Nós não
compreendemos que em um Pais como o nosso, onde todos
estamos querendo fazer economia, onde todos estamos
reconhecendo a grande carga de impostos que está recaindo
sobre o povo, estejam querendo criar mais um. Até porque, no
"frankenstein", estamos criando mais mil empregos. Quando
todos estamos querendo enxugar, o "frankstein' está pedindo
para aumentar, isso quando os funcionários da MinasCaixa
estão espalhados por ai, muitos deles sem trabalho. Mas o
importante do pedágio é o seguinte: eles querem criar o
pedágio- Eu tenho a impressão de que na cabeça do DER-MG e
da Secretaria de Obras passa um temor de que as legiões
romanas do Marcus Flavinius possam chegar até a sede da
província. Como eles estão sabendo que as tropas estão sem
dinheiro, porque estão recebendo pouco, imaginam esses
leguleios da administração, que podem impedir a chegada das
tropas de Marcus Flavinius instituindo um pedágio. Esse é
outro escárnio que estamos votando no Plenário desta
Assembléia.

Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA

Discurso Proferido em 28112/93 pelo
Deputado Roberto Carvalho

O Deputado Roberto Carvalho' - Sr. Presidente, demais
colegas do Plenário e das galerias. Realmente nós não
votaremos o "frankenstein'. Eu classifico esse
"frankenstein" como um escárnio a esta Casa- Seria o mesmo
que o nosso colega, Dr. Célio de Oliveira, que é médico, dar
uma receita para um doente sem, ao menos, vê-lo.
Já que o absurdo é tão grande, eu gostaria de dar três

exemplos. Gostaria, em primeiro lugar, de completar um dado
que o Tarcísio colocou com uma denúncia. Você talvez não
saiba, Tarcísio, e os demais colegas também não: Está sendo
proposto o fim de um centro de pesquisa da Fundação João
Pinheiro. Sabe por quê? Porque quem dirigia o Centro era o
Prof_ Bernardo da Mata Machado, que foi assessor do Deputado
Raul Messias, nosso colega que acaba de chegar, a quem
gostaríamos, inclusive, de render nossa homenagem pela sua
capacidade e brilhantismo intelectual . O Prof. Bernardo foi
convidado para ocupar a Secretaria Adjunta da Cultura da
Prefeitura de Belo Horizonte. Quando a Fundação João
Pinheiro fez uma homenagem ao Bernardo no encerramento da
sua gestão naquele centro de pesquisa que tantos serviços
tem prestado, ele fez criticas ao Governo do Estado- Numa
represália às criticas feitas pelo Bernardo, à última hora,
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por debaixo do pano, chega a esta Casa uma emenda para,
simplesmente, extinguir o Centro de Pesquisa da Cultura da
Fundação João Pinheiro. Isso é um absurdo. Essas emendas
foram votadas sem que o texto estivesse nesta Casa. Eu falo
porque tenho em mãos os papéis da SEPLAN. Na terça-feira
seguinte, esse projeto não podia nem ser lido, porque o que
nós tínhamos na Casa eram folhas da SEPLAN. Nossos
computadores não deram nem para digitar o que chegou da
SEPLAN. Foram 35 emendas que chegaram no dia seguinte, já
que as emendas foram aprovadas na reunião de segunda. E, na
terça-feira, às 11 horas, as folhas dos computadores da Casa
não tinham chegado. isso é um absurdo.
E tem mais. Está aqui: o art. 27 cria um jeton"

correspondente a 15% do cargo de Presidente da entidade.
Temos Secretários que participam de cinco ou mais conselhos.
Eles receberão os "jetons 9 acumulados? Não tem nada disso
escrito no projeto. Estamos votando aquilo que nem nós
conhecemos, pois não tivemos tempo para conhecer. Dentro das
técnicas jurídicas - e a nossa assessoria técnica é das
melhores deste País - esse projeto importaria, no mínimo, em
30 projetos. Entretanto, estamos votando num só projeto, o
'frankenstein, cuja titularidade foi assumida pelo próprio
Governo do Estado.
Esse projeto transfere a MGS - empresa criada para suceder

à CREDrREAL - para o Governo do Estado. Qual o objetivo? O
calote no passivo trabalhista. Aqueles que votarem a favor
desse projeto estarão assinando o calote no passivo
trabalhista. De acordo com a lei, que não é cumprida, débito
trabalhista corresponde à pensão alimenticia. Ele prevalece,
inclusive, sobre outros pagamentos. Temos um passivo
trabalhista não pago. Quando cai em órgão do Governo,
simplesmente joga-se para o precatório e não se paga aquilo
a q ue o servidor tem direito. E isso que esse projeto também
está fazendo: transferindo a MGS - empresa que nós
aprovamos aqui - para o Governo do Estado.
Tenho certeza de que se formos indagados, todos nós, aqui,

seremos contra a lei delegada. Esse projeto embute também
lei delegada. Está aqui. Ele autoriza o Poder Executivo a
promover medidas legais para incorporação da HrDROMINAS à
COMIG, transferindo para a TURMINAS as atividades de fomento
e desenvolvimento turístico. Isso está contrariando a
legislação, o que temos é delegação de poderes. E o
Legislativo delegando poderes para o Executivo fazer aquilo
que nós deveríamos fazer.
São tantas as aberrações que, realmente, precisaríamos de

muito mais tempo para a discussão. Estamos nos posicionando
e votando contra esse projeto, que contém 95 artigos,
acrescidos de 54 emendas. Se for aprovado pela maioria desta
Casa será, na realidade, uma anti-reforma administrativa. Na
verdade, o Legislativo está abrindo mão daquilo que é seu
dever, isto é. legislar. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
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Belo Horizonte, sexta-feira, 11 de fevereiro de 1994 1

ATA

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS NOMES DOS PROFESSORES ALUÍSIO
PIMENTA, JOSÉ EUSTÁQUIO ROldÃO, AUGUSTO PEREIRA NETO, JOSÉ
LEÃO MARINHO FALCÃO FILHO, MARIA DAS GRAÇAS BITENCOURT,
MARIA AUXILIADORA CAMPOS ARAI3JO MACHADO, ANTÔNIO FARIA,
ULISSES DE OLIVEIRA PANISSET, SAMUEL ROCHA BARROS, GERALDO
SARDINHA, GERALDO MAGELA DE RESENDE, MARIA APARECIDA SANCHES
COELHO PARA COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
As nove horas do dia vinte e um de dezembro de mil
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Francisco Ramalho, Agostinho Patrus, Hely
Tarquínio, Maria Olivia e Ajalmar Silva (substituindo este
ao Deputado Cóssimo Freitas, por indicação da Liderança do
aRO), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental e verificadas as presenças dos Deputados Márcio
Miranda, Jorge Eduardo, João Marques e Wilson Pires, o
Presidente "ad hoc", Deputado Francisco Ramalho, declara
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião tem a
finalidade de eleger o Presidente e o Vice-Presidente,
designar o relator e, se possível, proceder à argüição
pública dos nomes indicados pelo Governador do Estado para
comporem o Conselho Estadual de Educação. A Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o

Deputado Ajalmar Silva para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, são eleitos, para Presidente, o Deputado
Francisco Ramalho, com quatro votos, e. para Vice-
Presidente, o Deputado Hely Tarquinio, com cinco votos. Em
seguida, o Presidente 'ad hoc", Deputado Francisco Ramalho,
declara empossado o Vice-Presidente, Deputado Hely
Tarquinio, a quem passa a direção da reunião. Continuando,
o Deputado Hely Tarquínio declara empossado o Presidente,
Deputado Francisco Ramalho, a quem transfere a Presidência
dos trabalhos. Logo após, o Presidente agradece a escolha de
seu nome e designa como relator o Deputado Agostinho
Patrus. A seguir, convida os Profs. Aluisio Pimenta, José
Eustàquio Romão, Augusto Ferreira Neto, José Leão Marinho
Falcão Filho, Maria das Graças Bitencourt, Maria Auxiliadora
Campos Araújo Machado, Antônio Faria, Ulisses de Oliveira
Panisset, Samuel Rocha Barros, Geraldo Sardinha, Geraldo
Magela de Resende e Maria Aparecida Sanches Coelho a tomar
assento à mesa para participarem dos trabalhos. Procede-se à
argüição pública dos professores presentes, tendo em vista
suas indicações nos termos do art. 62, inciso XXIII, alínea
"b", da Constituição Estadual, para comporem o Conselho
Estadual de Educação. A Presidência concede a palavra aos
Deputados, que, cada um por sua vez, procedem à argüição,
conforme consta nas notas taquigràficas. Após as

explanações. a Presidência agradece aos professores pela
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presença e suspende a reunião por 5 minutos para a saída dos
convidados. Reabertos os trabalhos com a presença dos
Deputados Francisco Ramalho, Agostinho Patrus, Roberto
Amaral e Jorge Eduardo (substituindo este ao Deputado
Cõssimo Freitas, por indicação da Liderança do PMDB), e,
havendo número regimental a Presidência passa a palavra ao
relator, Deputado Agostinho Patrus, que emite seus
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação dos
nomes dos Profs. Aluisio Pimenta, Augusto Ferreira Neto,
José Leão Marinho Falcão Filho, Maria das Graças Bitencourt,
Maria Auxiliadora Campos Araújo Machado, Antônio Faria,
Ulisses de Oliveira Panisset, Samuel Rocha Barros, Geraldo
Sardinha, Geraldo Magela de Resende e Maria Aparecida
Sanches Coelho e pela rejeição do nome de José Eustáquio
Romão, que não compareceu à argüição pública, conforme
preceitua o aru 62, XXIII, "b", da Constituição do Estado
de Minas Gerais, c/c o art. 150 do Regimento Interno. Os
pareceres são colocados em discussão; em seguida, a
Presidência submete-os á votação por escrutínio secreto,
designa os Deputados Jorge Eduardo e Roberto Amaral para
atuarem como secretários e procede à chamada nominal dos
membros da Comissão. Após a votação e a apuração dos votos,
a Presidência anuncia a aprovação dos pareceres por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
informa que estão concluídos os trabalhos desta Comissão e
suspende a reunião por alguns instantes para a lavratura da
ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao
Deputado Roberto Amaral que procede à leitura da ata, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente agradece a presença dos parlamentares e declara
encerrada a reunião e concluídos os trabalhos
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1993.
Francisco Ramalho, Presidente - Agostinho Patrus - Roberto

Amaral - Jorge Eduardo.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2g SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA l2a LEGISLATURA

Discurso Proferido em 29112193 pelo
Deputado Raul Messias

O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais presentes à Assembléia Legislativa. Venho a esta
tribuna para registrar as nossas palavras e os nossos
pensamentos a respeito da movimentação político-partidária
que está acontecendo no Brasil, nestes últimos dias do ano
de 1993- Certamente essa movimentação será intensa até o dia
6 ou 9/1/94, quando finda o período de definições e
filiações partidárias com vistas à disputa eleitoral de
1994.
Ontem, fui supreendido por um repórter ilustre, que cobre
esta Casa, com a pergunta sobre a filiação do Sr. Pedro
Collor de Mello ao PSB. Mais do que depressa, fui ao meu
gabinete e liguei para Brasilia, para a sede da comissão
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executiva do partido e tive a confirmação de que, realmente,
o Sr. Pedro Coilor de Mello está se filiando ao P55, com
toda pompa, apoio e festa em Maceió, com discursos de
elogios proferidos pelo Sr. Prefeito, Or. Ronaldo Lessa.
Evidentemente, ficamos surpresos com essa noticia. Por quê?
Porque várias questões ainda estão em aberto e precisam ser
respondidas pela história brasileira. Qual a motivação do
Sr. Pedro Collor de Mello ao denunciar o comportamento de
seu irmão Fernando Collor de Mello, quando este era
Presidente da República? Qual o teor dessas denúncias?
Todos sabemos que chegaram às raias do ridículo. Foram
apresentados, pelo Sr. Pedro Collor, argumentos pessoais e
outros envolvendo questões intimas e existenciais do seu
irmão.
Qual a motivação desse indivíduo para levantar tais
denúncias? Até hoje, palra a dúvida. Foram motivações
patrióticas com o futuro do Brasil, ou ainda como futuro
das classes trabalhadoras e dos produtores rurais, tão
massacrados? Teriam sido essas denúncias geradas por uma
disputa intramuros, meramente familiar, como infelizmente
sabemos existir em nosso Estado, em todo o Brasil e,
principalmente, no Nordeste, onde ela é mais acirrada,
ocorrendo entre grupos poderosos e mesmo entre membros da
mesma família, que divergem e formam verdadeiras gangues e
bandos, lembrando-nos a grande luta existente no imaginário
do nosso povo, entre "Zé Bebelo" e "Joca Ramiro"?
Se temos dúvidas sobre os motivos que levaram o Sr. Pedro

Collor de Mello a apresentar suas denúncias, perguntamos,
agora, quais as motivações que o levaram a se filiar ao PSB.
Diante desse fato, fica a nossa indignação e perplexidade,
pois, apesar de o PSB ser ainda novo, tive a honra de ser
indicado e eleito para o seu diretório nacional. Na reunião
que realizamos há pouco, em Brasilia, com a presença do
nosso ilustre Presidente Miguel Arraes, esse assunto não foi
sequer cogitado. Não tivemos conhecimento dessa possível
filiação. Acredito que nenhum membro do diretório nacional
tenha sido consultado. Pelo menos eu, não fui. Infelizmente,
a ingrata vida partidária tem esses aspectos, como dizia
muito bem João Pinheiro.
Mas, se hoje o P55 de Belo Horizonte está em festa pela
filiação do Vereador João Batista de Oliveira, anunciada á
tarde, por outro lado, temos certeza de que não só eu ou o
Vereador de São Paulo que escreveu uma carta ao Presidente
do P55 declarando-se indignado com a filiação do Sr. Pedro
collor de Mello, estamos perplexos, pois em toda a esquerda
brasileira, que luta pelo socialismo democrático, paira essa
perplexidade.
Não estão claros os motivos que levaram o PSB a aceitar a
filiação do Sr. Pedro Collor de Mello, como não estão claros
os motivos pelos quais o Sr Pedro Collor de Mello filiou-se
ao PSB. Será que são motivos puramente eleitoreiros? Será,
também, que o PSB irá servir a essa debandada geral, que
ocorre agora e que se estenderá até o dia 8, inclusive com
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Deputados deixando, com outros, fichas de filiação assinadas
em branco?
Isso não é próprio do PSB, não é próprio do socialismo, nem

do Brasil, embora reconheçamos, como João Pinheiro, que a
vida partidária é extremamente ingrata. Evidentemente, os
outros partidos também estão vulneráveis e todos poderão ser
vitimas dessas atitudes oportunistas.
Fica, aqui, a nossa tristeza e o nosso repúdio á direção
nacional do PSB ao seu Vice-Presidente, por ter aceito e
encaminhado essa filiação, sem ter consultado o diretório
nacional, sem ter, pelo menos, conversado com os outros
companheiros de partido.
Quanto ao meu futuro partidário, não tenho muita pressa em
defini-]o, mesmo porque não sou candidato nas eleições de
1994. Reconheço que participar da vida pública, como
parlamentar sem filiação partidária, é problemático,
principalmente neste momento e naquele em que se deu minha
mudança de partido: vários Deputados e vários políticos sem
fil iação partidária eram confundidos com o partido único
que, na verdade, existe em Minas Gerais, q ue é o Partido do
Governo, o Partido do Palácio da Liberdade, que tem um
ocupante filiado a um partido que não deu certo, não existe.
Sei que vários outros Deputados vão correr, mas eu não
tenho pressa, porque não sou candidato. Mas, há o
irresistivel apelo do movimento anarquista, talvez o
movimento político mais sério que existiu na humanidade, que
nega o poder central, a hipocrisia, o centralismo
democrático, a democracia fingida existente, segundo os
anarquistas, em todos os partidos da humanidade. Esse apelo
é, realmente, muito forte. Muito obrigado

- Sem revisão do orador.)
Sã REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2g SESSÃO LEGISLATIVA

EXTRAORDINÁRIA DA 12 LEGISLATURA
Declaração de Voto Proferida em 29/12/93 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho* - Colega Presidente, colegas

do Plenário e das galerias: acabamos de consumar a aprovação
de um projeto do Governo que também assumiu a denominação de
"frankenstein". E um projeto absurdo, que envergonha esta
Casa, pois aprovamos uma anti-reforma administrativa sem que
pudéssemos discuti-Ia com a seriedade que o tema exigiria.
Realmente, o colega Anderson Adauto está certo: temos que
afundar nas cadeiras e nas mesas, porque esse projeto é
absurdo. Votamos contra. Ele mexe desde a MGS até a
HIDROMrNAS e cria mais de 600 cargos. Realmente, é um
absurdo o que acabamos de fazer. A Bancada do PT, hoje, está
reduzida às expressões do Adelmo e da minha pessoa, mas,
representando-o, vota contra e gostaríamos que se
registrassem, nos anais da Casa, mais do que um protesto, os
nossos veementes votos de tristeza diante do que acabamos de
fazer.

- Sem revisão do orador.)
6g REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2g SESSÃO LEGISLATIVA

EXTRAORDINÁRIA DA 12? LEGISLATURA
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Declaração de Voto Proferida em 29112193 pelo
Deputado Melro Carneiro Leão

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Em primeiro lugar, quero
manifestar a mais profunda decepção com a forma como foi
feita a convocação desta sessão extraordinária para votar
projetos que poderiam ter sido votados na sessão legislativa
anterior sem causar maiores gastos ao povo de Minas Gerais.
Em função dessa convocação, o erário ficou penalizado pelos
gastos estabelecidos pelas reuniões.
Quero manifestar ainda a minha decepção pela forma como os
trabalhos foram conduzidos por esta Assembléia, e a forma
precipitada e acelerada da votação desse projeto de grande
complexidade. Outros partidos divulgaram que, embora
reconhecessem a complexidade do projeto chamado
"frankenstein", o aprovaram por razões que desconhecemos,
com exceção do PT. Esses partidos se submeteram á
determinação autoritária do Governo do Estado de Minas
Gerais, tornando esta Assembléia cativa do Governo. Na
realidade, não houve a garantia da reforma administrativa de
que o Estado carece. Essa reforma poderá ser consolidada
somente quando nos debruçarmos sobre os problemas do Estado
de Minas Gerais e quando conseguirmos fazer um diagnóstico
profundo deste Estado. Lamentavelmente, a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais não tem assumido esse
compromisso perante o povo mineiro.
Quero lamentar, ainda, a votação desse projeto de cobrança
de pedágio nas estradas mineiras. Podemos dizer que não há
uma só estrada, no Estado de Minas Gerais, que mereça ser
colocada num patamar que permita a cobrança de mais um
imposto na forma de pedágio. A lógica de nosso entendimento
era a de que o Estado de Minas Gerais investisse recursos
públicos para tornar essas estradas mais transitáveis e com
menor número de pontos de risco. Na Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais tivemos a oportunidade de conhecer a
situação das estradas do Estado de Minas Gerais. Elas levam
á morte em grande escala e a mutilações de quem trafega por
elas. Lamentavelmente, a gente não vê o esforço e o empenho
necessários do Estado para a melhoria das rodovias e para
colocá-las em condições mínimas de trânsito. E nisso que o
Estado precisa investir. Investir nas estradas que já
existem. Em todas elas, há uma grande quantidade de buracos,
uma situação bastante precária. Cobrar pedágio, hoje, é
atentar contra todos os q ue viajam por essas estradas e que
pagam impostos escorchantes.
Eu vejo, com muita tristeza, a Deputada Maria Elvira vir à
tribuna da Assembléia Legislativa para combater o excesso de
impostos que existe neste Estado. E, tanto a Deputada,
quanto o seu partido, votam para colocar um imposto a mais.
Qual é a coerência do PMDB, do PSDB, dos partidos que
defendem o Estado de Minas Gerais, que defendem uma
estrutura melhor, uma cobrança racional de Impostos, uma
aplicação desses recursos de modo planejado, de modo
compartilhado com a população? E agora vêm mais impostos.
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Os projetos que nós votamos, insisto, poderiam ter sido
votados anteriormente. O que nós votamos, que não precisaria
ter sido votado hoje - e não deveria ter sido votado nesta
convocação extraordinária -, mereceria estudos muito mais
profundos do Governo Na realidade, o Governo não quer fazer
reforma administrativa. Ele quer é acomodar interesses
eleitoreiros para garantir e envolver mais as eleições de
1994. Isso é o que nós temos a lamentar.
Lamentavelmente, a Assembléia Legislativa, mais uma vez, dá

demonstração de que é um Departamento do Governo e não um
Poder autônomo e independente,

6? REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2? SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12? LEGISLATURA

Declaração de Voto Proferida em 29/12/93 pelo
Deputado Roberto Carvalho

D Deputado Roberto Carvalho* - Colega José Ferraz, demais
colegas presentes nas galerias. Nós acabamos de votar o
projeto que institui o pedágio. Em quais estradas? Quais os
estudos? Onde estão - já que para esta Casa não vieram - os
argumentos técnicos do Governo para justificar o projeto? Se
o Governo quer privatizar as estradas estaduais, vamos
fazer, aqui, um profundo debate sobre a privatização. Na
realidade, esse projeto é a abertura de uma porta para a
real privatização camuflada, uma vez que ela não foi
discutida e nem foi votada por esta Casa. A maioria aprovou
o pedágio, e essa mesma maioria, ontem, rejeitou-o quando
foi esvaziado o Plenário. Tinhamos a certeza de que esse
projeto não seria votado em hipótese alguma. O Governo
sequer teve o cuidado de enviar a Casa estudos técnicos.
Aliás não precisa. Tudo o que vem aqui é aprovado, sem
nenhuma discussão. Agora que nós estamos encerrando o ano -
talvez seja uma das últimas reuniões, além da reunião solene
de encerramento dessa convocação extraordinária -, vemos que
a maioria que ontem rejeitaria o projeto do pedágio da forma
como o Governo o enviou, a não ser que o Governo pudesse
convencer esta Casa da necessidade do pedágio, acaba de
aprová-lo.
Nós votamos contra. O Deputado Fuzatto estava na Casa. Nós
três representamos a bancada e dissemos, desde o inicio.
quando a Deputada Maria Elvira fazia uma defesa da
privatização, que nunca fomos contra a privatização
simplesmente por ser contra. Nós sempre dissemos que
precisariamos discutir, com seriedade e profundidade, a
questão da privatização.
A privatização não pode ser uma doação. Para nós, do PT, a
privatização não pode ser da maneira como vem fazendo o
Governo Federal, Ele tira o capital, o suor e o sangue do
nosso povo e faz uma doação aos empresários, como tem sido
feito, como tem sido denunciado. O PMDB, juntamente com os
demais partidos, a maioria governista, votou um projeto que
abre as portas para a privatização das rodovias estaduais e,
por incrivel que pareça, sem que isso estivesse em pauta. E
realmente uma mágica, e eu devo ser muito limitado
intelectualmente, para não entender as forças ocultas do
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Governo, que conseguem aprovar, num projeto, aquilo que não
está nesse projeto. Ê lamentável. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

EXTRAORDINÁRIA DA 12g LEGISLATURA
Declaração de Voto Proferida em 29112/93 pelo

Deputado José Renato
O Deputado José Renato - Sr. Presidente, eu gostaria de
fazer observações sobre duas afirmações que o Deputado
Roberto Carvalho fez hoje. O Deputado Roberto Carvalho
demonstrou que não consegue entender o projeto do pedágio. A
emenda do Deputado foi contemplada num substitutivo nosso,
quando ali criamos um conselho composto por um elemento do
PROCON, um elemento do Conselho Estadual de Trânsito, um
elemento da Secretaria de Obras do Estado de Minas Gerais,
um elemento da Assembléia Legislativa e um elemento da
Associação Mineira de Municípios - AMM. O que faz instituir
o pedágio? D conselho deverá aprovar uma portaria do
Diretor-Geral do DER-MG que deverá constar: a localização,
as características técnicas da rodovia e as suas condições
de uso. Só assim se poderá implantar o posto de pedágio na
referida rodovia. Terá, também, de ser conhecida a aplicação
dos recursos: se se destinam à restauração, à conservação ou
à duplicação de rodovias. Assim, devemos concluir que o
Deputado Roberto Carvalho, simplesmente, desconhece o
projeto.
Com relação à observação de que um setor que tinha receitas
vinculadas ao setor rodoviário, com patrimônio de
lJS$110.000.000.000,00, equivalente à nossa divida externa,
devo dizer que, no passado, tínhamos vinculado a esse setor
o Fundo Rodoviário Nacional - o Deputado Roberto Carvalho
sabe muito bem disso -, tínhamos, repito, o Fundo Rodoviário
Nacional, que só deveria ser aplicado na malha rodoviária.
Tínhamos, ainda, a Taxa Rodoviária única; tínhamos o Imposto
sobre Transporte Rodoviário, que deveria ser aplicado apenas
na restauração das rodovias.
Então, a emenda do Deputado Roberto Carvalho, não procede
Foi uma demonstração de desconhecimento do projeto,
evidentemente, querendo, apenas, fazer um discurso em cima
dele. Ele poderá verificar no projeto, que só depois de um
laudo constatando as condições favoráveis de uso naquele
trecho, é que esse pedágio poderá ser cobrado. São

observações que faço a respeito das considerações do
Deputado Roberto Carvalho.
Por outro lado, devo dizer a ele, que o pedágio é

exatamente para melhorar as rodovias. Nessa economia frágil
que temos hoje, se não procedermos assim, não chegaremos a
lugar nenhum porque não temos recursos para conservar as
rodovias e nem temos recursos para investimentos. Acho,
portanto, uma solução oportuna e muito feliz do Governo do
Estado. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
Sé REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA

EXTRAORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA
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Declaração de Voto Proferida em 29112193 pelo
Deputado Antônio Fuzatto

O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, é só para
pedir um esclarecimento ao PMDB e ao PSDB. O Líder do PMDB,
o tempo todo, fez um discurso, travou a aprovação do
projeto, dizendo que não dava para votar, que não havia nada
de interessante. Gostaria de saber o que mudou no projeto.
Por que o PMDB e o PSDB mudaram de idéia e votaram a favor
do projeto? Gostaria de saber se mudou alguma coisa
substancial que nós do PT não tenhamos visto. Quem sabe
estejamos com uma viseira que nos Impede de ver algo
favorável nesse projeto. Não vimos nada de interessante. O
projeto não mudou em nada desde que chegou aqui. O que
aconteceu para provocar a mudança de idéia? Queria esse
esclarecimento das Bancadas do PMDB e do PSDB. Muito
obrigado. - -

6 REUNI ÃO ORDINÁRIA DA 2a SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA

Declaração de Voto Proferida em 29/12193 pela
Deputada Maria Elvira

A Deputada Maria Elvira' - Sr. Presidente, gostaria de
colocar algumas questões, algumas em resposta às colocações
do companheiro nosso, do PT. Iniciairnente, devo dizer que
esse é o meu sétimo ano de mandato como Deputada nesta Casa.
Passamos por dois Governos e observamos que, a cada ano, o
processo se repete. No início, quando essa convocação
extraordinária aconteceu, e chegaram esses sete projetos de
autoria do Executivo, nós colocamos com bastante clareza que
infelizmente existe uma prática, que não é desse Governo,
mas dos Governos de Minas Gerais, de atropelar a Assembléia
no final do ano, com excesso de projetos, e projetos de
grande relevância, como é o caso desses que estamos
discutindo. Esse nome "frankenstein é um nome engraçado,
mas mostra um outro lado negativo desse projeto. Muitos
assuntos são tratados em apenas um único conteúdo e nós
achamos que essa não é a fórmula ideal. Ninguém aqui disse
que a época de análise desse projeto deveria ser essa e que
esse projeto "frankensteln" seria um projeto perfeito. Não.
Por outro lado, entendemos que o conteúdo do projeto tem
muita coisa positiva. Ele trata de uma diversidade de
assuntos, alguns peuenos, outros grandes. Esse projeto vai
permitir a privatização da HIDROMINAS e, como Deputada
votada em Araxá, tenho lutado por isso com unhas e dentes.
Estamos vendo o Grande Hotel de Araxá se acabando, um
património dos mineiros que está se depauperando. Uma hora
são as caldeiras que arrebentam, outra hora são os
elevadores que enguiçam - o conserto disso tudo consome
alguns milhões de cruzeiros. O hotel não tem dinheiro e a
HIDROMINAS também não. Então, o projeto trata de assuntos
dessa natureza e até da criação de delegacias regionais de
segurança pública, que são necessárias, e da extinção de
cargos na Fundação João Pinheiro, que nós "brecamos" através
de uma emenda do Deputado Ronaldo Vasconcel los, aprovada por
este Plenário, Esse projeto trata também de assuntos da
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EPÀMIG. da Secretaria de Recursos Humanos e da Secretaria da
Agricultura.
O que nos incomoda e o que sempre dissemos para a imprensa,
é que esse projeto é complexo demais, mas isso não significa
que não o consideramos um projeto importante. Ele contém
dados, assuntos que devem ser discutidos e votados com muito
cuidado, porque envolvem a reforma administrativa do Estado.
Quero deixar bem claro que o PMDB e o PSDB não estavam
contra o projeto. Tínhamos questões a colocar, a discutir, a
emendar, a negociar, e isso foi feito, dentro do que seria a
democracia do processo legislativo.
Gostaria de dizer também que não encontrei nesse projeto
nada que pudesse ser chamado de eleitoreiro, a não ser a
criação de alguns cargos que podem ser questionados. Por
exemplo, quando se criam delegacias regionais de segurança
numa cidade do Estado de Minas Gerais, é muito difícil você
ter um número suficiente de concursados para ocupar os
cargos de Delegado. Detetives e Peritos.
A nossa questão é discutir a metodologia e não o conteúdo
do programa. Além disso, gostaríamos de sugerir a esse
Governo e a outros Governos que vierem, seja de que partido
forem, que criassem a prática de não atropelar a Assembléia
trazendo para nós, ao findar o ano legislativo, essa
quantidade de projetos. O processo de votação desses
projetos realmente não foi o ideal.
Queria falar também sobre o problema do pedágio. Muitos
Deputados já viajaram bastante para países desenvolvidos e
sabem que o pedágio existe em todo o mundo. Ele existe na
Alemanha, na França, na Itália, em Portugal e nos Estados
Unidos. Aqui mesmo, no Brasil, no Estado de São Paulo. o
pedágio foi implantado para a conservação das estradas. A
cada dia que passa, o Estado tem mais dificuldades, gastando
mais de ao% da arrecadação com o pagamento de sua folha.
Existe o problema do custeio da máquina, o qual leva de 7 a
8% do orçamento. Há também o pagamento dos juros do serviço
da divida. Então, o que sobra para investimento é nada.
Nós, do PMDB, analisamos o problema do pedágio. Há várias
entrevistas e reportagens de jornais que mostram o
funcionamento do pedágio, inclusive em outros Estados da
Federação. O Deputado Rémolo Aloise, por sua vez, conhece a
fundo o projeto de pedágio da cidade de São Paulo. Aquilo
que foi dito pelo Deputado Roberto Carvalho mostra apenas
que a Bancada do PT está mal informada. Esse problema foi
discutido numa reunião que tivemos, quando concluímos que
não se pode cobrar por um serviço que está ruim. Assim, se a
estrada estiver cheia de buracos e insegura, não pagaremos
pelo seu uso, da mesma forma que, se a luz entra pelo teto
de um cinema ou se ele está mal cheiroso e com goteiras, não
pagaremos a entrada, uma vez que ele está mal cuidado.
Quem usa a estrada e paga o pedágio sabe que está
acobertado pela lei, que exige estar a estrada em condições
de funcionamento. Vamos acabar com essa baleia. Sabemos que
quem usa um serviço conta com a sua qualidade. Desde o
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inicio da discussão, colocamos essa questão como fundamental
e relevante.
Quero responder ao Deputado Antônio Fuzatto, que disse ter

o PMDB mudado de posição. Essa é uma questão fundamental. No
momento em que o projeto do pedágio foi motivo de nossa
discussão, apresentamos sugestões que foram acatadas. Logo,
a situação mudou de figura. Trata-se de uma questão de
discussão e negociação, como fazem todos os parlamentos do
mundo. E o nosso não é diferente de nenhum outro.
O problema da privatização de rodovias é realmente dificil,

mas isso está ocorrendo em toda a América Latina e em todo o
mundo. Acredito, pois, que não devemos ficar na contramão
da história. A Argentina e o México, por exemplo, adotaram
o sistema de privatização de rodovias. No Brasil não poderá
ser diferente. Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
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Belo Horizonte, sábado, 12 de fevereiro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA AO
ENCERRAMENTO DA 29 SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

DA 12a LEGISLATURA, EM 30 DE DEZEMBRO DE 1993
Presidência do Deputado Elrniro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Destinação da reunião - Palavras
do Sr. Presidente - Declaração de encerramento - Suspensão e
reabertura da reunião - Ata - ENCERRAMENTO.

- ABERTURA
A- s 91h45min, comparecem os Deputados:

José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
Amilcar Padovani - Adelrno Carneiro Leão - Ailton Vilela -

Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Fuzatto - Antônio Pinheiro - Bernardo Rubinger - Bonifácio
Mourão - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Glycon Terra
Pinto - Nely Tarquínio - Homero Duarte - tbrahim Jacob -
João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Maria Pinto - Márcio Miranda - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Mílton Salles -
Paulo Pettersen - Roberto Amaral - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Sob a
proteção de Deus e em nome do povo mineiro, declaro aberta a
reunião. Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á
leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 2g-Secretário 'ad hoc', procede
á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Destinação da Reunião
- Destina-se esta reunião solene ao
Sessão Legislativa Extraordinária da 12

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência gostaria de cumprimentar a todos os
parlamentares pelo trabalho realizado durante este ano, o
qual valorizou ainda mais o Poder Legislativo. Gostaria de
agradecer aos Deputados, à assessoria da Mesa e a todos os
funcionários, que, com seu trabalho, engrandeceram ainda
mais este Poder. Desejo a todos um feliz ano novo e que 1994
seja pleno de realizações. Espero que, com o trabalho de
cada um de vocês, este Poder possa ser valorizado ainda
mais, engrandecendo, com isto, este Estado.

Declaração de Encerramento
O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, a

declaração de encerramento: Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, declaro encerrada a 2a Sessão Legislativa
Extraordinária da 12a Legislatura.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente
encerramento da 2
Legislatura.
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 5 minutos para que seja redigida a ata dos nossos
trabalhos. Está suspensa a reunião.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
desta reunião.

Ata
- A Deputada Maria OTivia, 2Q-Secretário 'ad hoc", procede

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

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

a Presidência a encerra. Levanta-se a reunião.

CONUN!CAÇÔES DESPACHADAS PELO
SENHOR PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 11/2/94, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Márcio Miranda (7), informando à Casa o
falecimento do Sr. Otávio Pereira Barbosa, ocorrido em
13/1/94, em Rio Espera; do Sr. Nadir Gonçalves Cardoso,
ocorrido em 26/1/94, em Divinõpolis; do Sr. Irineu Antônio
Tavares, ocorrido em 30/1/94. em Divinõpolis; do Sr.
Theodomlro Ardisson, ocorrido em 3/2/94, em Belo Horizonte;
do Sr. Roger Modiano, ocorrido em 8/2/94, em Belo Horizonte;
da Sra. Maria Lúcia Micheline Pardini, ocorrido em 28/1/94,
em Divinópolis; e da Sra. Conceição Sol, em Rio Espera. (-
Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Mílton Salies, dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Terezinha Zenum de Paiva, ocorrido em
3/2/94, em Campestre. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Roberto Amara], informando o falecimento do Sr.
José Maria Souto (Zezinho Barbeiro), ocorrido em 19/1/94, em
Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Geraldo da Costa Pereira, dando ciência á Casa

do falecimento da Sra. Maria Jorge Selim de Sal les. ocorrido
em 28/1/94, nesta Capital. - Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Wanderley Avila, informando à Casa o
falecimento da Sra. Francisca Maria Rodrigues, ocorrido em
2/2/94, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)
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Belo Horizonte, sábado, 19 de fevereiro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO SOLENE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 17 DE
FEVEREIRO DE 1994, DESTINADA À INSTALAÇÃO DA 4 9 SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA iza LEGISLATURA
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Designação de comissão - Composição da
Mesa - Destinação da reunião - Hino Nacional - Declaração de
instalação - Leitura da mensagem governamental - Palavras do
Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 14h37min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Alolse - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Álvaro Antônio - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Saldonedo Napoleão - Cõssimo Freitas - Dilzon
Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Santanna - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ivo José -
Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, declaro aberta a reunião.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A , Presidência designa os Deputados
Jorge Hannas, Wanderley Ávila, Marcos Helênio e Agostinho
Patrus, para, em comissão, introduzirem no recinto do
Plenário as autoridades e os demais convidados que se
encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa os Exmos. Srs. Kildare Gonçalves Carvalho, Secretário
Extraordinário para Assuntos Legislativos, representando o
Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia; José Norberto Vaz de
Mello, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais; Fued José Dib, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais; Humberto Agrícola Barbi, Procurador-
Chefe da Procuradoria-Geral da República em Minas Gerais;
Aluisio Pimenta, Reitor da Universidade Estadual de Minas
Gerais; Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Mário Assad, Secretário da
Justiça; Domingos Lanna, Secretário Adjunto dos Transportes
e Obras Públicas, representando o Secretário Dano Rutier;
Ricardo Scotti, Secretário Adjunto da Secretaria da Saúde,
representando o Secretário José Saraiva Felipe; Cel. Antônio
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Carlos Santos, representando o Comandante-Geral da Policia
Militar, Cel. Mário Lúcio Calçado; e Castellar Modesto
Guimarães Filho, Procurador-Geral de Justiça.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a presente reunião á
instalação da 4a Sessão Legislativa Ordinária da 12a
Legislatura.

Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes para

ouvirem, de pé, a execução do Hino Nacional, a ser executado
pela Banda de Música da Policia Militar, sob a regência do
maestro Subtenente Ronald. e, em seguida, para assistirem ao
ato solene de instalação da 4a Sessão Legislativa Ordinária
da 12a Legislatura.

Declaração de Instalação
O Sr. Presidente - A Presidência declara instalada a 4
Sessão Legislativa Ordinária da 12 Legislatura da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Leitura da Mensagem Governamental
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Kildare Gonçalves
Carvalho, Secretário Extraordinário para Assuntos
Legislativos, representando o Governador do Estado, Dr.
Hélio Garcia, para a leitura da mensagem governamental, por
delegação do Exmo. Sr. Governador do Estado.
O Sr. Klldare Gonçalves de Carvalho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, autoridades presentes, senhoras e senhores: é com
grande honra que passo a fazer a leitura da mensagem do Sr.
Governador do Estado. Dr. Hélio Garcia, enviada a esta Casa
em cumprimento ao disposto no art. 90 da Constituição do
Estado. (- Lê:)

"Senhor Presidente,
Dirijo-me a V. Exa. para encaminhar à egrégia Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais esta mensagem, na
qual, em cumprimento ao art. 90, inciso X, da Constituição
do Estado de Minas Gerais, apresento um relato da situação
geral do Estado e das realizações do Governo em 1993.
Permita-me observar, inicialmente, que tanto o desempenho
da economia mineira quanto o das contas públicas sofreram
limitações impostas pelo quadro de dificuldades ainda
presente na economia brasileira. O ano que passou foi
marcado pela persistência do processo inflacionário e
manutenção de altas taxas de juros. As discussões sobre
medidas necessárias ao ajuste macroeconômico e ao controle
da inflação evidenciaram, por sua vez, a insuficiência de
ações relacionadas com o controle de preços e corte de
gastos públicos. Ao mesmo tempo, indicavam que o equilíbrio
macroeconômico está, também, na dependência de mudanças
estruturais no orçamento e, por conseqüência, da revisão
constitucional.
Apesar da complexidade desse quadro, quero expressar meu

otimismo e confiança no louvável empenho da equipe econômica
do Governo Federal, das instituições políticas e de vários
segmentos da sociedade civil na busca de soluções para a
crise.
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Por outro lado, os indicadores de desempenho da economia
nacional são satisfatórios, uma vez que, ao que indicam as
estimativas, em 1993, o P18 terá crescido 4,4%. Quanto ao
desempenho da economia mineira, avaliações preliminares
permitem inferir que a taxa de crescimento do PIB, também,
terá sido positiva e próxima à estimada para o Pais.
Com relação ás contas públicas, ressalto que, apesar da
redução da receita, pelo terceiro ano consecutivo, o Estado
conseguiu obter superávit, permitindo-me observar a V. Exa.
que minha administração cumpriu o objetivo mais imediato,
qual seja manter as finanças públicas saneadas e o orçamento
equilibrado, fatores essenciais para o restabelecimento do
crédito público e contribuição efetiva de Minas para a
estabilidade monetária do Pais.
Em 1993, meu Governo dedicou-se, prioritariamente, a dar
continuidade e a consolidar os vários programas e
iniciativas encaminhadas nos dois anos anteriores, em
observância às diretrizes do Plano Plurianual de Ação
Governamental em vigor e tendo em vista nosso compromisso -
preparar Minas para o século XXI.
Como estratégia básica para enfrentar esse desafio, em
primeiro lugar, ressalto a conclusão, no final de 1992 e
inicio deste ano, de negociações relativas ao
restabelecimento do crédito público, sobretudo junto ao
mercado internacional, visando à geração da necessária
poupança para a realização de investimentos.
Aliás, nos debates e documentos de campanha, alertávamos
para o fato de que os modelos de financiamento utilizados no
passado haviam-se esgotado. O crédito público interno, que,
nas décadas de 50 a 70, se obtinha pela emissão de títulos
no mercado e pela utilização de mecanismos inflacionários,
não se mostrava mais adequado. O mercado financeiro
internacional, que, nos anos 70, caracterizava-se pelo
excesso de oferta de moeda e juros reais negativos, do mesmo
modo, havia modificado suas condições. A1Sn disso, a crise
do setor público durante toda a década de 80, a rigidez
orçamentária determinada por vinculações constitucionais de
receitas a determinadas despesas e a rigidez dos gastos de
grande parte das contas orçamentárias acabavam por permitir
pouca flexibilidade aos governos para avançar na
implementação de projetos necessários á redinamização da
economia. Acrescentam-se, ainda, a situação de carência e a
demanda crescente de recursos por parte dos segmentos da
área social-
Com base neste diagnóstico, ao longo desses três anos,

dedicamo-nos, com determinação, a manter o Estado adimplente
com seus credores, a gerir com austeridade as finanças
públicas e a restabelecer as contrapartidas do Tesouro nos
programas financiados por organismos internacionais. Ao
mesmo tempo, respaldados pelo conceito positivo de que Minas
desfruta pela administração de suas finanças, partimos para
ação mais decidida junto a agências multilaterais de

crédito, com projetos viáveis e essenciais ao
desenvolvimento do Estado. E é com a satisfação de termos
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logrado êxito nesses trabalhos que apresento a V. Exa.
alguns resultados efetivos. Já a partir deste ano, deverá
iniciar-se o ingresso, em Minas, de recursos da ordem de um
bilhão de dólares, os quais inaugurarão nova fase de
dinamismo no Estado.
Adicionam-se aos recursos obtidos junto ás agências
multilaterais 200 milhões de dólares, que decorrem da
emissão e colocação de eurobônus no mercado internacional de
títulos, em operação há pouco concretizada. Devo ressaltar,
aliás, o pioneirismo de Minas, entre Estados latino-
americanos, nesse tipo de operação, além do fato de que
esses bônus vêm tendo grande aceitação por parto de
investidores diversos, revelando o bom conceito do Estado no
exterior. Após treze anos, o Brasil retoma, por Minas, as
negociações com o mercado financeiro internacional. Esses
recursos contribuirão, sem dúvida, para que o Estado se
prepare para o século XXI, na medida em que permitirão
realizar, nos próximos anos, importantes projetos e
programas com visão de futuro.
Assim, por exemplo, na área de transportes, a duplicação da
Rodovia Fernão Dias - programa conjunto dos governos
Federal, de São Paulo e de Minas - trará novo impulso a toda
economia mineira. Nas áreas de saneamento e meio ambiente -
bens coletivos tão importantes, imprescindíveis à qualidade
de vida futura e portanto, prioridades deste Governo - o
PROSAM e o SCMMA levarão à Região Metropolitana de Belo
Horizonte e ao interior ações importantes para o saneamento
ambiental. O Projeto Jaiba II, por sua vez, criará a
oportunidade para que uma das mais pobres regiões do Estado
venha a inserir-se no processo de modernização da
agricultura e mudar sua realidade sócio-econômica. Na área
da educação, há a real perspectiva de que sejam alterados
todos os seus índices de desempenho e de permitir uma
verdadeira transformação no ensino público, com a
implantação do programa "Qualidade na Educação Básica", que
envolverá recursos próprios e externos da ordem de trezentos
milhões de dólares.
Aliás, com este último projeto, aliado ao Curumim e ao
Programa de Iniciação ao Trabalho (PROMAM), além de outras
ações especificas, minha equipe de trabalho e eu
demonstramos nossa preocupação e os esforços realizados para
cumprir aquela que se colocou, desde o inicio, como uma das
nossas maiores prioridades - o atendimento à criança e ao
adolescente, no contexto da visão de futuro a que nos
aludimos- enfim do desafio de preparar Minas para o próximo
século. E com orgulho, portanto, que Minas recebe, da
UNICEF, a premiação pelo "Qualidade na Educação" e pelo
Curumim e a indicação para se tornar o estado referência
nacional através do "Pacto de Minas pela Educação".
O cumprimento de nossos objetivos de campanha - o progresso
econômico e a melhoria da qualidade de vida - ensejou,
também, a atuação estratégica do Governo para elevação dos
níveis de renda e emprego. Essa atuação - voltada não
somente para o crescimento do produto, mas principalmente
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para a busca da qualidade, da eficiência e da produtividade
- vem-se traduzindo nos esforços para o reaparelhamento e
modernização da infra-estrutura e nas ações de promoção e
fomento das atividades agrícolas, Industriais e comerciais.
Assim, por exemplo, a politica agropecuária e de
abastecimento está consolidada em dois pilares básicos.
Primeiro, a busca da qualidade em todas as fases dos
processos de produção e comercialização, como forma de
valorizar e distinguir o produto mineiro. Segundo, a
disponibilidade ampla de informação agrícola, como

instrumento democrático de gerenciamento dos negócios
ligados ao setor rural. Todos os órgãos e entidades do
sistema estadual adotaram esses conceitos, utilizando-os em
suas respectivas ações e programas, além de virem promovendo
as necessárias adaptações organizacionais.
Ressalto, ademais, que o Estado já dispõe de leis, todas
com amplo alcance social, para garantir o amparo legal às
ações governamentais - a Lei de Terras, a Lei Florestale a
Lei de Agrotóxicos, tendo sido sancionada, também, no inicio
deste ano, a Lei Agrícola-
Quanto á indústria, os incentivos que vêm sendo concedidos
se circunscrevem nos limites da legalidade e do grau
necessário ao pleno usufruto das potencialidades do Estado e
de suas vantagens locacionais, recusando-se o Governo a
fomentar a chamada guerra fiscal, predatória para os estados
e que, certamente, trará perdas a toda economia nacional.
O Governo vem-se orientando pelas "Diretrizes de Política
Industrial do Estado de Minas Gerais", documento formulado,
em 1992, pelo Conselho de Industrialização - COrNO -, órgão
que conta com representantes do Governo e de entidades de
classe. Nesse sentido, foi revisto o Pró-Indústria e
instituído, em 1993, o Programa de Indução á Modernização
Industrial - PROIN -, programas esses que já apresentam
resultados concretos, retratados por grande número de
projetos aprovados, destinados a vários setores e regiões do
Estado.
Esses programas de financiamento ao capital de giro e a
investimentos fixos, além de complementar as linhas de
crédito próprias dos bancos oficiais do Estado e do sistema
financeiro federal, conferem ao Estado vantagem adicional,
para a expansão e modernização de seu parque industrial.
E importante, ainda, destacar a criação dos fundos
estaduais, nos termos da Lei Complementar ng 27/93. Esses
fundos constituem-se um dos mais modernos e eficientes
mecanismos orçamentários e financeiros para a sustentação
dos programas especiais do Governo, principalmente na área
industrial.
Destaco, assim, o Fundo de Incentivo á Industrialização -

FINO -, o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM
- e o Fundo de Fomento e Desenvolvimento Econômico e Social
- FIJNDESE -, este último vinculado a programas para empresas
de menor porte e cooperativas.
A propósito, o FUNDESE vem completar as ações que se
iniciaram em meados de 1992, visando a promoção deste
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segmento e o cumprimento dos dispositivos constitucionais
relativos á matéria. O Estado dispõe, hoje, de avançada
legislação, que confere tratamento diferenciado, no campo
tributário, às empresas de micro e pequeno portes. Essa
legislação foi elaborada, aliás, com a participação de
representantes das entidades de classe e regulamentada em
1993. A ela se soma, pois, esse fundo que dará sustentação
financeira a programas específicos para esse segmento.
As ações governamentais, no campo do desenvolvimento
econômico, complementam-se com a atuação firme das entidades
pertinentes, junto a investidores internacionais e de outros
estados, com vistas a apresentar as vantagens e
potencialidades das diferentes regiões de Minas para a
locação de novos projetos e para a realização de negócios no
campo comercial-
0 objetivo da melhoria da qualidade de vida, por sua vez,

será atingido por meio do progresso econômico e de uma série
de ações que vêm sendo implementadas, tendo em vista o
atendimento dos direitos de cidadania.
Assim, por exemplo, na área da saúde, prosseguem nossos
esforços para a municipalização do sistema e para a
realização de obras necessárias ao atendimento de urgência.
Por outro lado, no que se refere á segurança pública,
ressalto a eficiente coordenação entre as Policias Civil e
Militar, que confere ao Estado tradição de eficiência nessa
área. A instituição do Fundo Penitenciário Estadual, por sua
vez, deverá prover as áreas de Justiça e também de segurança
pública de um mecanismo eficiente para a execução de obras e
programas especiais nos estabelecimentos penais do Estado.
Também no campo da Cultura, ações importantes vêm sendo
implementadas, tendo como diretriz básica a interiorização,
como, por exemplo, o "Censo Cultural".
A reorganização institucional do setor público, a revisão e
a reordenação do sistema e da prática de planejamento no
Estado, além da regulamentação de vários dispositivos
constitucionais, compuseram outra frente de trabalho,
iniciada em 1991 e que, ao final deste terceiro ano de minha
administração, apresenta-se praticamente concluida. Assim,
por exemplo, a instalação, no final de 93, do Conselho de
Desenvolvimento Económico e Social - CDES - inaugura nova
fase no planejamento estadual que será a elaboração do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PM0I.
Ainda com relação a essa frente de trabalho, é importante

destacar a realização do Censo do Servidor Público, que tem
permitido ao Governo, finalmente, conhecer com maior
precisão a realidade de seus recursos humanos e proceder ao
necessário esforço para seu aprimoramento e
profissionalização. Ressalto, também, a Lei Salarial em
vigor, que estabelece, para os reajustes de salário dos
servidores públicos, parâmetros previsíveis, regras claras e
compatíveis com a capacidade de pagamento do Estado. A
implantação da Escola de Governo, por sua vez, apresenta-se
certamente, como uma de nossas maiores contribuições para

futuras administrações, na medida em que proporcionará a
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formação de equipes altamente capacitadas para a
administração pública.
Essas foram, portanto, Senhor Presidente, as diretrizes

seguidas por minha equipe de trabalho durante o ano de 1993,
demonstrando a continuidade de nossos esforços para
reconduzir o Estado a uma trajetória de crescimento
econômico com melhoria da qualidade de vida e para construir
uma ação pública que possa ser permanente, preparando Minas
para o século XXI.
Devo, ainda, ressaltar a continuidade da harmonia entre os
três Poderes Públicos, que vêm, cada qual segundo seus
princípios nucleares, trabalhando com os mesmos objetivos de
garantir aos mineiros seus direitos constitucionais e de
alcançar o desenvolvimento em sua plenitude.
Nesta Mensagem, elaborada com a participação de todos os
integrantes da Administração Pública Estadual, levamos ao
conhecimento de Vossa Excelência e dos senhores deputados,
em uma primeira parte, os principais indicadores de
desempenho econômico do Estado, a situação das finanças
públicas estaduais e as principais ações empreendidas pelo
Governo em 1993. Em outra parte deste documento apresentamos
um relato detalhado de todos os órgãos e entidades da
Administração Pública, através de seus respectivos programas
e atividades desenvolvidas, os recursos aplicados e os
resultados alcançados.
São estas, pois, as informações iniciais que introduzem
esta Mensagem, a qual submeto á apreciação desta egrégia
Assembléia, não somente em atendimento â determinação legal
mas, sobretudo, motivado pelo compromisso de relatar aos
representantes do povo mineiro as iniciativas e resultados
de meu Governo.
Apresento, na oportunidade. à Vossa Excelência e aos nobres
deputados, também em nome de minha equipe, expressões de
apreço e cordialidade.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
(* - Publicado de acordo com o texto original.)

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente - A presente sessão legislativa inaugura-
se sob a expectativa de acontecimentos importantes, que
deverão movimentar a vida nacional neste ano de 1994.
Os mais recentes episódios de nossa história política
fizeram com que os olhos da Nação se voltassem para o
parlamento, cobrando atitudes e exemplos. O fato é
promissor. Quando as Casas Legislativas ocupam o centro dos
acontecimentos, temos uma indicação segura de crescimento e
consolidação da democracia.
Por outro lado, cumpre lembrar que, nessas circunstâncias,

é enorme a responsabilidade dos parlamentares. O povo exige
decisões firmes, acertadas, justas. Reivindica de seus
representantes uma ação comprometida seriamente com 05
interesses nacionais. Decepcioná-lo seria escancarar as
portas ao total descrédito da classe política, fomentar o
desespero e a indiferença, alimentar toda a sorte de
pretensão liberticida.
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A Assembléia de Minas está plenamente cônscia de seus
deveres nesse tempo, que cobra a cada membro da
representação popular a estatura do autêntico homem público.
Por isso mesmo, não fugirá à responsabilidade de zelar, como
já tem feito, pela credibilidade da classe política e, em
conseqüência, pelo fortalecimento da democracia. Custe o que
custar, com serenidade, mas com firmeza, o parlamento
mineiro saberá lutar pela consagração da ética e da
moralidade e pela derrota definitiva da cultura perversa do
lucro fácil, da vantagem indevida e da corrupção.
Em 1994, terão lugar as eleições gerais, que já começam a

mobilizar o Pais Inteiro- O exercício do voto é prática
salutar. Além de assegurar a alternância de quadros no
exercido do poder, dá ensejo a uma reflexão critica sobre
o presente e á elaboração de novos projetos nacionais. Por
isso é muito justa a esperança popular, que vê, na ida ás
urnas, a oportunidade de dar inicio à construção de um novo
Pais. É preciso, pois, alimentar essa esperança e combater
os pregoeiros do desânimo e da indiferença. Mudanças fazem-
se pela violência ou pela razão, mas somente a última via é
compatível com nossa vocação democrática. Por isso cabe a
cada liderança desta terra contribuir para que o processo
eleitoral seja a legitima tradução da vontade popular e para
que o voto se exerça de forma consciente - autêntica
expressão da cidadania.
Ao reconhecermos a Importância do próximo pleito, forçoso
é, também, enfatizar que o Brasil não pode parar por causa
dele Há tarefas urgentes que devem ser realizadas, e seria
impatriótico opor obstáculos a seu desenvolvimento, por
motivos meramente eleitoreiros. Uma delas é a conclusão do
processo de revisão constitucional, que é condição de
governabilidade, exigência da consciência nacional e
garantia da própria realização das eleições.
A Assembléia de Minas terá, também, pela frente, nesta

sessão legislativa, incumbências inadiáveis, que decorrem do
próprio compromisso da Casa com a sociedade mineira.
Ainda neste mês, daremos inicio ao processo das audiências
públicas regionais. Feitas pela primeira vez em 1993, elas
se revelaram instrumento poderoso para o estabelecimento de
parceria entre o Legislativo e a sociedade. O sucesso da
iniciativa, uma das mais produtivas da última sessão

£ legislativa, fez com que nos preocupássemos em aperfeiçoá-
2 la. Determinamos, então, a efetivação de estudos para que

fossem racionalizados os trabalhos das audiências públicas e
para que elas fossem dotadas de uma dinâmica que permitisse

e a máxima participação possível. Em seu novo formato, mais
orgânico e aberto, elas prometem um resultado ainda melhor
do que o obtido no último ano.
A revisão do texto constitucional mineiro, em decorrência

das mudanças sofridas pela Constituição da República, é
-< outro desafio que nos espera, e não nos poderemos contentar

com meras adaptações técnicas. Estaremos, certamente,
investidos na missão de verdadeiros constituintes para
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proceder a uma correção de rumos, tão necessária ao pleno
desenvolvimento de Minas Gerais.
Outra grande preocupação que determinará nossas ações na
sessão legislativa que ora se inicia é a de que a próxima
legislatura encontre a instituição bem aparelhada em termos
técnicos e humanos para se assegurar continuidade à obra de

valorização e modernização deste Poder. Entre os principais
compromissos da Mesa, está o de oferecer condições ideais
para que nossos sucessores possam promover o crescimento da
Casa, reforçando a parceria entre o Legislativo e o povo.
Nesse sentido, continuaremos a buscar a qualidade e a
eficiência nos serviços oferecidos pela instituição à

sociedade.
Em consonância com o espirito da Emenda à Constituição n
11/93, que condiciona as despesas à variação da receita,
desenvolveremos ações efetivas com o objetivo de
racionalizar gastos e otimizar resultados. Pretendemos, com
isso, inaugurar nova mentalidade, que reforce a parceria
entre os Poderes como co-responsáveis pela utilização ótima
dos recursos públicos. Nosso objetivo será conciliar a
qualidade dos serviços postos à disposição do cidadão com o
uso racional e parcimonioso dos meios. Esperamos, assim,
preparar-nos para o momento em que a a p licação do contrato
de gestão se generalizar no serviço público.
Como se pode verificar, abre-se, para nós, um período que
será marcado, sobretudo, pelo trabalho e pelos desafios. O
sucesso da atual sessão legislativa depende,
fundamentalmente, do comprometimento dos parlamentares e da
comunidade com a causa de Minas. Por isso, convocamos a
todos, cidadãos, Deputados, entidades e lideranças, para um
autêntico mutirão cívico. Ao trabalho, pois, e que Deus nos
ajude!
Antes do encerramento, a Presidência faz um apelo às

Bancadas com assento nesta Casa: em cumprimento ao lQ do
art. 67 do Regimento Interno, façam a indicação das
respectivas Lideranças. Solicita, ainda, que os Lideres
façam a indicação dos membros das Comissões Especiais para
apreciação dos vetos do Sr. Governador, os quais serão, após
essa providência, designados por esta Presidência.

ENCERRAMENTO
O Sr. presidente - Cumprido o objetivo desta reunião, a
Presidência a encerra e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 18, às 9 horas. Levanta-
se a reunião.
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Belo Horizonte, terça-feira, 22 de fevereiro de 1994

ATA

ATA DA 4818 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE FEVEREIRO DE 1994

Presidência do Deputado Wellington de Castro
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lã Fase:

Ata - ENCERRAMENTO.
ABERTURA

- As 9h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Agostinho Patrus - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Cóssimo Freitas - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Santanna - Homero Duarte - Ivo José - Jorge Hannas - José
Braga - José Laviola - José Maria Pinto - José Renato -
Marcos Helênio - Maria Dlivia - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado Wellington de Castro) - 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.

1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lã Fase
Ata

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

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando de plano que
não mais existe 'quorum 11 para o prosseguimento dos
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de segunda-feira, dia 21, às 20 horas.
Levanta-se a reunião.
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Belo Horizonte, quarta-feira. 23 de fevereiro de 1994

ATA

ATA DA 482â REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE FEVEREIRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMARIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): ia Fase:
Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ
1.868/94 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Jaime
Martins (2) e Geraldo da Costa Pereira (2) - 2g Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- As 20h14mln, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Álvaro Antônio
- Ambrôsio Pinto - Bonifácio Mourão - Côssimo Freitas -
Edward Abreu - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Homero
Duarte - Ibrahlm Jacob - Ivo José - João Batista - João
Marques - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - Mauri Torres - Milton Salies - Péricles
Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Tarcisio
Henr i ques.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário para proceder ã leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Ata

- O Deputado José Maria Pinto, 2Q-Secretário "ao hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Presidência passa a receber proposição e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para a 4 fase do Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI NQ 1.868/94

Declara de utilidade pública o Conselho Particular das
Conferências Vicentinas de São Sebastião de Capitôlio, com
sede no Município de Capitólio -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArU l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular das Conferências Vicentinas de São Sebastião de
Capitólio, com sede no Município de Capitólio.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 1994
Cóssimo Freitas

Justificação: O Conselho Particular das Conferências
Vicentinas de São Sebastião de Capitálio existe, como pessoa
jurídica, há mais de 30 anos, mais precisamente, desde março
de 1960.

A sua luta incansável contra a miséria e a pobreza em todo
o município recomenda-o de forma excepcional, autorizando-
nos a propor este projeto. Esperamos, portanto, contar com
o apoio dos nobres pares à sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Jaime Martins (2) e Geraldo da Costa Pereira (2).
2g Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Jaime Martins (2) - falecimento dos Srs. Mauricio Antônio de
Oliveira e Hudson Corgozinho de Souza, em Divinópolis; e
Geraldo da Costa Pereira (2) - falecimento do Sr. José Dias
da Silva, em Pitangui, e do Desembargador Rubem Miranda,
nesta Capital. (Ciente. Oficie-se.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 22, às 14 horas
com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do
dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior-). Levanta-se a reunião.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 24 de fevereiro de 1994

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.467/93

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

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, tem por objetivo dar a denominação de Escola Estadual
Jacir Lopes Duarte à Escola Estadual de Vargem Grande, no

Município de Papagaios.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem, agora, o projeto a
esta Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Grande líder em sua região, onde era respeitado e admirado,
Jacir Lopes Duarte exerceu o cargo de Vice-Prefeito do
Município de Papagaios e, como profissional liberal, teve
destacada atuação junto á população local.
Por essas razões, é justa e louvável a pretensão do autor

de conceder-lhe essa homenagem.
No entanto, considerando a necessidade de se aprimorar a
redação do art. lg, apresentamos ao projeto a Emenda ng 1.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.487/93, com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lQ - Fica denominada Escola Estadual Jacir Lopes

Duarte a Escola Estadual de Vargem Grande, localizada no
Povoado de Vargem Grande, Município de Papagaios.".
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Âmbrõsio Pinto, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.606193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jorge Hannas.
propõe declarar de utilidade pública a Ação Manhuaçuense de
Promoção ao Menor - AMPM -, com sede no Município de

Manhuaçu.
O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramitação.
Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o
lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em tela, fundada em 1979, tem como finalidade o
desenvolvimento da personalidade do menor de 12 a 17 anos,
bem como a sua integração ao convívio familiar.
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Pelo trabalho de cunho social, realizado pela referida
entidade, julgamos oportuna a declaração de sua utilidade
pública.

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

np 1.606/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.652193

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

A proposição em comento, do Deputado Jorge Hannas, tem por
escopo declarar de utilidade pública a União Brasileira de
Educação e Ensino - UBEE -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 17/9/93, foi encaminhado o projeto,

preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbices à sua normal tramitação.
Em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno, vem a
matéria, agora, a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública destaca-se, há quase um século, pelo
trabalho educacional e beneficente realizado diretamente por
ela e por meio de instituições que dirige e mantém em vários
municípios mineiros e de outros Estados.
Conhecedores do profícuo trabalho realizado pela u8EE,
entendemos que a entidade faz jus à declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.652/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Ambrôsio Pinto, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.700/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei em
epígrafe Institui o Dia Estadual do Vereador.
Publicada em 2/10/93, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para ser submetida a exame preliminar, quanto aos
aspectos da juridicidade, da constitucionalidade e da
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo instituir o Dia
Estadual do Vereador.
A matéria se insere no ãmbito da competência do Estado

membro, já que versa sobre a fixação de data comemorativa
estadual. Além disso, dispensa a apreciação do Plenário, nos
termos do Regimento Interno da Casa.
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Cabe, igualmente, aos parlamentares a iniciativa de
apresentar proposição sobre o assunto.
Ocorre, entretanto, que o projeto omitiu a data em que

deverá ser comemorado o referido dia, devendo ser tal falha
corrigida através de emenda.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.700/93, com a Emenda nQ 1, transcrita a seguir.

EMENDA Hp 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. l - Fica instituído o Dia Estadual do Vereador, a

ser comemorado anualmente no dia 30 de setembro.".
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen. relatora -
Ronaldo Vasconcel los - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.701/93

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

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em tela visa a declarar' de utilidade pública a Associação
dos PX do Cidadão de Governador Valadares - GRC - (Grupo
Rodeio de Comunicação), com sede no Município de Governador
Valadares.
Após ter a Comissão de Constituição e Justiça concluído
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, apresentando-lhe a Emenda nQ 1,
compete-nos sobre ela emitir parecer para o 1Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação dos PX do Cidadão de Governador Valadares
desempenha importante papel na comunidade valadarense ao
colaborar com todos os órgãos governamentais e setores de
segurança ligados à proteção da coletividade nos casos de
calamidade pública, catástrofes, busca e salvamento,
primeiros socorros.
Por esses serviços prestados à comunidade, a entidade

merece o reconhecimento de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.701/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 22 de fevereiro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.711/93

Comissão de Educação. Cultura, Desporto
 

Turismo e Lazer
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Wanderley Ávila,
objetiva declarar de utilidade pública a entidade Belo
Horizonte Futebol e cultura, com sede no Município de Belo
Horizonte.
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O projeto foi encaminhado preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça para ser examinado quanto aos
aspectos da juridicidade, da constitucionalidade e da
legalidade. A referida Comissão não encontrou óbice à
tramitação da matéria e apresentou-lhe a Emenda ng 1.
Em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno, vem _o
projeto a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
Evidencia-se claramente o caráter social da entidade em
questão, que direciona seus esforços para a difusão do
civismo e da cultura física, principalmente o futebol.
A declaração de sua utilidade pública virá, por certo,
facilitar a luta da entidade pela conciliação dos seus
ideais.

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

Lei nq 1.711/93, no lQ turno, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.724193

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Baldonedo Napoleão,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação
Cultural. Educacional e Beneficente O. Inocêncio - ACEBEDI -

com sede no Município de São Vicente de Minas.
A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e vem agora
a esta Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação Cultural, Educacional e Beneficente D.
Inocêncio - ACEBEDI -, de São Vicente de Minas, tem como
objetivo promover o desenvolvimento da comunidade por meio
de atividades socioculturais, recreativas e esportivas,
prestar assistência social, médica, educativa e alimentar
tanto à maternidade quanto à infãncia, além de se dedicar à
minimização das dificuldades das pessoas necessitadas.
Considerando os resultados positivos de seu trabalho,
entendemos que tal instituição é merecedora do título que
ora se propõe outorgar-lhe.

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

ng 1.724/93, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.731193

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
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O projeto de lei em apreço, do Deputado José Maria Pinto,
objetiva declarar de utilidade pública o Clube dos Pioneiros
de Capitão Andrade - CPCA -, com sede no Município de
Capitão Andrade.
A proposição foi encaminhada para estudo preliminar á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-
lhe a Emenda nQ 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão para O l Q turno de

deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

O Clube dos Pioneiros de Capitão Andrade, sociedade civil
com personalidade jurídica, tem por objetivo principal
servir a comunidade. Para tanto, dispõe-se a destinar
recursos em prol de atividades filantrópicas, a implementar
o entrosamento social e esportivo entre os municípios
vizinhos e a promover excursões a locais turísticos do Pais.
Tudo isso com o intuito de melhorar as condições de
subsistência da população e de zelar pelo seu
desenvolvimento sociocultural
Os resultados positivos do trabalho da entidade mencionada
demonstram seu caráter social, o que a torna merecedora da
declaração de utilidade pública que ora se propõe lhe seja
outorgada.

Conclusão
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.731/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.741/93

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Laviola,
pretende declarar de utilidade pública a Associação
Betinense de Escritores - ABE -, com sede no Município de
Bet im.
Publicada em 23/10/93, a proposição foi encaminhada à

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices
á sua tramitação.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para o lQ turno de

deliberação conclusiva, obedecendo ao que prescreve o

Regimento Interno.
Fundamentação

A entidade citada, cujo objetivo é promover a literatura na
comunidade, é conhecida pelos relevantes serviços de caráter
cultural que presta à sociedade betinense, o que a faz
merecedora da declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.741/93, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.
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PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.749193

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Raul Messias,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro de
Estudos Bíblicos - CEBr -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Encaminhada, preliminarmente, à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem, agora, a proposição a
esta Comissão para deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Centro de Estudos Bíblicos - CEBI - é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, de caráter religioso e ecumênico, com
sede no Estado e de âmbito nacional.
Criada com a finalidade de estimular o estudo e o uso da
Bíblia, de divulgar os seus ensinamentos, de oferecer
formação bíblica e de promover estudos, análises e ensaios a
esse respeito, a instituição em apreço desenvolve um
significativo trabalho junto às comunidades cristãs e às
pastorais populares, não apenas no Estado, como também em
diversas regiões do Pais.
Por essas razões, acreditamos ser justa e meritória a
declaração da utilidade pública do Centro de Estudos
Bíblicos - CEBI.

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

ng 1.749/93, em sua forma original, no lg turno.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.764/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.764/93, do Deputado Tarcísio
Henriques, tem o propósito de estabelecer a aliquota máxima
de 17% para fins de recolhimento do rCMs.
Publicado em 30/10/93, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar quanto à juridicidade, à
constitucional idade e à legalidade da matéria, atendendo ao
disposto no art. 195, c/c o art. 103, V. 'a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta consubstanciada no projeto em exame, em que pese
aos reflexos positivos que possa gerar na economia mineira,
conforme bem se acentua na justificação da proposição,
encontra óbices de natureza constitucional
A redução da base de cálculo do ICMS, tal como se pretende,
insere-se na órbita de competência do Conselho de Política
Fazendária - CONFAZ -, o que impossibilita qualquer
iniciativa parlamentar nesse sentido, como veremos a seguir.
A Constituição da República, em seu art. 155. XII, "g',
assim preceitua:
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"Art. 155 -
1-.
XII - cabe à lei complementar:

a) .......................................................
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e
do Distrito Federal, Isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados".
Da mesma Carta, vale transcrever, ainda, o disposto no art.

34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, "in
verbis":
"Art. 34 - ..........................

- Se, no prazo de sessenta dias contados da
promulgação da Constituição, não for editada a lei
complementar necessária à instituição do imposto de que
trata o art. 155, 1, "b", os Estados e o Distrito Federal,
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar
no 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular
provisoriamente a matéria'.
Inexiste, até a presenta data, a lei complementar de que
cogita o artigo mencionado, prevalecendo, assim, os
mandamentos contidos na Lei Complementar ng 24.
Segundo o disposto no art. lQ da referida lei complementar,
"as isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e
pelo Distrito Federal". O parágrafo único do dispositivo em
questão determina a sua aplicabilidade nos casos relativos à
redução da base de cálculo, objeto da proposição sob
comento.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,
pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei nQ 1.764/93.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Maria José Haueisen - Ronaldo Vasconcellos.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.296/93
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em comento, do Deputado Antônio Carlos
Pereira, objetiva fixar a data para a comemoração, no Estado
de Minas Gerais, do Dia da união dos Povos Latino-
Americanos.
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma do Substitutivo n
1, cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o 2Q
turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais, e
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Esta Comissão já teve oportunidade de se manifestar
favoravelmente á matéria em apreço. Com  efeito, consideramos

da mais alta relevância e oportunidade a comemoração
pretendida, em função dos últimos acontecimentos da política
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internacional e da necessidade premente de os paises latino-
americanos estreitarem seus laços de amizade e de cooperação
económica.

Conclusão
A vista do aduzido, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.296/93, no 2Q turno, na forma do vencido
no 1Q turno.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Gilmar Machado, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI Hp 1.295/93

Institui, no Estado de Minas Gerais, o Dia da União dos
Povos Latino-Americanos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica instituído, no Estado de Minas Gerais, o Dia
da União dos Povos Latino-Americanos a ser comemorado,
anualmente, no dia 24 de março.
Art. 2Q - As Secretarias de Estado da Educação e da Cultura

estimularão a realização de atividades alusivas ao evento na
rede estadual de ensino e em outros estabelecimentos ou
instituições vinculadas ao poder público estadual.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.406193

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Péricles
Ferreira, propõe dar a denominação de Escola Estadual
Conrado Veríssimo de Oliveira á Escola Estadual Serra do
Anastácio, no Município de Taiobeiras.
Após a aprovação do projeto no 1Q turno, sem emendas, cabe-
nos emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Conrado Veríssimo de Oliveira, homem público exemplar,
ilustre edil que honrou a Câmara Municipal de Taiobeiras,
foi líder político e comunitário, além de ser considerado um
dos fundadores da comunidade de Serra do Anastácio. hoje,
Barreiros, no Município de Taiobeiras.
Pelo cidadão respeitado que foi, por seu comportamento
íntegro e por tudo o que representou para a comunidade e
para o município, é justo que a escola estadual de
Taiobeiras adote seu nome, como forma de perpetuar a memória
de tão ilustre personalidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, somos favoráveis à aprovação do Projeto de

Lei ng 1.406/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.476/93

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
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Relatório
De autoria do Deputado José Leandro, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Guias de Turismo de Ouro Preto, com sede no Município de
Ouro Preto.
Aprovado o projeto no lg turno, em 12/11/93, na sua forma
original, cabe, agora, a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, no 2g turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Trata-se de entidade civil com personalidade jurídica sem
fins lucrativos, destinada á promoção cultural, artística e
turística das cidades históricas de Minas Gerais, em
especial de Ouro Preto.
Pelo seu significativo trabalho em prol do patrimônio
histórico do Estado, acreditamosser justa a concessão da
declaração de utilidade pública á referida entidade.
No entanto, tendo em vista a necessidade de se adequar o
projeto aos preceitos da técnica legislativa, apresentamos o
Substitutivo nQ 1.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng

1.476/93. no 2Q turno, na forma do Substitutivo ng 1,
redigido a seguir.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Gilmar Machado, relator.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI Ng 1.476/93
Declara de utilidade pública a Associação de Guias de

Turismo de Ouro Preto, com sede no Município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Guias de Turismo de Ouro Preto, com sede no Município de
Ouro Preto.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.481193

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

A proposição em exame, do Deputado Péricles Ferreira, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Associação Pró-
Fundação universitária do Vale do Jequitinhonha - FUNIVALE -

no Município de Diamantina.
Aprovado o projeto no ig turno, sem emendas, cabe-nos, nos
termos regimentais, apresentar parecer sobre a matéria para
o 2Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem como objetivo
fundamental a busca de meios para a criação de uma
universidade na mencionada região; acredita-se que esse é o
caminho para a redenção econômica, social e cultural daquela
importante área do Estado de Minas Gerais.
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Ratificamos, pois, o parecer exarado por esta Comissão
quando a matéria foi apreciada no lg turno.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei ng 1.481/93, no 2o turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.514193

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Sebastião Costa,
pretende declarar de utilidade pública o União Esporte
Clube, com sede no Municiplo de Entre-Rios de Minas.
Aprovada a proposição no lQ turno, compete-nos, agora,
emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
O União Esporte Clube tem por finalidade difundir o

esporte, principalmente o futebol amador, e proporcionar aos
seus associados reuniões e momentos de lazer de caráter
social e cultural.
Pelos serviços prestados, a entidade torna-se merecedora da

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.514/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Ambróslo Pinto, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.533193

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

A proposição em exame, do Deputado Antônio Júlio, tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Coral Pequenos
Cantores de Pará de Minas, com sede no Municipio de Pará de
Minas.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emendas, cabe-nos
agora, por força do disposto no Regimento Interno, emitir
parecer sobre a matéria para o 2Q turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade em questão, a par de preencher todos os
requisitos legais, presta inestimável serviço ás crianças,
contribuindo para o desenvolvimento de suas potencialidades
e a valorização do folclore e da música, o que a torna
merecedora da declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do

Projeto de Lei ng 1.533/93, no 2o turno, na forma proposta.
Saia das Comissões, 22 de fevereiro de 1994-
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.570193
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Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

A proposição em análise, da Deputada Maria José Hauelsen,
objetiva declarar de utilidade pública o Centro Cultural de
Araçuai Nagõ, com sede no Município de Araçuaí.
Após a aprovação da proposição no 1Q turno, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Evidencia-se o caráter social do Centro Cultural de Araçuai
Nagõ, o qual visa à dignificação e à libertação da pessoa
humana, pelo usufruto da arte, da cultura, do folclore e da

ecologia.
A declaração de utilidade pública da entidade virá, por

certo, facilitar a consecução dos seus ideais.
Conclusão

Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.570/93, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.601/93

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

A proposição em exame, do Deputado Ronaldo Vasconcelios,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Silvestre, com sede no Distrito de Silvestre,
Município de Viçosa.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emendas, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q

turno.
Fundamentação

A Associação dos Moradores de Silvestre é uma entidade
civil sem fins lucrativos, cujo objetivo é a promoção de
atividades sociais, recreativas, culturais e esportivas
junto á comunidade de Silvestre.
Assim, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento desta

Comissão, no lQ turno.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.601/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.602/93

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

O Projeto de Lei nQ 1.602/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária do Bairro Nova Esperança - ACOBANE -.
cora sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no 1Q turno, sem emendas, compete-nos
emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno de

deliberação conclusiva.
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Fundamentação
A Associação Comunitária do Bairro Nova Esperança - ACOBANE
-, de Belo Horizonte, propicia a seus Integrantes
aprimoramento artístico, cultural e educacional, com vistas
á sua promoção social. Em seu trabalho comunitário, presta,
ainda, assistência na área da saúde.
Pela relevância de suas ações, a entidade merece ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, do
Projeto de Lei nQ 1.602/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Ambrõsio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.679/93

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

A proposição em análise, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, tem por escopo declarar de utilidade pública o
Grupo Cultural Arraiá do Brejinho, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
Após a aprovação da proposição no lg turno, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em apreço visa a incentivar
e a desenvolver atividades artisticas, culturais e
recreativas, tais como festas juninas, quadrilhas, desfiles,
bailes, passeios e outros eventos afins, junto à comunidade
belo-horizontina do Bairro Primeiro de Maio.
A declaração de utilidade pública virá, por certo,
facilitar o trabalho do Grupo Cultural Arraiá do Brejinho na
consecução dos seus ideais.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.679/93, no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 25 de fevereiro de 1994

ATAS

ATA DA 483g REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE FEVEREIRO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz e Bená Guedes
SUMARIO: ABERTURA - lã parte (Pequeno Expediente): Ata -
Apresentação de Proposições: Requerimentos ns 4.997 a
5.041/94 - Requerimentos dos Deputados Ermano Batista (2) e
Anderson Adauto - Comunicações: Comunicações da Bancada do
PT e dos Deputados Alvaro Antônio, Homero Duarte, Romeu
Queiroz, Agostinho Patrus, Célio de Oliveira, Amilcar
Padovani, José Ferraz, Ajalmar Silva, Bernardo Rubinger,
Bené Guedes, Reinaldo Lima, Márcio Miranda, Miguel Barbosa,
José Bonifácio, Ambrósio Pinto, Elisa Alves e Hely Tarquinio
- Atos de adesão: atos de adesão a bloco parlamentar
apresentados pelas Bancadas do PTB, PFL, PDT, PL. PSDB e
PMDB - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bené
Guedes, José Maria Pinto, Antônio Fuzatto, Roberto Carvalho,
Agostinho Patrus e Ermano Batista - Registro de presença -
2g PARTE (ORDEM DO DIA): lê Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - Decisão da Presidência - Palavras do Sr.
Presidente - Relatório final: Discussão e votação do
Relatório Final da Comissão Especial para Tratar com o
Presidente do Banco de Crédito Real sobre o Problema das
Demissões de Inúmeros Funcionários daquela Instituição;
rejeição - Requerimentos: Requerimento do Deputado Ermano
Batista; deferimento - Requerimentos dos Deputados Emano
Batista e Anderson Adauto; aprovação - 2a Fase: Discussão e
votação de proposições: Votação, em lg turno, do Projeto de
Lei nQ 192/91; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei flQ 1.633/93;
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1 - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola
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- José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo
Cecé - Marcos Helénlo - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Sailes - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
REQUERIMENTOS

Ng 4.997/94, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando se
registre nos anais da Casa o falecimento, em 2/2/94, do Sr.
Raimundo Conceição Leite, Vice-Prefeito do Município de
Santo Hipólito.
Ng 4.998/94, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando se

registre nos anais da Casa o falecimento, em 27/1/94, do Sr.
Francisco Firmo de Mattos Filho, ex-Prefeito do Município de
Contagem. (- Distribuídos á Comissão de Administração
Pública.)
NQ 4.999/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Pedras de
Maria da Cruz no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.000/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Contagem
no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.001/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas á inclusão do Município de Bom Jesus
do Galho no Programa Assistencial do Leite.
Ng 6.002/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura, com vistas à inclusão do Município de Santa
Rosa da Serra no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.003/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Japaraiba
no Programa Assistencial do Leite.
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NQ 5004/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à Inclusão do Município de Raposos no
Programa Assistencial do Leite.
Ng 6.005/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas á inclusão do Municipio de Betim no
Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.006/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Ipatinga
no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.007/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Berilo no
Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.008/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas á inclusão do Município de Santo
Antônio do Monte no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.009/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas á inclusão do Municipio de São
Sebastião do Oeste no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.010/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Igaratinga
no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.011/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura comvistas à inclusão do Município de São
Gonçalo do Pará no Programa Assistencial do Leite.
No 5.012/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à Inclusão do Município de Pedra do
Indalá no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.013/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Pitangui
no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.014/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Onça do
Pitangui no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.015/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Santana do
Paraíso no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.016/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de
Itapecerica no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.017/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
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Agricultura com vistas à inclusão do Município de Leandro
Ferreira no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.018/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Serra da
Saudade no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.019/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Estrela do
Indaiá no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.020/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas á inclusão do Município de Ipaba no
Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.021/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Medeiros
no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.022/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas á inclusão do Município de Araújos no
Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.023/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Ribeirão
das Neves no Programa Assistencial do Leite.
No 5.024/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Santa
Luzia no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.025/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas á inclusão do Município de Bom
Sucesso no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.026/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Arcos no
Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.027/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Mateus
Leme no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.028/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas á inclusão do Município de São Roque
de Minas no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.029/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas á inclusão do Município de Bocaina de
Minas no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.030/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Piedade
das Gerais no Programa Assistencial do Leite.
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NQ 5031/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Ritápolis
no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.032/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Carmo do
Cajuru no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.033/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Belo
Horizonte no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.034/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Nova
Serrana no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.035/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Perdigão
no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.036/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Iguatama
no Programa Assistencial do Leite.
Ng 5.037/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Itaúna no
Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.038/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Itaguara
no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.039/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Formiga no
Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.040/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário de
Agricultura com vistas à inclusão do Município de Piracema
no Programa Assistencial do Leite.
NQ 5.041/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário de

Agricultura com vistas à inclusão do Município de

Divinópolis no Programa Assistencial do Leite. (-
Distribuidos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
Do Deputado Ermano Batista, solicitando a anexação do
Projeto de Lei nQ 1.819/93. do Deputado Márcio Miranda, ao
Projeto de Lei Complementar nQ 22/92, do Tribunal de
Justiça.
Do Deputado Ermano Batista, solicitando a realização de
reunião conjunta das comissões técnicas para apreciação do
Projeto de Lei ng 1.865/94, do Governador do Estado.
Do Deputado Anderson Adauto, solicitando se atribua regime

de urgência ao Projeto de Lei nQ 1.865/94.
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COMUNICAÇÕES
- São encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do PT e

dos Deputados Alvaro Antônio, Homero Duarte, Romeu Queiroz,
Agostinho Patrus, Célio de Oliveira, Amilcar Padovani, José
Ferraz, Ajalmar Silva, Bernardo Rubinger, Bené Guedes,
Reinaldo Lima, Márcio Miranda, Miguel Barbosa, José
Bonifácio, Ambrósio Pinto, Elisa Alves e Hely Tarquinio.

Atos de Adesão
- São também encaminhados à Mesa os seguintes atos de

adesão a bloco parlamentar:
ATO DE ADESÃO A BLOCO PARLAMENTAR

Os Deputados que este subscrevem, membros da Bancada do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deliberam
pela integração da bancada ao Bloco de Reorganização
Democrática - BRO -, de conformidade com as normas e
exigências preceituadas pelo art. 72 e parágrafos do
Regimento Interno.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de .1994.
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Eduardo Brás -
Francisco Ramalho - José Militão - Péricles Ferreira -
Wanderley Ávila.

ATO DE ADESÃO A BLOCO PARLAMENTAR
Os Deputados que este subscrevem, membros da Bancada do
partido Trabalhista Brasileiro - PTB - na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, deliberam pela
integração da bancada ao Bloco de Reorganização Democrática
- BRD -, de conformidade com as normas e exigências
preceituadas pelo art. 72 e parágrafos do Regimento Interno.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1994.
Dilzon Melo - Edward Abreu - Maria Olivia - Roberto Amaral

- Simão Pedro Toledo - Agostinho Patrus - Bernardo Rubinger
- Ajalmar Silva - Romeu Queiroz - José Ferraz - Célio de
Oliveira - Marcelo Cecé - Miguel Barbosa - José Bonifácio -
Amilcar Padovani.

ATO DE ADESÃO A BLOCO PARLAMENTAR
Os Deputados que este subscrevem, membros da Bancada do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deliberam
pela integração da bancada do Bloco de Reorganização
Democrática - BRD -, de conformidade com as normas e
exigências preceituadas pelo art. 72 e parágrafos do
Regimento Interno.
Sala das Reuniões. 22 de fevereiro de 1994.
Anderson Adauto - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão -
Côssimo Freitas - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende
- Geraldo Santanna - Jorge Eduardo - José Laviola - José
Renato - Maria Elvira - Mauri Torres - Rêmolo Aloise -
Tarcísio Henriques.

ATO DE ADESÃO A BLOCO PARLAMENTAR
Os Deputados que este subscrevem, membros da Bancada do
Partido da Frente Liberal - PFL - na Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, deliberam pela integração da
bancada ao Bloco de Reorganização Democrática - BRD -, de
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conformidade com as normas e exigências preceituadas pelo
art. 72 e parágrafos do Regimento Interno.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1994.
Clêuber Carneiro - Elmiro Nascimento - Jaime Martins -
Jorge Hannas - Milton Sailes - Sebastião Costa.

ATO DE ADESÃO A BLOCO PARLAMENTAR
Os Deputados que este subscrevem, membros da Bancada do
Partido Liberal - Pi- - na Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, deliberam pela Integração da bancada ao
Bloco de Reorganização Democrática - BRD -, de
conformidade com as normas e exigências preceituadas pelo
art. 72 e parágrafos do Regimento Interno.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1994.
Ermano Batista - José Leandro - Ronaldo VasconceilOs -

Homero Duarte.
ATO DE ADESÃO A BLOCO PARLAMENTAR

Os Deputados que este subscrevem, membros da Bancada do
Partido Democrático Trabalhista - PDT - na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, deliberam pela
integração da bancada ao Bloco de Reorganização Democrática
- BRD -, de conformidade com as normas e exigências
preceituadas pelo art. 72 e parágrafos do Regimento Interno.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1994.
Ibrahim Jacob T João Batista - José Braga - Bené Guedes -

Reinaldo Lima - Alvaro Antônio.
Oradores Inscritos

- Os Deputados Bené Guedes, José Maria Pinto, Antônio
Fuzatto, Roberto Carvalho, Agostinho Patrus e Ermano Batista
proferem discursos, que serão publicados em outra edição.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em
Plenário, da Vereadora Helena Greco.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Alvaro Antônio - seu desligamento do PRS e sua filiação ao
PDT, a partir de 7/1/94; Homero Duarte - seu desligamento do
PRN e sua filiação ao PL, a partir de 9/1/94; Romeu Queiroz
- seu desligamento do PRS e sua filiação ao PTB, a partir de
7/1/94; Agostinho Patrus - seu desligamento do PFL e sua
filiação ao PTB, a partir de 7/1/94;Cêlio de Oliveira - seu
desligamento do PRS e sua filiação ao PTB, a partir de
7/1/94; Amilcar Padovani - sua filiação ao PTB, a partir de
7/1/94; José Ferraz - seu desligamento do PRS e sua
filiação ao PTB, a partir de 7/1/94; Ajalmar Silva - seu
desligamento do PRN e sua filiação ao PTB, a partir de
7/1/94; Bernardo Rubinger - seu desligamento do PMDB e sua
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filiação ao PTB, a partir de 7/1/94; Bené Guedes - seu
desligamento do PTB e sua filiação ao PDT, a partir de
7/1/94; Reinaldo Lima - sua filiação ao PDT, a partir de
7/1/94; Márcio Miranda - seu desligamento do PRN e sua
filiação ao PP, a partir de 8/1/94; Miguel Barbosa - seu
desligamento do PPR e sua filiação ao PTB, a partir de
7/1/94; José Bonifácio - seu desligamento do PPR e sua
filiação ao PTB, a partir de 7/1/94; Ambrásio Pinto - seu
desligamento do PRS e sua filiação ao PP, a partir de
8/1/94; Elisa Alves - sua filiação ao PT do 8, a partir de
9/1/94 e, a partir dessa data, sua atuação como Líder do
partido na Assembléia Legislativa; pela Bancada do PT -
indicação do Deputado Adelmo Carneiro Leão como Líder do
partido e do Deputado Gilmar Machado como Vice-Líder; e pelo
Deputado Hely Tarquinio - sua indicação como Líder do PP e
dos Deputados João Batista e José Maria Pinto como Vice-
Lideres.

Decisão da Presidência
Os atos de adesão ao Bloco de Reorganização Democrática -
BRD -, referentes a formação de bloco parlamentar, atendem
aos pressupostos regimentais.
A Presidência recebe os atos de adesão e decide pela

constituição do bloco parlamentar, na forma proposta.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 1994-
José Ferraz, Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência renova às bancadas sua solicitação para que
formalizem a indicação regimental de suas Lideranças.

Relatório Final
O Sr. Presidente - Discussão do Relatório Final da Comissão
Especial para Tratar com o Presidente do Banco de Crédito
Real sobre o Problema das Demissões de Inúmeros Funcionários
daquela Instituição. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o relatório. Os Deputados que o
aprovam queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. Arquive-se.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do ilustre Deputado Ermano
Batista, que solicita a anexação do Projeto de Lei n
1.819/93, do Deputado Márcio Miranda, ao Projeto de Lei
Complementar nQ 22/92, do Tribunal de Justiça. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o item XIII do
art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento do ilustre Deputado Ermano Batista, que
pleiteia a realização de reunião conjunta das Comissões ás
quais foi distribuído o Projeto de Lei nQ 1.865/94, que
dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam queiram
permanecer como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Anderson Adauto, que solicita
regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei n
1.865/94, que dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas
Gerais. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
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aprovam queiram permanecer corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 192/91, do Deputado José Militão, que institui a reserva
de vagas para as pessoas portadoras de deficiência no âmbito
da administração pública do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
Projeto, com as Emendas nQs 1 a 5 que apresenta. A Comissão
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto e
pela rejeição das Emendas ns 1 a 5, da Comissão de Justiça.
A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nQ 1, que apresenta, e pela rejeição das
Emendas flQ5 1 a 5, da Comissão de •Justiça. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração
Pública, que opinou pela rejeição do Substitutivo flQ 2. Em
votação, o Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam
queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Administração Pública.
Discussão, em IQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.633/93, do
Deputado Célio de Oliveira, que torna obrigatórios os exames
parasitológicos de fezes e de urina, para alunos da Ia à 4
série do IQ grau da rede estadual de ensino. A Comissão de
Justiça concluí pela constitucionalidade do projeto, com a
Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de Educação 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 
no 

1. Os Deputados que o aprovam queiram
permanecer como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Educação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (Nota do redator: a ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 4849 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE FEVEREIRO DE 1994

Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento e
José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 1.869 a
1.882/93 - Requerimento nQ 5.042/94 - Requerimentos dos
Deputados Geraldo da Costa Pereira (4) e Roberto Amaral (3)
- Comunicações: Comunicações dos Deputados Geraldo da Costa
Pereira (3), Maria Olivia (2). Tarcísio Renriques (3),
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Márcio Miranda, Wanderley Ávila, Jorge Hannas e Jaime
Martins e das Bancadas do PTB, do PMDB, do PSDB, do PFL, do
PDT e do Pi- - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Allton Vilela, Roberto Amaral, Marcos Helênio e !brahim
Jacob - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): Ia Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Geraldo da Costa Pereira (4) e Roberto Amara] (3);
aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de proposições:
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 305/91; votação
do Substitutivo flQ 1; discursos dos Deputados Gilmar Machado
e Roberto Carvalho; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição; votação do projeto; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição - Questões
de ordem - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
998/92; discurso do Deputado Raul Messias; questão de ordem;
chamada; existência de quorum" para discussão;
prosseguimento do discurso do Deputado Raul Messias; questão
de ordem; inexistência de "quorum" para continuação dos
trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - rvo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto
- José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Milton Salles - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcei los - Simão Pedro
Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington
de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.869194

Cria linha de transporte rodoviário coletivo interrnunicipal
com sede no Município de Divinópolis e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criada, sob o regime de concessão do
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MO -, a linha
intermunicipal de transporte rodoviário coletivo com sede em
Divinópolis, assim discriminada:

- Divinópolis - Oliveira - Juiz de Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1994
Jaime Martins
Justificação: Ainda não existe uma linha de transporte
coletivo de passageiros ligando o Oeste de Minas á Zona da
Mata.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.870194
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Antônio Dias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Antônio Dias o imóvel localizado no Distrito de
Serra Negra, naquele município, com as seguintes
características e confrontações: um terreno retangular.
medindo 80m (oitenta metros) de frente por 125m (cento e
vinte e cinco metros) de fundo, com área total de 10.000
m2 ( dez mil metros quadrados), confrontando ao sul com o
córrego do Rodovelho, a noroeste com o córrego Mãe d'Agua,
ao sudoeste com uma pequena corrente de água e ao noroeste
com o imóvel de propriedade de Manoel Batista Drumond e
Jandira Horta Drumond, conforme transcrição a fls. 201 do
livro 3-C da Transcrição das Transmissões, no Cartório de
Registro de Imóveis de Antônio Dias, da Comarca de Coronel
Fabriclano, em 4 de janeiro de 1950.
Parágrafo único - O imóvel descrito no " caput " deste artigo

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

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário
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Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1994.
Agostinho Patrus
Justificação: O imóvel objeto da presente doação, quando

adquirido pelo Estado, em 29/12/49, destinou-se à construção
de uma escola rural, que, por muitos anos, bons ensinamentos
ministrou á comunidade agrícola local.
Atualmente, contudo, esse prédio escolar se encontra em
rumas, sem condições para o funcionamento da escola.
Esse fato ensejou a construção, por parte da Prefeitura
Municipal de Antônio Dias, de uma nova escola rural em
terreno próprio, iniciativa que contribuiu para o
descomprometimento definitivo do imóvel de que trata o
projeto de lei em tela.
Com isso, descerra-se, para o municipio, a perspectiva de
promover o útil aproveitamento do terreno desocupado.
Implementando-se, ali, projetos de agricultura. Os
benefícios resultantes dessa iniciativa serão
significativos: maior aproveitamento da mão-de-obra local,
aumento da produtividade agrícola do município e incentivo à
atividade agrícola da localidade.
Para que a Prefeitura Municipal de Antônio Dias possa

concretizar a sua pretensão e fazê-lo de maneira adequada e
definitiva em prol do município e de sua coletividade, faz-
se necessária a doação do imóvel, por ser este o instituto
que assegura ao donatário, uma vez constituído novo
proprietário do bem, o direito á colheita e á posse dos
frutos percebidos.
Tendo em vista o indiscutível mérito da iniciativa
proposta, conto com o apoio dos ilustres pares para a sua
aprovação.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.871/94
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Incentivo

à Indústria de Móveis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o
Programa de Incentivo á Indústria de Móveis do Estado de
Minas Gerais - Pró-Móveis.
Art. 2g - Compete ao Poder Executivo gerir, administrar,
criar incentivos, fiscalizar e zelar pela qualidade da
Indústria de móveis do Estado de Minas Gerais.
Art. 2Q - Para o bom desempenho de suas funções, compete à
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio incentivar a
comercialização, a exportação e o desenvolvimento técnico e
econômico das empresas do ramo de móveis, e cabe às demais
secretarias de Estado e aos órgãos das administrações direta
e indireta desenvolver e abrir linhas de crédito no âmbito
de sua competência, fomentar a melhoria da qualidade dos
produtos e estimular sua comercialização.
Art. 4g - O Poder Executivo desenvolverá acordos com órgãos
da união e dos municípios visando ao desenvolvimento do
programa.
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Art. S - Cabe ao Poder Executivo a criação da Coordenação
do Programa de Incentivo á Indústria de Móveis do Estado de
Minas Gerais, que deverá contar com a participação de
representantes das secretarias ligadas ao Programa. da
Federação das Indústrias, dos sindicatos patronal e dos
trabalhadores da indústria de móveis e de outros.
Art. 6Q - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar

a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor da data de sua

publicação.
Art. Bg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 23 de fevereiro de 1994.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: A indústria de móveis encontra-se há bastante
tempo, em meio a uma crise devido aos problemas econômicos
por que têm passado nosso Estado e nosso Pais. Embora esse
ramo industrial se destaque em vários pólos do Estado de
Minas Gerais, particularmente no Oeste mineiro, tem sofrido
um processo recessivo e precisa contar com o apoio do
Governo para o seu desenvolvimento pleno.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195. c/c O art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.872194
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual de

Medicina Alternativa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o
Programa Estadual de Medicina Alternativa.
Art. 2Q - Compete ao Poder Executivo gerir, administrar,
criar incentivos, fiscalizar e zelar pela qualidade dos
medicamentos alternativos em todo o Estado de Minas Gerais.
Art. 3g - Para o bom desempenho de suas funções, compete à
Secretaria de Estado da Saúde incentivar a comercialização,
a exportação e o desenvolvimento técnico e econômico do
projeto, e cabe às demais Secretarias de Estado e aos órgãos
da administração direta e indireta desenvolver e gerir
recursos, no âmbito de sua competéncia, assim como
incentivar a melhoria da qualidade dos produtos e sua
produção e comercialização-
Art. 4g - O Poder Executivo desenvolverá acordos com órgãos
da União e dos municípios visando o desenvolvimento do
programa-
Art. 5g - Cabe ao Poder Executivo a criação da Coordenação
do Programa, para incentivo de órgãos governamentais e não
governamentais ligados à medicina alternativa do Estado, a
qual deverá contar com a participação de representantes das
secretarias ligadas ao programa, da Associação Médica de
Minas Gerais e do Instituto Brasileiro de Medicina Natural
de Minas Gerais.
Art. 6g - O Poder Executivo regulamentará a presente lei
no prazo de 90 (noventa) dias.
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Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1994.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: A população carente dos lugarejos mais

distantes de nosso Estado e dos grandes centros urbanos há
muito não pode fazer uso de medicamentos, pois não possui
poder aquisitivo suficiente para fazer frente aos altos
preços dos medicamentos convencionais. Só com o estimulo à
medicina alternativa o Poder Executivo poderá fazer chegar
remédios a essa população, que se encontra completamente
abandonada.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.873194
Cria a área de proteção ambiental da região hidrográfica do
rio Itapecerica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam declaradas áreas de proteção ambiental, com
base no disposto na Lei Federal nQ 6.902, de 21 de abril de
1981, as lagoas marginais localizadas nas duas margens do
rio Itapecerica, ao longo de seu curso, no território do
Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo,
constituem lagoas marginais as depressões geomorfolágicas
ribeirinhas, suscetíveis de continuas ou periódicas
inundações, condicionadas aos fluxos e refluxos das águas
superficiais e subterrâneas ligadas ao regime hidrológico do
rio Itapecerica.
Art. 2 - O disposto no artigo anterior tem os seguintes

objetivos:
- perpetuar a proteção do ecossistema ribeirinho de vital

importância para a manutenção do regime hidrológico do rio
1 t apecer 1 ca;
II - promover condições para a proteção da avifauna, da

mastofauna, da herpetofauna, da anurofauna e da fauna
ribeirinha em geral;
III - impedir ações de drenagem, aterragem, desmatamento,

obstrução de canais e outras que descaracterizem os
ecossistemas das lagoas marginais;
IV - oferecer condições para o desenvolvimento do turismo

ecológico, da pesca amadorista, do lazer e da recreação;
V - resguardar o património natural com características de
elevado valor paisagístico e estimular melhorias da
qualidade ambiental das áreas circunvizinhas.
Art. 3g - Ficam proibidas nas áreas a que se refere o art.
lg desta lei:

- a drenagem ou a obstrução dos seus respectivos contatos
com o rio para o fluxo e o refluxo de suas águas;
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II - a realização de quaisquer obras que importem em
ameaças ao equilíbrio ecológico ou que atentem contra os
objetivos referidos no art. 2g desta lei;
III - a instalação de unidades industriais, de

terraplanagem, de aterros e de demais obras de construção
civil.
Art. 4g - O Poder Executivo, por intermédio do órgão
estadual competente, providenciará, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, a identificação e o mapeamento
das lagoas marginais existentes, com base em

fotointerpretação e em trabalhos de campo.
Art. Sg - Compete à Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente definir com o Conselho Estadual
de Política Ambiental - COPAM - as condições de manejo e de
fiscalização do rio, tendo em vista os objetivos do art. 2g

desta lei.
Art. 6g - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1994.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: A proteção das bacias hidrográficas é dever
do Poder Executivo. O rio Itapecerica já pede socorro, pois
a cada dia sua morte torna-se mais iminente. Nós, políticos,
não podemos nem devemos ficar alheios à destruição da
natureza. Isso posto, solicito dos nobres pares a aprovação
desta lei com urgência-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Meio Ambiente para parecer, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.874/94
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao
Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao patrimônio do Município de DivinópOlis o terreno
rural com 34,681ha (trinta e quatro virgula sessenta e oito
hectares) situado no lugar denominado Gafanhoto, no mesmo
município, com as confrontações constantes na escritura de
doação de 3 de março de 1978, registrada no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis sob o ng
5.923.
Art. 2g - A reversão de que trata o artigo anterior se fará
sem ônus para o Estado.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lQ de fevereiro de 1994.
Márcio Miranda
Justificação: O presente projeto de lei visa á reversão,
para o Município de Divinópolis, da área de terreno de
34,68ha situada no lugar denominado Gafanhoto, no referidc
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município, área esta matriculada sob o flQ 5.923 no cartório
de registro de imóveis da comarca.
Assinale-se Que a aludida área foi doada pelo município ao
Estado pela Lei Municipal nQ 184. de 15/1/51, sancionada
pelo memorável Prefeito Jovelino Rabelo, com o objetivo de
ali se edificar e implantar uma escola normal rural federal,
conforme se depreende do texto da referida lei. O Estado de
Minas, por sua vez, transferiu tal área de terreno à
Companhia de Distritos Industriais mediante integralização
de ações-
Ocorre, porém, que, conquanto tenha o Município de
Divinõpolis doado a referida área para que nela se
edificasse uma escola, até a presente data nenhuma obra
sequer foi iniciada, não se consumando os objetivos da
efetivada doação e perdendo-se, com efeito, o sentido de tal
pretensão.
Registre-se, por oportuno, que, apesar de não conter a lei

de doação cláusula de reversão para a eventualidade do seu
descumprimento, esta circunstância, por si só, não implica _a
impossibilidade de tal reversão, até porque, em toda doação
com encargo, é necessária e indispensável a cláusula de
reversão.
De outra parte, assinale-se também que o município tem

carência de áreas para incentivar construções e atividades
de interesse social convenientes á comunidade, além de não
dispor de áreas para implantação e instalação de indústrias
e atividades similares.
Vale ressaltar, ainda, que, conquanto os objetivos
precípuos da Companhia de Distritos Industriais sejam
aqueles voltados para a instalação de indústrias, também
esta empresa não se preocupou em empreender qualquer ação
nesse sentido.
Assim, a reversão é medida que se impõe e de relevante
interesse para o município.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.875/94
Dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, cria o

Conselho Estadual do Idoso e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Das Disposições Preliminares

Art. 1,3 - A política estadual de amparo ao idoso tem por
objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando
condições para promover sua autonomia, integração e
participação efetiva na sociedade.
Art. 20 - Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a

pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade.
Art. 3 - A formulação, a coordenação, a supervisão e a
avaliação da política estadual de amparo ao idoso, bem como
a execução de planos, programas e projetos se adequarão à
política nacional de amparo ao idoso.
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Art. 4g - A participação de entidades beneficentes e de
assistência social na execução de programas e projetos
destinados ao idoso atenderá aos princípios e ás diretrizes
estabelecidos nesta lei.

Capitulo II
Dos Princípios e Diretrizes

Art. 5 - A política estadual de amparo ao idoso rege-se
pelos seguintes princípios:

- a família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar o idoso, de modo a assegurar sua participação na
comunidade e a defender sua dignidade, seu bem-estar e seu
direito á vida;
II - o idoso não sofrerá discriminação de qualquer

natureza;
III - o processo de envelhecimento diz respeito á sociedade

e será objeto de estudo, cujos resultados serão amplamente
divulgados;
IV - o Idoso é o principal agente e o destinatário das

transformações por meio da aplicação dessa política;
V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e,
particularmente, as contradições existentes entre os meios
rural e urbano serão observadas pelos poderes públicos e
pela sociedade na aplicação desta lei.
Art 6Q - Constituem diretrizes da política estadual de
amparo ao idoso:

- viabilização de formas alternativas de participação,
ocupação e convívio do idoso, de forma a proporcionar sua
integração às demais gerações;
II - participação do idoso, por meio de suas organizações
representativas, na formulação, na implementação e na
avaliação das políticas, dos planos, dos programas e dos
projetos a serem desenvolvidos;
III - priorização do atendimento ao idoso por suas próprias
famílias, á exceção do idoso que não possua condições de
garantir sua própria sobrevivência;
IV - descentralização politico-administrativa;
V - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas
de Geriatria e Gerontologia e na prestação de serviços;
VI - implantação de sistema de informações que permita a
divulgação da política, dos serviços oferecidos, dos planos,
dos programas e dos projetos em cada nível de Governo;
VII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a
divulgação de Informações de caráter educativo sobre os
aspectos biopsicossociais do envelhecimento;
VIII - prioridade do atendimento ao idoso por órgãos e
entidades de direito público e de direito privadc
prestadoras de serviços públicos;
IX - apoio a estudos e pesquisas sobre as questões

relativas ao envelhecimento.
Capitulo III

Das Ações Governamentais
Art. 70 - Na implementação da política estadual de amparc
ao idoso, são competências dos órgãos e das entidades
públicos:
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- na área da promoção e assistência social
a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o
atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante a
participação das famílias, da sociedade e de entidades
governamentais e não-governamentais;
b) estimular a criação de Incentivos e de alternativas de
atendimento ao Idoso, como centros de convivência, centros
de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de
trabalho, atendimentos domiciliares e atendimento asilar;
c) promover simpósios, seminários e encontros específicos;
d) planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos.
levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação
social do idoso;
e) elaborar normas de serviços para funcionamento de

asilos;
f) promover a capacitação de recursos humanos e materiais

para atendimento ao idoso;
II - na área de saúde:
a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos
níveis de atendimento do Sistema único de Saúde;
b) prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do
Idoso, mediante programas e medidas profiláticas e de
atendimento especializado;
c) adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições
geriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores do
Sistema mico de Saúde;
d) elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares;
e) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de
Saúde dos municípios e entre os centros de referência em
Geriatria e Gerontologia para treinamento de equipes
profissionais e interprofissionais;
f) incluir a Geriatria como especialidade clinica, para

efeito de concursos públicos estaduais e municipais;
g) realizar estudos para detectar o caráter epidemiolõgico

de determinadas doenças do idoso, com vistas à prevenção, ao
tratamento e à reabilitação;
h) criar serviços alternativos de saúde para o idoso;
1) promover a capacitação de recursos humanos e materiais

para atendimento ao idoso;
III - na área da educação:
a) adequar currículos, metodologias e material didático aos
programas educacionais destinados ao idoso;
b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do

ensino formal, conteúdos voltados para o processo de
envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a
produzir conhecimentos sobre o assunto;
c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas

curriculares nos cursos superiores;
d) desenvolver programas educativos, especialmente nas
redes de rádio e televisão, a fim de informar a população
sobre o processo de envelhecimento e os cuidados devidos ao
idoso;
e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à
distância, adequados às condições do idoso;
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f) apoiar a criação de universidade aberta para a terceira
idade como meio de universalizar o acesso às diferentes
formas de saber;
g) promover a capacitação de recursos humanos e materiais
para o atendimento ao idoso;
IV - na área do trabalho e ação social

a) garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso
quanto à sua participação no mercado de trabalho, nos
setores público e privado;
b) priorizar o atendimento ao idoso nos benefícios

previdenciários;
c) criar e estimular a manutenção de programas de
preparação para aposentadoria nos setores público e privado
com antecedência mínima de 2 (dois) anos antes do
afastamento;
d) promover a capacitação de recursos humanos e materiais

para atendimento ao idoso;
V - na área da habitação e urbanismo:

a) destinar, nos programas habitacionais, unidades em
regime de comodato ao idoso, na modalidade de casas-lares;

b) incluir, nos programas de assistência ao idoso e nos
currículos de Engenharia e Arquitetura, formas de melhoria
de condições de habitabilidade e adaptação de moradia,
edifícios públicos, transporte e normas de segurança e bem-
estar urbano, considerando o seu estado físico e a sua
independência de locomoção;
c) elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa

à habitação popular;
d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanísticas;

e) promover a capacitação de recursos humanos e materiais
para atendimento ao idoso;
VI - na área da justiça:
a) promover e defender os direitos da pessoa idosa;

b) zelar pela aplicação das normas sobre o Idoso,
determinando ações para evitar abusos e lesões a seus
direitos;
c) promover a capacitação de recursos humanos e materiais
para atendimento ao idoso;
VII - na área da segurança:
a) criar delegacias especializadas para atendimento ao
idoso;
b) promover a capacitação de recursos humanos e materiais

para atendimento ao idoso;
VIII - na área da cultura, esporte e lazer:

a) garantir ao idoso a participação no processo de
produção, reelaboração e fruição dos bens culturais;

b) propiciar ao idoso o acesso aos locais e aos eventos
culturais mediante preços reduzidos, em âmbito estadual;

c) incentivar os movimentos de idosos a desenvolver

atividades culturais;
d) valorizar o registro da memória e a transmissão de
informações e de habilidades do idoso aos mais jovens, como
meio de garantir a continuidade e a identidade cultural;
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e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e
atividades físicas que proporcionem a melhoria da qualidade
de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade;
f) promover a capacitação de recursos humanos e materiais

para atendimento ao idoso
Capitulo IV

Da Criação e da Organização do Conselho
Art. 8Q - Fica criado, na estrutura da secretaria de Estado
responsável pela política de assistência e promoção social,
o Conselho Estadual do Idoso, órgão permanente, de caráter
normativo e deliberativo, integrado por representantes de
órgãos e entidades públicas responsáveis pelas políticas
sociais básicas do idoso e por representantes de
organizações da sociedade civil ligadas á área.
Art. 9Q - D Conselho Estadual do Idoso se comporá de:
- 1 (um) representante da Secretaria do Trabalho e Ação

Social

II - 1 (um) representante do Ministério da Previdência
Social

III - 1 (um) representante das universidades localizadas no
Estado;

IV - 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil
- OAB-MG -;
V - 1 (um) representante da Legião Brasileira de
Assistência - LBA-MG -;
VI - 1 (um) representante da Federação dos Aposentados e
Pensionistas do Estado;
VII - 1 (um) representante do Lions Clube;
VIII - 1 (um) representante do CONART - Conviver com Arte-

Minas;

 

rx - 1 (um) representante da Associação Nacional de
Gerontologia - ANO -;
X - 1 (um) representante do SESI-MINAS;
XI - 1 (um) representante das comunidades religiosas
Art. 10 - Os membros do Conselho e seus respectivos
suplentes serão nomeados pelo titular da secretaria de
Estado responsável pelas políticas de assistência e promoção
social.

Parágrafo único - Os membros do Conselho entrarão em
exercício na data de sua nomeação.
Art. 11 - Os membros do Conselho terão mandato de 3 (três)

anos, renovados anualmente em 1/3 (um terço), a partir do 3g
(terceiro) ano do lg (primeiro) mandato, salvo renúncia.
Art 12 - O Presidente do Conselho será um de seus membros

eleito por seus pares.
lg - A eleição do Presidente se realizará na data da

instalação do Conselho ou na data de entrada em exercício de
1/3 (um terço) de seus membros.
E 2Q - O Presidente entrará em exercido na data de sua

eleição.

Art. 13 - A substituição de membro do Conselho, em qualquer
caso, se fará por representante do órgão ou da entidade que
indicou o substituído.
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Art. 14 - O Conselho se reunirá, ordinariamente, 2 (duas)
vezes por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo
Presidente ou pela maioria de seus membros.
Art. 15 - O membro do Conselho receberá uma gratificação
pelo comparecimento a cada reunião, sendo seu exercido
considerado relevante serviço prestado á sociedade.
Art. 16 - A instalação do Conselho se dará dentro de 30
(trinta) dias a contar da publicação desta lei
Art. 17 - O Conselho aprovará seu regimento no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data de sua instalação.
Art. 18 - A secretaria responsável pela política de
assistência e promoção social proporcionará o apoio técnico-
administrativo necessário ao perfeito funcionamento do

Conselho.
Capitulo V

Da Competência do Conselho
Art. 19 - Ao Conselho Estadual do Idoso compete:

- participar da formulação, da coordenação, da
supervisão, da avaliação e da fiscalização da política
estadual do idoso;
II - elaborar proposições, objetivando aperfeiçoar a
legislação pertinente à política estadual de amparo ao

idoso;
III - manifestar-se sobre a adequação das políticas sociais

do idoso no âmbito estadual e municipal aos princípios e
diretrizes previstos nesta lei;
IV - estimular e apoiar a criação de conselhos do idoso nos

municípios;
V - propiciar assessoramento aos Conselhos Municipais do
Idoso para tornar efetiva a aplicação dos princípios e
diretrizes estabelecidos nesta lei;
VI - acompanhar a implementação e zelar pela estrita

observância das políticas nacional e estadual de amparo ao
idoso, no âmbito do Estado e dos municípios;
VII - zelar pela efetiva descentralização político-
administrativa e pela participação de organizações
representativas dos idosos na formulação de politicas,
planos, programas e projetos de atendimento ao idoso;
VIII - promover e apoiar campanhas de formação da opinião
pública sobre a política estadual de amparo ao idoso,
enfatizando seus direitos e deveres;
IX - estabelecer e divulgar critérios para repasse de

recursos financeiros aos municípios, bem como ás entidades
beneficentes e de assistência social;
X - apreciar a proposta orçamentária anual dos órgãos
estaduais responsáveis pela implementação da política
estadual de amparo ao idoso;
XI - encaminhar e acompanhar os interesses do Idoso junto

ao Poder Judiciário, por meio da Defensoria Pública;
XII - instituir seu Regimento Interno.

Capitulo VI
Da Competência do Poder Público

Art. 20 - Compete à secretaria de Estado responsável pela
política de assistência e promoção social:
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- coordenar as ações relativas à política estadual de
amparo ao idoso, atuar na formulação, no acompanhamento e na
avaliação da política estadual do Idoso, com a participação
dos Conselhos Municipais e Estadual do Idoso;
II - promover a articulação entre as secretarias de Estado

necessárias à implementação da política estadual de amparo
ao idoso;
III - coordenar e alocar recursos, com a participação do

município, e desenvolver programas compatíveis com a
política estadual do idoso, no âmbito de sua competência
institucional;
IV - elaborar a proposta orçamentária no âmbito da promoção

e da assistência social e submetê-la ao Conselho Estadual do
Idoso antes de encaminhá-la á Assembléia Legislativa do
Estado.

Capitulo VII
Das Disposições Gerais

Art. 21 - Os recursos financeiros necessários à implantação
das ações afetas ás secretarias de Estado serão consignados
em seus respectivos orçamentos.
Art. 22 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1994.
João Batista
Justificação: O processo de envelhecimento é um fenômeno
biológico geral que se manifesta em todos os níveis de
integração do organismo: em escala molecular, nos níveis
celular e tecidual ; nos órgãos e suas funções, na esfera
psíquica.
Na maioria dos indivíduos com mais de sessenta anos,
acelera-se o processo de involução do organismo. A
velocidade do envelhecimento pode ser influenciada por
fatores genéticos, ambientais e culturais.
Ao mesmo tempo em que enfrenta as modificações fisiológicas
e psicológicas impostas pelo decorrer dos anos, o idoso
depara, muitas vezes, com situações novas, às quais precisa
adaptar-se, como, por exemplo, a da aposentadoria, a da
redução de recursos econômicos e a da perda progressiva de
entes queridos.
Tal adaptação freqüentemente requer um esforço acentuado do
indivíduo, que pode levar á desorganização de suas funções
físicas e psíquicas.
As condições socioeconômicas da maior parte da população
brasileira vão atuar, então, como um fator ambiental
rel evan te, ao acentuarem as dificuldades encontradas pelo
idoso. E necessário, pois, que a ele seja dado o devido
apoio, a fim de que possa superar os obstáculos dessa nova
etapa e continue a ter uma vida saudável e produtiva Sua
autoconfiança, em jogo, pode ser readquirida.
A preocupação com todos os fenômenos mencionados levou os

constituintes a incluírem, na Carta Magna e na Constituição
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mineira, dispositivos referentes ao tema. O apoio e o amparo
ao idoso são explicitados pelos dois documentos.
Mais do que repetir dispositivos constitucionais, este
projeto, fruto do debate e da participação social,
respaldado por 7.500 subscrições, visa a estabelecer
políticas e atividades a serem desenvolvidas em prol dos que
atingem a terceira Idade.
Como representante da vontade popular, incluímos, na
proposição, princípios e diretrizes objetivando uma ação
efetiva, expressos em determinações específicas para
diversos setores sociais. Estabelecemos, ainda, a criação do
Conselho Estadual do Idoso, previsto na Emenda
Constitucional nQ 6. de 22/12/92, com a finalidade de,
juntamente com outros órgãos, estabelecer, coordenar e
fiscalizar as ações estaduais de amparo ao idoso.
Acreditamos, pois, que a aprovação deste projeto, precedida
de seu aprimoramento conseqüente às contribuições sempre
presentes nos debates realizados nesta Casa, dará Início a
grandes mudanças, suficientes para promover o bem-estar não
só do idoso, mas de toda a sociedade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195,c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.876194
Declara de utilidade pública o Conselho Central do Divino

Espirito Santo de Barbacena, da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Central do Divino Espirito Santo de Barbacena, da Sociedade
de São Vicente de Paulo, com sede no Municipio de Barbacena.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1994.
Bal donedo Napoleão
Justificação: As conferências de São Vicente de Paulo são
organizações de assistência social imbuídas do mais
autêntico espirito cristão, nascidas da iniciativa de um
grupo de estudantes católicos em Paris, em 1833. Em
pouquíssimo tempo, criaram raizes na França, alastraram-se
por toda a Europa, ganharam os quatro cantos do planeta,
contando hoje dezenas de milhares de unidades em todo o
mundo. Onde quer que atuem, refletem sempre o elevadíssimo
espirito de desprendimento evangélico que sempre as animou.
O pleito do Conselho Central do Divino Espirito Santo, da
Sociedade de São Vicente de Paulo, de Barbacena, cuja
dignidade e honradez tem por lastro os 160 anos de história
de toda a organização, apresenta-se-nos corno a mais lidima e
oportuna das iniciativas.
Declará-lo de utilidade pública impõe-se, desta maneira,
incisivamente, como medida a que não se pode esquivar.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação social, para
deliberação, nos ternos do art. 195, c/c o art. 104, Inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI P1g 1.877/94
Declara de utilidade pública o Centro Espirita Cabocla

Jurema, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espirita Cabocla Jurema, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1994.
José Leandro
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI No 1.878/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária

Senhora do Porto, com sede no Município de Senhora do Porto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Senhora do Porto, com sede no Município de
Senhora Co Porto.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1994.
Jorge Hannas
Justificação: A Associação Comunitária Senhora do Porto, é

uma entidade sem fins lucrativos, fundada em lQ/9/91, no
Município de Senhora do Porto, com a finalidade de promover
a reunião dos moradores, o desenvolvimento do espirito
comunitário e a participação social; discutir soluções para
os problemas da comunidade e realizar atividades de natureza
educativa, sociocultural e de assistência social que atendam
às necessidades da cidade e estimulem a ação comunitária.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art 195, c/c o art 104. inciso 1, do Regimento
Interno

PROJETO DE LEI NQ 1.879194
Declara de utilidade pública a Assistência Social Casa da

Bênção - ASCB -, com sede no Município de Mar de Espanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Assistência

Social Casa da Bênção - ASCa -, com sede no Municipio de Mar
de Espanha.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1994.
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Bené Guedes
Justificação: A entidade em questão é uma associação civil
sem fins lucrativos. Tem como objetivo promover e auxiliar
pessoas carentes, sem quaisquer discriminações, bem como
prestar-lhes assistência moral e zelar pela conscientização
de uma vida sadia e dentro das normas de higiene.
Pelo exposto, contamos com a aprovação do presente projeto

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

PROJETO DE LEI Ng 1.860194
Declara de utilidade pública o Conselho de Defesa dos

Moradores da Vila Pinho - CODEMVIP -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Defesa dos Moradores da Vila Pinho - CODEMVIP -, com sede no
Município de Belo Horizonte-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 1994.
Álvaro Antônio
Justificação: O Conselho de Defesa dos Moradores da Vila

Pinho - CODEMVIP - é uma entidade sem fins lucrativos cujos
objetivos são defender os interesses e direitos dos
moradores da região, promovendo a mais ampla integração
entre eles, divulgar e promover debates, praticar a
assistência social, visando a melhorar o nível de
conscientizaçãO, participação coletiva e a promover a
melhoria das condições de vida da população da região.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.861194
Declara de utilidade pública a AMOP - Associação dos
Moradores e Produtores Rurais de Posses, com sede no
Município de Minas Novas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a AMOP -

Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Posses, com
sede no Município de Minas Novas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 1993-
Homero Duarte
Justificação: A referida associação é uma entidade
beneficente. Voltada para o desenvolvimento da comunidade
local, notadamente quanto á promoção humana, presta
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assistência aos moradores e produtores rurais daquele
município.
Seus estatutos estão registrados no cartório de registro de
pessoas jurídicas da comarca; funciona a entidade há dois
anos, e atestado assinado pelo Juiz de Direito comprova o
atendimento das demais exigências legais para que a entidade
possa ser declarada de utilidade pública.
Sendo o respeito aos direitos humanos instrumento
importante para o engrandecimento do homem, o empenho do
Estado em apoiar e Incentivar a solidariedade ao próximo
ajudará os indivíduos a alcançar o exercício pleno da
cidadania.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública da

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

PROJETO DE LEI NQ 1.882/94
Declara de utilidade pública o Centro de Defesa Coletiva -

CDC - das Vilas Santa Rita de Cássia e Estrela, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Defesa Coletiva - COc - das Vilas Santa Rita de Cássia e
Estrela, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de janeiro de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação; O Centro de Defesa Coletiva - COC - das Vilas
Santa Rita de Cássia e Estrela, conforme se depreende do
estatuto próprio, é entidade civil sem fins lucrativos, com
duração por tempo indeterminado. Os diretores não são
remunerados em decorrência do cargo que ocupam e são pessoas
Idóneas, como se constata no atestado expedido pelo Juiz de
Direito.
A referida entidade funciona há mais de dois anos
ininterruptos e se acha registrada no Cartório Jero Oliva de
registro de pessoas jurídicas desde 11/9/91. Tem como
objetivo organizar as comunidades das duas vilas no que, se
refere à legalização das moradias e á urbanização, além de
promover atividades nas áreas da educação, da saúde, do
esporte e em outras áreas afins.
Com efeito, satisfazendo plenamente às exigências da Lei n

5.830, de 1971, o Centro de Defesa Coletiva das Vilas Santa
Rita de Cássia e Estrela deve ser declarado de utilidade
pública para que possa implementar os seus objetivos de
natureza social.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos ternos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Ng 5.042/94. do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando
se encaminhe pedido de informações que relaciona acerca dos
Projetos de Lei ns 1.851 e 1.867/94 ao Secretário do
Planejamento. ( - A Mesa da Assembléia.)
Do Deputado Geraldo da Costa Pereira (3), solicitando se

consignem nos anais da Casa votos de congratulações com a
PETROBRÁS, pelos seus 40 anos de existência, e com o
Ministro do Exército, pela reativação do Colégio Militar no
Estado, e que seja formulado apelo ao Coordenador Regional
da Fundação Nacional de Saúde com vistas à instalação de um
ambulatório de alta resolutividade no Município de Raposos.
Do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao DNER com vistas à restauração da malha
rodoviária federal em Minas Gerais.
Do Deputado Roberto Amaral (3), solicitando sejam enviados

expedientes ao Presidente do CONFAZ e ao Ministro da Fazenda
para que se reconsidere decisão do Conselho Fazendàrio; seja
formulado apelo ao Presidente da República, aos Ministros da
Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio a fim de

que se inclua no próximo plano de estabilização do Governo a
limitação das taxas de juros; e sejam enviados expedientes
ao Presidente da República e ao Ministro da Fazenda para que
apóiem a prorrogação do prazo de vigência dos incentivos
fiscais para as Regiões Norte e Nordeste do Pais.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Geraldo da Costa Pereira (3), Maria Olivia (2), Tarcisio
Henriques (3), Márcio Miranda, Wanderley Avila, Jorge Hannas
e Jaime Martins e das Bancadas do PTB, do PMDB, do PSDB. do
PFL, do PDT e do PL.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ailton Vilela, Roberto Amaral, Marcos
Helênio e Ibrabim .Jacob proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Bancadas do
PTB, do PMDB. do PSDB, do PFL, do PDT e do Pi- - indicação
do Deputado Agostinho Patrus como Líder do BRD (Ciente.
Publique-se. Cópia às Lideranças.); pelo Deputado Geraldo da
Costa Pereira (3) - falecimento do Sr. Ernesto Pidner, em
Guarapari, da Sra. Maria Terezinha Moreira Cordeiro, em
Piedade dos Gerais, e da Sra. Irene vale dos Santos, em
Santo Antônio do Monte; pela Deputada Maria Olivia (2) -
falecimento das Sras. Corina Ferraz de Brito, mãe do
Deputado José Ferraz, Presidente desta Assembléia, e Sueli
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Lacerda Vida], em Lagoa da Prata; pelo Deputado Tarcisio
Henriques (3) - falecimento dos Srs. Raimundo Rodrigues
Pires, Paulo Roberto Damasceno e João Pinto Cathoud, em
Cataguases; pelo Deputado Márcio Miranda - falecimento do
Sr. Damáslo Damasceno Santiago, em Rio Espera; pelo
Deputado Wanderley Ávila - falecimento da Sra. Josina
Aguiar, em Várzea da Palma; pelo Deputado Jorge Hannas -
falecimento da Sra. Zaira Maciel, em Patos de Minas e pelo
Deputado Jaime Martins - falecimento da Sra. Maria Pereira
Lemos, em Onça do Pitangui.

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos dos
Deputados Geraldo da Costa Pereira (4) - sejam encaminhadas
solicitações, ao DNER, de restauração das rodovias federais
em nosso Estado; ao Coordenador Regional da Fundação
Nacional de Saúde , de um ambulatório de alta resolutividade
para o Municipio de Raposos; e sejam formulados votos de
congratulações com o Ministro do Exército, pela reativação
do Colégio Militar em nosso Estado, e.com a PETROBRAS, pelos
40 anos de sua existência; e Roberto Amaral (3) -
encaminhamento de solicitações ao Presidente da República e
ao Ministro da Fazenda, de apoio à prorrogação do prazo para
a vigência dos incentivos fiscais para as regiões Norte e
Nordeste do Pais; ao Presidente do CONFAZ e ao Ministro da
Fazenda, para que seja reconsiderada a decisão do Conselho
Fazendário, que aumentou para 12% a taxa de cobrança do ICMS
sobre os produtos da cesta básica; ao Presidente da
República e aos Ministros da Fazenda, Planejamento e
Indústria e Comércio, de inclusão no plano econômico do
Governo, a ser apresentado à Nação, de drástica redução das
taxas de juros, de acordo com o art. 192, da Constituição
Federal

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
ng 305/91, do Deputado Gilmar Machado, que dispõe sobre a
proibição de intermediação de mão-de-obra e dá outras
providências. O parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade da matéria foi rejeitado pelo
Plenário. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela rejeição do
Substitutivo nQ 1. Em votação, o Substitutivo nQ 1, que
recebeu parecer pela rejeição.
- Os Deputados Gilmar Machado e Roberto Carvalho, proferem
discursos para encaminhar a votação, os quais serão
publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,
a Presidência vai submeter a votação o Substitutivo ng 1.
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que recebeu parecer pela rejeição. Em votação, o

Substitutivo flQ 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam

como estão. (-Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder á verificação requerida.

Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 12 Deputados; votaram

contra 32 Deputados.
Tendo em vista a rejeição do Substitutivo flQ 1, a
Presidência vai submeter a votação o projeto na sua forma
original. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço

verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação requerida.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 10 Deputados. Votaram

contra 32 Deputados.
Está, portanto, rejeitado o Projeto de Lei no 305/91.

Arquive-se.
Questões de Ordem

o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Antes de fazer minha
solicitação, que é em função da votação que foi encaminhada
agora, quero chamar a atenção da Mesa, da Presidência da
Assembléia e da própria Assembléia Legislativa para as
declarações que a Deputada Elisa Alves deu, ontem, à
imprensa de Minas Gerais, relativas á prática da Deputada, à
forma como utilizou o dinheiro público.
Tenho a impressão de que compete a esta Assembléia
Legislativa mostrar, na prática, o que está fazendo com o
dinheiro público, senão ela corre o risco de também ser
submetida ao mesmo processo de julgamento a que a Deputada
está sendo submetida.
Quero afirmar, que nenhum parlamentar pertencente ao PT faz
o que a Deputada Elisa Alves alegou ter feito. Nem o
Deputado Raul Messias, que pertence ao PSDB, mantém a
prática de pegar dinheiro público e passar para a sua conta
particular. A acusação que o PT fez não faz dela uma vitima:
leva-a a responder processo por má utilização de recursos
públicos. E a justiça do Estado de Minas Gerais tem a
obrigação de mostrar isso ao povo mineiro e de modo mais
acelerado.
A questão de orcem que quero levantar é a seguinte: desde o
ano passado, há uma resolução da Mesa da Assembléia
Legislativa segundo a qual votações como as de hoje devem
ser feitas através do painel eletrõnico. Quero insistir;
que esse painel eletrónico, em nome da séria e correta
utilização dos recursos públicos, seja utilizado o mais
rapidamente possivel
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Adelmo Carneiro Leão.
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O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Ouvimos, atentamente, as palavras do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, mas esperávamos que ele, no
reconhecimento da grandeza deste Poder, não colocasse apenas
os Deputados do PT e do PSDB.
Em nome do BRD, que reúne 55 Deputados desta Casa, também

gostaria de dizer que essa não é uma prática comum dentro
desta Casa.
Portanto, Sr. Presidente, gostaríamos também, em nome do

BRD, de dizer que essa não é, repito, a prática comum nesta
Casa e que o caso da Deputada Elisa Alves está, hoje,
entregue ao Tribunal de Justiça, que, certamente, há de se
pronunciar a respeito.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - A afirmação de que é
prática comum a utilização de recursos públicos não foram
palavras do PT, mas sim da Deputada Elisa Alves. E mais,
caro Deputado Agostinho Patrus, quero dizer, ainda, que acho
que a forma mais correta de mostrar a prática que nós temos
em relação ao dinheiro público é fazer prestação de contas
dele.
O PT assumiu a responsabilidade e o dever de apresentar à
imprensa do Estado de Minas Gerais o que fez com o dinheiro
público que estava sob a sua responsabilidade. Acho que, à
medida que os parlamentares apresentarem as contas, essa
prática, mais que quaisquer palavras, fará emergir a
verdade.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, nossa questão
de ordem diz respeito à continuidade do processo de
"impeachment" do ex-Governador Newton Cardoso. O nosso
Presidente, Deputado José Ferraz, declarou - o que, aliás,
esperávamos dele, pela posição que corretamente tem assumido
nesta Casa - que o processo teria sua tramitação normal. E é
isso que todos queremos. Acontece que uma comissão foi
indicada pelos Líderes partidários, e isso foi lido, neste
Plenário, no final da legislatura passada. E, de acordo com
a legislação, a constituição da comissão deve ser votada
pelo Plenário.
Assim, gostaríamos de solicitar que a Presidência colocasse
em votação os nomes apresentados pelos partidos, a fim de
que a comissão possa se reunir, com seu Presidente, seu
relator, e executar o trabalho que é seu dever.
O Sr. Presidente - Oportunamente, a Presidência responderá

ao nobre Deputado.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei flQ 998/92, do
Deputado Raul Messias, que dispõe sobre a cobrança das
tarifas públicas de água e energia elétrica para as famílias
de baixa renda. O parecer da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, foi rejeitado pelo Plenário. A
Comissão de Saúde e Ação Social opina pela aprovação do
projeto, com as Emendas ns 1 e 2, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir
parecer. Em discussão, o projeto. Para discuti-]o, com a
palavra, o Deputado Raul Messias.
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- O Deputado Raul Messias profere discurso, que será

publicado em outra edição.
Questão de Ordem

O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
verificar de plano, não temos 'quorum 11 para a continuação da

discussão nem para a votação do projeto. Então, solicito o
encerramento da presente reunião.
O Sr. Presidente (Deputado José Mllitão) - A Presidência
vai solicitar ao Sr. 2Q-Secretário que proceda à chamada
nominal dos Deputados para recomposição de "quorum.
O Sr. Secretário - (- Faz chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 37 Deputados. Não
há quorum" para votação, mas o há para discussão. Com a
palavra, o Ilustre Deputado Raul Messias.
- O Deputado Raul Messias conclui seu discurso, que será

publicado em outra edição.
Questão de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Nobre Deputado, como
gostaríamos que todos participassem do debate, e, como
podemos verificar, não há "quorum" para isso, solicitamos o
encerramento desta reunião, preservando-se o tempo do
orador.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado Gilmar

Machado.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência, verificando de plano a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a especial de
amanhã, dia 24, ás 20 horas, destinada a se homenagear a CEF
pelos 90 anos da transferência de sua sede social de Ouro
Preto para Belo Horizonte, bem como para a ordinária de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
14Q 1.706193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado António Pinheiro, o projeto em
epígrafe institui o Dia Estadual do Guarda de Trânsito
Publicado em 7/10/93, o projeto foi encaminhado a esta
Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos da
juridicidade, da constitucionalidade e da legalidade, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, 1, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Dispõe o art. 25 da Constituição Federal, em seu ip,
serem reservadas aos Estados as competências que não lhes
sejam vedadas por ela.
O art. 23 XII, determina a competência comum entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios para
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"estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito."
O Conselho Nacional de Trânsito instituiu, por meio da
Resolução ng 420, de 31/7/69, a Semana do Trânsito, e o
projeto ora em análise propõe se institua o Dia Estadual do
Guarda de Trânsito na sexta-feira que fizer parte da
referida semana.
Ora, o constituinte estadual já acolheu a fixação, por
lei, de datas comemorativas de fatos relevantes para a
cultura estadual (art. 210 da Constituição do Estado). Na
concepção de cultura, toma esse termo no sentido abrangente
da formação educacional do povo, de suas criações e
projeções do espírito, portadoras de referência á
identidade, á ação e á memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira-
0 guarda civil é responsável pelo policiamento ostensivo e
pela preservação da ordem pública, sendo relevante o seu
papel para uma convivência social pacifica, num esforço para
minorar as divergências e controvérsias e até mesmo a
prática de crimes tão freqüentes no trânsito perigoso dos
nossos dias, principalmente nas grandes cidades.
Entretanto, julgamos conveniente a apresentação da Emenda
nQ 1, a fim de adequar o projeto aos padrões da técnica
legislativa.

Conclusão
Pelos motivos acima expostos, concluímos pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
ng 1.706/93, com a Emenda ng 1, abaixo apresentada.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação, suprimindo-se o art.

2Q:
"Art. lg - Fica instituído o Dia Estadual do Guarda de

Trânsito, a ser comemorado, anualmente, na sexta-feira que
fizer parte da Semana do Trânsito, instituída pela Resolução
ng 420, de 31 de julho de 1969, do Conselho Nacional de
Trânsito.".
Sala das Comissões. 22 de fevereiro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen, relatora -
Ronaldo Vasconcel los - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.732/93

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

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em apreço
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação de
Pais e Mestres do Colégio Tiradentes da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Ipatinga.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando
a Emenda ng 1. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o
lg turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
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A entidade objeto da proposição em exame visa,

exclusivamente, ao beneficio dos educandos do Colégio
Tiradentes da Policia Militar de Ipatinga, aos quais procura
proporcionar meios para o custeio de seus estudos,
oferecendo aos mais necessitados assistência Integral e
permanente.
Com vistas a estimular a integração de pais, professores e
alunos, bem como a obter recursos para desenvolver
atividades assistenciais, a referida associação promove
cursos, palestras. eventos recreativos, esportivos e
culturais, para os quais busca atrair o interesse da
comunidade local
Pelas ações de natureza filantrópica e educativa que
desenvolve, torna-se a entidade merecedora do título
declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.732/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 1994.
Ambrásio Pinto, relator.
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Belo Horizonte, sábado, 26 de fevereiro de 1994

ATAS

ATA DA 4859 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE FEVEREIRO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 1.883 a
1.888/94 - Requerimentos nQs 5.043 a 5.061/94 -
Requerimentos dos Deputados Miguel Barbosa e João Batista -
Comunicações: Comunicações da Bancada do PMDB e dos
Deputados Emano Batista, Wanderley Ávila(5) e Roberto
Amaral - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo
Vasconcellos, Maria Olivia, Marcos Helênio e João Batista -
2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - Designação de comissões: Comissões Especiais
para Emitirem Pareceres sobre os Vetos ás Proposições de Lei
ns 12.188, 12.107, 12.190, 12.108, 12.184, 12.095, 12.191.
12.110, 12.144, 12.119. 12.168, 12.180, 12.112, 12.181,
12.167, 12.182 e 12.130 - Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados João Batista(2) e Miguel Barbosa; aprovação - 2g
Fase: Discussão e votação de proposições: Votação, em 2Q
turno, do Projeto de Lei ng 954/92; discursos dos Deputados
José Militão e Simão Pedro Toledo; rejeição; verificação de
votação: inexistência de "quorum' para votação; anulação da
votação; chamada; inexistência de número regimental para
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rênolo Aloise - Elmo
Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Laviola - José Renato - Marcelo Cecé -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa T Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
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povo mineiro, Iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições;
PROJETO DE LEI NQ 1.883194

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Santana e Grupo Vizinhança, com sede no Povoado
de Santana, no Município de Carbonita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário Santana e Grupo Vizinhança, com
sede no Povoado de Santana, no Município de Carbonita.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 1994.
Maria Elvira
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Santana e Grupo Vizinhança, com sede e foro no Povoado de
Santana, no Município de Carbonita, tem seus estatutos
registrados no Cartório de Pessoas Jurídicas, no livro ng A-
01, fls. 174/176. sob o registro de nQ 55, feito em 31/8/88.
De acordo com atestado fornecido pelo Juiz de Direito
Milton Teixeira Carvalho, o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Santana e Grupo vizinhança funciona há mais
de dois anos, seus diretores não são remunerados pelo
exercício dos respectivos cargos, e sua diretoria é composta
por pessoas idóneas.
Submetemos, pois, à apreciação dos eminentes colegas da
Casa o projeto que ora apresentamos, solicitando-lhes o
apoio a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.884/94
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Carmo da Cachoeira, com sede no Município de
Carmo da Cachoeira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Carmo da Cachoeira, com sede
no Município de Carmo da Cachoeira.
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Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 1994.
Aílton Vilela

Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Carmo da Cachoeira é uma entidade sem fins lucrativos, que
não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício
específico de suas funções, não distribui lucros, vantagens
ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores,
sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas
apuradas ao atendimento gratuito de suas finalidades. Seu
objetivo é congregar órgãos e pessoas Interessados em
melhorar as condições sócio-económicas da comunidade, além
de reunir recursos disponíveis, materiais, humanos e
assistenciais, por meio da união de esforços, pondo-os à
disposição da comunidade para a execução de programas de
desenvolvimento. Paralelamente, trabalha pelo
desenvolvimento da agricultura, pela melhoria do nível de
vida e do bem-estar na sua área de atuação, prestigiando,
estimulando e ajudando as iniciativas que beneficiam a
comunidade.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, Inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 1.885194
Declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Pouso

Alegre, com sede no Município de Pouso Alegre,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
Rural de Pouso Alegre, com sede no Município de Pouso
Alegre-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 1994.
Simão Pedro Toledo
Justificação: O Sindicato Rural de Pouso Alegre é uma

entidade civil sem fins lucrativos, com sede no Município de
Pouso Alegre.
A história dessa importante Instituição teve inicio em
1948, com a fundação da Associação Rural de Pouso Alegre. Em
1969. a Associação recebeu sua carta sindical pelas mãos do
Ministro Júlio Barata, transformando-se em sindicato. Desde
então, a entidade vem prestando inestimáveis serviços ao
produtor rural. Conta atualmente com ambulatório médico-
odontológico, que coloca diariamente á disposição de seus
associados cinco médicos e cinco dentistas. Além disso,
oferece completa assessoria jurídica, também promovendo o
aprimoramento técnico agropecuário e o lazer para mais de 20
mil pessoas, entre associados e seus dependentes. Do ponto
de vista comercial, o Sindicato contribui para o fomento da
produção através do Mercado do Produtor Rural, entreposto
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que evita o intermediário e garante melhores preços tanto
para o produtor quanto para o consumidor. Possuindo base
territorial em seis municípios, a instituição merece todo o
incentivo do poder público para o prosseguimento de suas
atividades.
Seus dirigentes nada percebem por suas atividades, e o
Sindicato ainda proporciona à comunidade da região, a cada
dois anos, a Exposição Agroindustrial de Pouso Alegre, que
se revelou, ao longo do tempo, um dos mais Importantes
eventos realizados no Sul de Minas.
Tendo em vista que a entidade preenche os requisitos
necessários para ser considerada de utilidade pública, o
signatário deste projeto solicita dos nobres pares a sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.886194
Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Abre-
Campo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede em
Abre-Campo.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 1994.
Mauri Torres
Justificação: A APAE de Abre-Campo é uma sociedade civil de
caráter assistencial sem fins lucrativos, que tem por
finalidades precipuas manter e incentivar a criação de
estabelecimentos especializados destinados ao tratamento, à
educação, à habilitação, à reabilitação e à inserção social
do excepcional e promover meios para o desenvolvimento de
atividades extracurriculares, como colônia de férias, clubes
e jardinagem, entre outras.
Embora seja do conhecimento geral, cumpre esclarecer a
importância do trabalho desempenhado pelas APAES em nosso
Pais, especialmente as unidades do interior, que enfrentam
inúmeros problemas para preencher a lacuna deixada pelo
poder público no tocante ao atendimento na área social.
Pelo exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares
para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.887194
Estabelece a obrigatoriedade do registro dos tipos
sanguíneos do titular na certidão de nascimento, na carteira
de identidade e na carteira nacional de habilitação.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - A certidão de nascimento, a carteira de
Identidade e a carteira de habilitação expedidas no Estado
conterão o registro dos tipos sanguíneos do titular,
classificados de acordo com os sistemas ASO e Rh.
Art. 2 - A identificação dos tipos sanguíneos de que trata

esta lei será realizada gratuitamente;
- pela unidade de saúde em que ocorreu o parto, no caso

de recém-nascido;
II - por órgão competente do Sistema único de Saúde, nos

demais casos.
Art. 3Q - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 1994.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação; E plenamente reconhecida a necessidade de as
pessoas saberem qual seu tipo sanguíneo. As situações de
emergência, acidentes e cirurgias não programadas constituem
bom exemplo dessa necessidade.
Â urgência necessária ao atendimento de casos graves fica,
muitas vezes, prejudicada pela necessidade de determinação
do tipo sanguíneo do paciente, multo embora seja este um
procedimento rápido.
O conhecimento do tipo sanguíneo é de extrema importância
para a identificação de prováveis doadores, especialmente
quando o sangue do paciente for de um dos tipos menos
comuns. A medida que propomos, somente pelo fato de
proporcionar ao indivíduo essa informação, já estaria dando
bons frutos. Teria, ainda, um efeito educativo; a inclusão
de tais dados nos três documentos possibilitará, sem dúvida,
que as pessoas dêem a devida importância á doação de sangue.
Por outro lado, sobressai um resultado imediato, de ordem

prática: a facilitação do atendimento médico.
Pelo que expusemos, acreditamos estar contribuindo para
melhorar a saúde do povo mineiro ao apresentarmos este
projeto, que merecerá, sem dúvida, a atenção de nossos
pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.888794
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Paraopeba imóvel urbano que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Paraopeba uma área de terreno
urbano, de propriedade do Estado de Minas Gerais, medindo
10.141,50m2 (dez mil cento e quarenta e um vírgula cinqúenta
metros quadrados), situada na Avenida Júlio César, no Bairro
D. Cirilo, no Município de Paraopeba, com as seguintes
confrontações; pela frente, com a Avenida Dr. Júlio César;
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pelo lado direito, com a Rua 15 de Novembro e a Avenida
Minas Gerais; pelo lado esquerdo, com a Rua Coronel José
Jorge e pelos fundos, com a Rua Francisco Carlos Ribeiro.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 1994.
José Militão
Justificação; O presente projeto de lei, de natureza

autorlzat iva. tem o objetivo de fazer reverter ao Município
de Paraopeba a área de terreno urbano descrita no art. lQ.
Ocorre que, nos termos do art. 2g da Lei Municipal nQ

1.349. de 11/11/85, definiu-se que seria assinado convênio
entre a Prefeitura Municipal de Paraopeba e a Secretaria de
Estado de Esportes, Lazer e Turismo visando à construção de
uma praça de esportes na área de terreno urbano de que trata
este projeto- No entanto, mais de oito anos já transcorreram
sem que a praça de esportes tenha sido edificada.
Por essa razão, estamos propondo a reversão do imóvel ao
Município de Paraopeba, a fim de que a Paróquia de Nossa
Senhora do Carmo possa, através da Fundação Monsenhor
Herculano, construir na supracitada área, com recursos
doados pela República Federal da Alemanha, as seguintes
benfeitorias: um ginásio poliesportivo, um campo de futebol,
uma piscina, um vestiário e salas de aula
Por entendermos que as mencionadas edificações vêm ao

encontro das aspirações de todos os habitantes de Paraopeba,
esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a
aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.889/94
Declara de utilidade pública o Hospital São João Batista de
Itamogi, localizado no Município de Itamogi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
São João Batista de Itamogi, localizado no Município de
Itamogi -
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
ArU 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de fevereiro de 1994.
Sebastião Costa
Justificação: O Hospital São João Batista de Itamogi presta
relevantes serviços a pessoas carentes, incluindo o amparo á
maternidade e á Infância. Presta, também, assistência aos
enfermos indigentes da comunidade.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e Ação Social, para deliberação, nos
termos do art. 195. c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
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Ng 5.043/94, do Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário do
Planejamento com vistas à inclusão no Programa SOMMA do
Municipio de Ijaci. (- A Comissão de Meio Ambiente.)
NQ 5.044/94, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
TELEMIG com vistas à instalação de um telefone público na
Escola Estadual Luiz Salgado Lima, no Município de
Leopoldina. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.045/94, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas à liberação de recursos para a
construção de uma quadra poliesportiva na EscolaEstadual
Luiz Salgado Lima, no Município de Leopoldina. (- A Comissão
de Educação.
NQ 5.046/94, do Deputado Roberto Amaral solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a q ue o
Serviço Integral de Assistência Tributária - SIAT - do
Município de Coração de Jesus seja transformado em
administração fazendária. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Ng 5.047/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com o Minas Tênis Clube pela conquista do
Troféu Brasil de Natação. (- A Comissão de Educação.)
Ng 5,048/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MO
com vistas à urgente restauração da malha viária estadual.
NQ 5.049/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com o Vereador Antônio Carlos Guimarães por
seu trabalho no Legislativo de Ipatinga.
Ng 5.050/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com o Vereador João Carlos da Aparecida por
seu trabalho em prol dos moradores carentes do Município de
Raposos.
Ng 5.051/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com o Vereador José de Assis Silva pela sua
atuação na Câmara Municipal de Santana do Paraíso em
beneficio dos menos favorecidos.
Ng 5.052/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com o Vereador Eduardo de Souza Assis pela
sua atuação na Câmara Municipal de Ritápolis. (-
Distribuidos à Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.053/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com a EMATER pelos 45 anos de bons serviços
prestados ao produtor rural mineiro. (- A Comissão de
Agropecuária.)
Ng 5.054/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
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congratulações com a Vereadora Elisabeth Lomas pelo seu
trabalho na Presidência da Câmara Municipal de Pitangui. N
A Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.055194, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com a nova diretoria da Federação Mineira de
Associações Microrregionais de Municípios. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)
Ng 5.056/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com o Sr. Hindeburgo Pereira Diniz pela sua
posse na Presidência da Associação Latino-Americana de
Instituições Financeiras de Desenvolvimento - ALIDE. (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 5.057/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com o Sr. Rinaldo Campos Soares pela escolha
de seu nome como o Engenheiro do Ano de 1993 pela Sociedade
Mineira de Engenheiros.
NO 5.058/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Sociedade Mineira de Engenheiros pela passagem de seu 63g
aniversário. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
Ng 5.059/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário do
Planejamento com vistas á priorização dos recursos

financeiros para a implantação total do Programa de

Mecanização Agrícola no Estado. (- A Comissão de

Fiscalização Financeira.)
No 5.060/94, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando

seja formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas á
criação de curso de 2g grau na Escola Estadual Abílio
Caixeta de Queiroz, no Município de Patos de Minas.
NO 5.061/94, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas á manutenção do processo de eleição
direta de Diretores de escolas públicas pela comunidade
escolar. (- Distribuídos á Comissão de Educação.)
Do Deputado João Batista (2), solicitando seja atribuído
regime de urgência ao Projeto de Lei ng 1.875/94 e que se
formule apelo ao Presidente do Congresso Nacional para que o
veto ao Projeto de Lei nQ 59/93, do Deputado Virmondes
Cruvinel, seja rejeitado por aquela Casa.
Do Deputado Miguel Barbosa, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Previdência Social com vistas à
concessão, pelo INSS, de certidão negativa de débito à APAE
de Alfenas.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Bancada do

PMDB e dos Deputados Ermano Batista, Wanderley Ávila (5) e
Roberto Amaral

Oradores Inscritos
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- Os Deputados Ronaldo Vasconcelios. Maria Olivia, Marcos
Helênlo e João Batista proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lii Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Ermano
Batista - sua indicação para atuar como Lider durante a
Sessão Legislativa de 1994 e a do Deputado José Leandro para
atuar como Vice-Lider; pela Bancada do PMDB - indicação do
Deputado Bonifácio Mourão para atuar como Lider da Bancada.
(Ciente. Publique-se. Cópia às Lideranças); pelos Deputados
Wanderley Ávila (5) - falecimento do Sr. Antônio José dos
Santos, em Resplendor, do Sr. Lauro Soares de Oliveira e da
Sra. Sérgia Afonso de Jesus, em Várzea da Palma, do Sr.
Jonas da Silva e do Dr. Carlos Roberto Martins Tavares, em
Pirapora; e Roberto Amaral - falecimento do Dr. Antônio
Augusto Leão, ex-Diretor do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, ocorrido nesta cidade (Ciente. Oficie-se.).

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar as seguintes
Comissões Especiais: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.188, que
reorganiza o DER-MG e dá outras providências. Pelo BRD:
efetivos - Deputados Bernardo Rubinger, Bonifácio Mourão,
Ronaldo Vasconcellos e Clêuber Carneiro; suplentes -
Deputados Célio de Oliveira, Geraldo da Costa Pereira,
Ermano Batista e Milton Sanes; pelo PP: efetivo - Deputado
Wilson Pires; suplente - Deputado João Marques. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total á
Proposição de Lei nQ 12.107, que determina a transferência
dos recursos tributários que menciona para municipios que
abriguem, no todo ou em parte, unidade de conservação
ambiental ou área de proteção de manancial de abastecimento
público. Pelo BRD: efetivos - Deputados Cêlio de Oliveira,
Arnaldo Canarinho, Clêuber Carneiro e José Renato; suplentes
- Deputados Miguel Barbosa, Francisco Ramalho, Jaime Martins
e Geraldo Santanna; pelo PP: efetivo - Deputado Ambrósia
Pinto; suplente - Deputado Wilson Pires. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei nQ 12.190, que dispõe sobre a política
estadual de desenvolvimento agricola e dá outras
providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados Roberto Amaral
Geraldo Rezende, Péricles Ferreira e Jaime Martins;
suplentes - Deputados Edward Abreu, José Renato, Baldonedo
Napoleão e Clêuber Carneiro; pelo PP: efetivo - Deputado
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Wilson Pires; suplente - Deputado José Maria Pinto. Designo.
A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total á
Proposição de Lei flQ 12.108, que autoriza o parcelamento de
débitos de Prefeituras Municipais com o Estado no caso que
menciona. Pelo BRO: efetivos - Deputados Bernardo Rubinger,
Sebastião Costa, Geraldo Rezende e José Braga; suplentes -
Deputados Célio de Oliveira. Jorge Hannas, José Laviola e
Ibrahim Jacob; pelo PP: efetivo - Deputado Márcio Miranda;
suplente - Deputado João Marques. Designo. A Gerência-Geral
de Apoio ás Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.194, que institui o Programa
Estadual de Crédito Educativo - PECE - e dá outras
providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados Bernardo
Rubinger, Péricles Ferreira, Ermano Batista e Clêuber
Carneiro; suplentes - Deputados Edward Abreu, Eduardo Brás,
José Leandro e Sebastião Costa; pelo PP: efetivo - Deputado
Hely Tarquínio; suplente - Deputado Wilson Pires. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei ng 12.095, que autoriza o Poder Executivo
a anistiar faltas ao serviço decorrentes de movimento
grevista do funcionalismo estadual. Pelo BRD: efetivos -
Deputados José Leandro, João Batista, Dilzon Melo e Cõssimo
Freitas; suplentes - Deputados Ronaldo Vasconcel los,
Reinaldo Lima, Bernardo Rubinger e Geraldo Rezende; pelo PT:
efetivo - Deputado Gilmar Machado; suplente - Deputado
Antônio Carlos Pereira. Designo. A Gerência-Geral de Apoio
ás Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei ng 12.191, 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.
Pelo BRD: efetivos - Deputados Agostinho Patrus, José
Renato, Wanderley Ávila e José Braga; suplentes - Deputados
Célio de Oliveira, Mauri Torres, Eduardo Brás e Reinaldo
Lima; pelo PP: efetivo - Deputado Hely Tarquinio; suplente -
Deputado Paulo Pettersen. Designo. A Gerência-Geral de Apoio
as Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei nQ 12.110, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos valores dos padrões de
vencimentos e dos proventos dos servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências. Pelo BRD: efetivos -
Deputados Geraldo da Costa Pereira, Maria Olivia, Péricles
Ferreira e Jaime Martins; suplentes - Deputados Jorge
Eduardo, Edward Abreu, Eduardo Brás e Clêuber Carneiro; pelo
PP: efetivo - Deputado Antônio Genaro; suplente - Deputado
Ambrósio Pinto, Designo. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial
á Proposição de Lei ng 12.144, que cria o Fundo de
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Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - e dá outras
Providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados Bernardo
Rubinger, José Renato, João Batista e Francisco Ramalho;
suplentes - Deputados Romeu Quelroz, Cõssimo Freitas, José
Braga e Eduardo Brás; pelo PP efetivo - Deputado Glycon
Terra Pinto; suplente - Deputado José Maria Pinto. Designo.
A Gerência-Geral de Apoio as Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial

à Proposição de Lei nQ 12.119, que estima as receitas e fixa
as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e
do orçamento de investimento das empresas controladas pelo
Estado para o exercicio de 1994. Pelo BRD: efetivos -
Deputados Roberto Amaral, Geraldo Rezende, Baldonedo
Napoleão e Ronaldo Vasconcel los; suplentes - Deputados Célio
de Oliveira, Mauri Torres, Pêricles Ferreira e Ermano
Batista; pelo PP: efetivo - DeputadoHely Tarquinio;
suplente - Deputado Wilson Pires. Designo. A Gerência-Geral
de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à

Proposição de Lei nQ 12.168, que dispõe sobre a publicação,
no órgão de Imprensa oficial do Estado, dos nomes dos
devedores de multas por poluição e degradação ambiental.
Pelo BRD: efetivos - Deputados Roberto Amaral, Jorge
Eduardo, Sebastião Costa e Eduardo Brás; suplentes -
Deputados Maria Olivia, Geraldo Santana. Jaime Martins e
Francisco Ramalho; pelo PP; efetivo - Deputado João Marques;
suplente - Deputado Sebastião Helvécio. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especialpara Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12A80, que dispõe sobre a instituição
de reservas particulares de relevante interesse ecológico e
cultural, por destinação do proprietário, no Estado de Minas
Gerais. Pelo BRO: efetivos - Deputados Edward Abreu, Cõssimo
Freitas, Milton Salles e Baldonedo Napoleão; suplentes -
Deputados Simão Pedro Toledo. Maria Elvira, Sebastião Costa
e Arnaldo Canarinho; pelo PP: efetivo - Deputado Márcio
Miranda; suplente - Deputado José Maria Pinto. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.112, que dá a denominação de Antônio
de Castro Silva ao trecho da Rodovia MG-020 que liga os
Municipios de Belo Horizonte, Santa Luzia e Jabuticatubas.
Pelo BRO: efetivos - Deputados Ajalmar Silva, Francisco
Ramalho, Alvaro Antônio e Ronaldo Vasconcellos; suplentes -
Deputados Simão Pedro Toledo, Wanderley Ávila, João Batista
e Homero Duarte; pelo PT: efetivo - Deputado Antônio
Fuzatto; suplente - Deputado Marcos Helênio. Designo. •A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.181, que institui o Programa
Estadual de Divulgação Educativa e dá outras providências.
Pelo BRD: efetivos - Deputados Edward Abreu, Anderson
Adauto, Arnaldo Canarinho e Ibrahim Jacob; suplentes -
Deputados Maria Olivia, Mauri Torres, Wanderley Ávila e José
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Braga; pelo PT: efetivo - Deputada Maria José Haueisen;
suplente - Deputado Gilmar Machado. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei ng 12.167, que Institui a Semana da
Cultura no Estado de Minas Gerais. Pelo BRD: efetivos -
Deputados Roberto Amaral, Tarcísio Henriques - Wanderley
Avila e Jorge Hannas; suplentes - Deputados - Maria Olivia.
Geraldo da Costa Pereira, Baldonedo Napoleão e Milton
Salles; pelo PT: efetivo - Deputado Ivo José; suplente -
Deputado Antônio Fuzatto. Designo. A Gerência-Geral de Apoio
às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial
á Proposição de Lei ng 12.182, que cria o Fundo de Incentivo
à Industrialização - FINO - e dá outras providências. Pelo
BRD: efetivos - Deputados Bernardo Rubinger - Jorge Eduardo
- Ronaldo Vasconcellos - Reinaldo Lima; suplentes -
Deputados Agostinho Patrus - Mauri Torres - José Leandro -
José Braga; pelo PP: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto;
suplente - Deputado Antônio Genaro. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.130, que altera a Tabela 21 da Lei
ng 7.399, de lg de dezembro de 1978, que contém o regimento
de custas e emolumentos do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados
Agostinho Patrus - Geraldo Rezende - Baldonedo Napoleão -
Alvaro Antônio; suplentes - Deputados Dilzon Melo - Jorge
Eduardo - Péricles Ferreira - João Batista; pelo PT: efetivo
- Deputado Marcos Helênio; suplente - Deputado Ivo José.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos
Deputados: João Batista (2) - seja encaminhado apelo ao
Presidente do Congresso Nacional para que o veto ao Projeto
de Lei ng 59/93 seja rejeitado pelo Plenário daquela Casa e
solicitação de regime de urgência para a tramitação. nesta
Casa, do Projeto de Lei ng 1.875/94; e Miguel Barbosa - seja
encaminhado oficio ao Ministro da Previdência Social
solicitando sua interveniência junto ao INSS para que seja
concedida à APAE de Alfenas a certidão negativa de débito.
Solicita, também, se possivel, sejam avocados pelo Ministro
os processos ngs 35100/004185, 35100/004143 e 35100/004203,
relativos às APAEs de Alfenas, para que sejam apreciados
pela assessoria do Ministro de Estado da Previdência Social.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei
ng 954/92, do Deputado Simão Pedro Toledo, que estabelece
normas para o abate de animais destinados ao consumo e dá
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outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em l
turno. Em votação, o projeto.
- Os Deputados José Militão e Simão Pedro Toledo proferem
discursos para encaminhar a votação, os quais serão
publicados em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

O Deputado Simão Pedro Toledo - Peço verificação. Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai

proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
o Sr. Presidente - Votaram a favor 7 Deputados; votaram
contra 26 Deputados, estão presentes em comissões 2
Deputados, perfazendo um total de 35 Deputados. Portanto,
não houve número para votação. A Presidência torna sem
efeito a votação-
Solicito ao Sr. Secretário que proceda á chamada para
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Deputado Bené
Guedes.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Não

há, portanto, "quorum' para continuação dos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a especial de logo mais, às 20
horas, destinada a se homenagear a CEF pelos 90 anos da
transferência de sua sede regional de Ouro Preto para Selo
Horizonte, e para a ordinária de amanhã, dia 25. às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS
CONJUNTOS HABITACIONAIS CONSTRUÍDOS NO ESTADO DE MINAS
GERAIS, A PARTIR DE 1990, PELOS PROGRAMAS COOPHAB, PAIH, PEP
E PROÃREAS, FINANCIADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM
VIRTUDE DO GRANDE NÚMERO DE DENÚNCIAS REFERENTES AOS MESMOS,
AS QUAIS VÃO DESDE O SUPERFATURAMENTO ATÉ A QUALIDADE DAS
ÇONSTRUÇÔES

As onze horas e quinze minutos do dia sete de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Gilmar Machado, Márcio Miranda e
Alvaro Antônio (substituindo este ao Deputado Anderson
Adauto, conforme indicação da Liderança do BRD), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gilmar Machado, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Alvaro Antônio que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência comunica
que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. Hélcio Lúcio
Garcias, Coordenador Estadual de Defesa dos Mutuários dos
Conjuntos Habitacionais Populares/MG. Prosseguindo, o
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Presidente faz uma retificação, informando que esta é a 3a
Reunião Ordinária da Comissão, e não a 4a, como foi
publicado na ordem do dia. O Presidente faz a leitura de
correspondência enviada pelo Sr. Renato Antônio Mansur,
Superintendente Regional de Uberlândia da CEF, na qual
informa que está sendo providenciada toda a documentação
solicitada por esta Comissão; e comunica que foi aprovado em
Plenário requerimento de autoria desta Comissão solicitando
nova prorrogação de seu prazo de funcionamento. A
Presidência registra a presença do Deputado Marcos Helênio
e, a seguir, passa a palavra ao Sr. Hélcio Lúcio Garcias,
que faz suas considerações iniciais, conforme consta nas
notas taquigráficas. O convidado entrega á Comissão xerox de
documentação referente a uma série de operações irregulares
praticadas pelo Inocoop Centrab, conforme denúncias de um
ex-tesoureiro daquela empresa, cujo nome não foi revelado e
que não quis comparecer a esta reunião por temer
represálias- O Sr. Hélcio Garcias informa que possui uma
fita gravada com o ex-funcionário da tnocoop Centrab, a qual
contém várias denúncias, e que, posteriormente, a enviará á
apreciação da Comissão- A Presidência registra a presença do
Deputado Anderson Adauto, a quem transfere a direção dos
trabalhos. A seguir, o Presidente abre a fase de debates e
passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio, que solicita ao
Presidente a instalação de uma CPI para apurar as graves
denúncias envolvendo o financiamento e a construção de

conjuntos habitacionais em Minas Gerais. O Presidente
esclarece que a constituição desta Comissão Especial foi
requerida por um membro da Comissão de Defesa do Consumidor,
devido ao elevado número de denúncias recebidas naquela
Comissão, e que, primeiramente, se deve concluir os
trabalhos de investigação e levantamento de dados para,
vencida essa etapa, poder ser sugerida a convocação de uma
CPI. Em seguida, participam dos debates os Deputados Gilmar
Machado e Márcio Miranda, conforme consta nas notas

taquigráficas. O Deputado Gilmar Machado solicita ao
Presidente que seja enviado expediente à Superintendência
Regional da CEF em Belo Horizonte, informando os nomes dos
consultores técnicos da Casa que terão acesso à documentação
referente ao financiamento e à construção de conjuntos
habitacionais no Estado de Minas Gerais, junto àquela
instituição- Após ouvir os parlamentares presentes, o
Presidente confirma para o dia 13 do corrente a viagem para
Uberaba, com a finalidade de visitar conjuntos habitacionais
daquele nunicipio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e do Sr.
Hélcio Lúcio Garcias, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 1994.
Anderson Adauto, Presidente - Dílzon Melo - Gilmar Machado.
ATA DA 39 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
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Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem no Pienarinho
1 os Deputados Antônio Júlio, Célio de Oliveira, Geraldo
Rezende e Ermano Batista, membros da Comissão supracitada.
Registram-se, ainda, as presenças dos Deputados Wilson
Pires, Jorge Eduardo, Dilzon Meio, Agostinho Patrus e
Antônio Carlos Pereira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ermano Batista que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre a
Mensagem nQ 417/93, do Governador do Estado, na qual se
solicita autorização para concessão de garantia do Estado em
operação de crédito, cujo produto será destinado à aquisição
de equipamentos e à contratação de serviços necessários á
execução do Programa Agridata-Informatização Agropecuária.
Nesse momento, o Deputado Antônio Carlos Pereira apresenta
questão de ordem indagando qual dispositivo regimental
assegura ao Presidente de comissão a responsabilidade de
convocar reuniões de comissões anteriormente à convocação
extraordinária da Assembléia. Com a palavra, o Deputado
Agostinho Patrus argumenta ser regimental a convocação, uma
vez que a instalação da sessão extraordinária ocorreu às
14h30min do mesmo dia. Em seguida, a Presidência suspende a
reunião. Reabertos os trabalhos e verificada a ausência do
Deputado Antônio Júlio, o Deputado Célio de Oliveira assume
a Presidência e registra a presença dos Deputados Jorge
Eduardo (substituindo o Deputado Antõnio Júlio, por
indicação da Liderança do PMDB), Geraldo Rezende e Ermano
Batista, membros da Comissão de Constituição e Justiça.
Encontram-se presentes, também, os Deputados Wilson Pires,
Dilzon Melo, Agostinho Patrus e Alvaro Antônio. O
Presidente, Deputado Célio de Oliveira, distribui a Mensagem
nQ 417/93 ao Deputado Geraldo Rezende. Com a palavra, o
Deputado Geraldo Rezende emite seu parecer, mediante o qual
conclui pela constitucionalidade da matéria na forma do
Projeto de Resolução nQ 1.863/93. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente da Comissão agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 22 de fevereiro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Maria
José Haueisen - Célio de Oliveira.
ATA DA 36g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quinze minutos do dia primeiro de dezembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda, Maria
Olivia e Hely Tarquinio, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcos
Helênio, declara abertos os trabalhos e solicita à Deputada
Maria Olivia que proceda á leitura da ata da reunião
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anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. A Presidência informa que o
Deputado Hely Tarquinio é membro efetivo da Comissão, em
substituição ao Deputado João Marques. O Presidente lê o
Oficio flQ 34/93, referente ao convite para o 13Q Encontro
Nacional de Entidades de Defesa do Consumidor e o 1Q
Encontro Latino-Americano de Defesa do Consumidor, a
realizar-se nos dias 6, 7 e 8 de dezembro próximo em
Brasilia, DF. A Comissão não indica representante para esse
evento. A seguir, o Presidente esclarece que a reunião se
destina a ouvir o Dr. Wanderley Vieira de Andrade. Chefe-
Geral do DETRAN-MG, que discorrerá sobre a cobrança de
multas referentes a infrações de trânsito e a
irregularidades em veículos nesta Capital-E registrada a
presença do Dr. Márcio Barroso Domingues. Subchefe daquele
órgão. A Presidência convida-os a tomar assento á mesa e
tece considerações a respeito do assunto A seguir, o Dr.
Wanderley Vieira de Andrade usa da palavra e presta
Informações sobre as funções administrativas do DETRAN-MO,
esclarecendo que esse órgão não é responsável pela aplicação
de multas, tarefa que compete ao Batalhão de Trânsito da
Policia Militar. As funções do DETRAN-MG, segundo o Chefe-
Geral, são as de fazer o registro e o licenciamento de
veículos e expedir carteiras de habilitação. Os Deputados
Maria Olivia e Hely Tarquinio defendem a aplicação de parte
da arrecadação proveniente das multas na educaçãopara o
trãnsito. Terminados os debates, o Deputado Márcio Miranda
apresenta requerimento em que solicita seja convidado o
Comandante do Batalhão de Trânsito da Policia Militar para
participar de reunião desta Comissão, a fim de prestar
esclarecimentos acerca das autuações no trânsito. Submetido
a votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Marcos
Helénio apresenta requerimento em que solicita seja
convidado o Dr. João Luis da Silva Dias, Presidente do
BHTrans, para prestar informações sobre temas relativos ao
trânsito- Em virtude de esse requerimento ser de autoria do
Deputado Marcos Helênio, este passa a Presidência ao
Deputado Márcio Miranda. Submetida a votação, é a proposição
aprovada. O Deputado Marcos Helênio reassume os trabalhos
para as últimas considerações. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento das
autoridades e dos Deputados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 1994.

 

Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Hely

Tarquinio. - -
ATA DA 2 REUNIÃO DA COMISSÃO REPRESENTATIVA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, ELEITA PARA O RECESSO ENTRE A 3a E A q SESSÕES
LEGISLATIVAS DA 12a LEGISLATURA
As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e sete de
janeiro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem no
Salão Nobre os Deputados Antônio Júlio, Francisco Ramalho,
José Laviola, Roberto Amaral, Jorge Hannas, Sebastião Costa,
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Anderson Adauto (substituindo este ao Deputado Álvaro
Antônio, por indicação da Liderança do BRD), Emano Batista,
Ailton Vilela, Roberto Carvalho, Hely Tarquinio e Wilson
Pires. Está presente, ainda, o Deputado José Maria Pinto.
Com a presença de 12 Deputados, a Presidência declara aberta
a reunião, O Presidente designa o Deputado Francisco Ramalho
como Secretário e passa-lhe a palavra para que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. O Presidente
informa aos parlamentares que esta reunião se destina a
apreciar o parecer da Comissão de Justiça sobre o pedido de
licença formulado pelo Tribunal de Justiça para processar
criminalmente o Deputado Paulo Pettersen e a designar
relator para emitir parecer sobre pedido do mesmo teor,
também formulado pelo Tribunal de Justiça, com relação ao
Deputado José Maria Pinto. Isso posto, a Presidência
interrompe os trabalhos desta reunião pública para
transformá-la em secreta, visando à apreciação da matéria
constante na pauta. Ato continuo, suspende a reunião para
que se retirem do recinto as pessoas estranhas aos
trabalhos, inclusive os servidores da Secretaria desta Casa.
Reabertos os trabalhos da reunião pública da Comissão, o
Presidente designa o Deputado Sebastião Costa para relatar o
pedido de licença formulado pelo Tribunal de Justiça para
processar criminalmente o Deputado José Maria Pinto. A
Presidência comunica aos Deputados membros desta Comissão
que foi protocolado hoje recurso do Deputado José Maria
Pinto, no qual questiona a competência da Comissão
Representativa para tratar de pedido de licença para
instauração de processo criminal contra Deputado. Juntadoo
recurso ao processo, a Presidência solicita que aquele seja
objeto de exame do relator designado. Isso posto, o
Presidente suspende a reunião por 5 minutos para que seja
ultimada a redação da presente ata, que, após lida e
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes, e
encerra os trabalhos.
Salão Nobre, 27 de janeiro de 1994.
José Ferraz, Presidente - Ailton Vilela - Antônio Júlio -

Wilson Pires - Hely Tarquinio - Sebastião Costa - Anderson
Adauto - José Laviola - Roberto Amaral - Jorge Hannas -
Roberto Carvalho - Ermano Batista - Francisco Ramalho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.648/93

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De iniciativa da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação para a Proteção Ambiental do Vale do Mutuca -
PROMUTUCA -, com sede no Municipio de Nova Lima.
Aprovado no lg turno, com a Emenda nQ 1, apresentada pela

Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos agora emitir
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parecer sobre a matéria para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos do art. 104, 1, "a', do Regimento
Interno. A redação do vencido segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Ratificando nosso parecer exarado em fase anterior,
entendemos oportuna e justa a declaração de utilidade
pública da mencionada associação, tendo em vista que suas
atividades são direcionadas para a prdteção do meio ambiente
e do patrimônio natural e paisagístico do Vale do Mutuca e
das regiões adjacentes.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação, no 2Q turno,

do Projeto de Lei flQ 1.646/93, na forma do vencido no i
turno.
Sala das Comissões. 24 de fevereiro de 1994.
Maria Elvira, relatora.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI PIQ 1.646/93

Declara de utilidade pública a Associação para Proteção
Ambiental do Vale do Mutuca - PRDMUTIJCA -, com sede no
Município de Nova Lima -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
para a Proteção Ambiental do Vale do Mutuca - PROMUTIJCÂ -,
com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.768/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Alves, vem á Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epigrafe, publicado em
30/9/93. Requer a parlamentar seja formulado pedido de
informações ao Presidente da CASEMG acerca das condições de
estocagem de feijão na unidade de Araxá, bem como sobre o
estoque de outros grãos nas demais unidades da companhia.

Fundamentação
O requerimento em análise está sujeito à deliberação do
Plenário, nos termos do art. 245. XII. do Regimento Interno.
Deve receber parecer da Mesa da Assembléia, por torça do
comando dos arts 246 e 30. VIII, "d", do referido
regulamento. A Constituição do Estado, no art. 62, XXXI,
estabelece como competência privativa da Assembléia
Legislativa o controle e a fiscalização dos atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta.
No tocante ao mérito, somos de entendimento que a
proposição é conveniente e oportuna, tendo em vista que os
dados solicitados por seu intermédio permitirão a esta Casa
avaliar o tratamento e o destino conferidos a produtos
alimentícios de propriedade do Estado, assunto cuja
relevância se acentua no momento em q ue todo o Pais se acha
engajado na luta contra a fome.
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Conclusão
opinamos pela aprovação do RequerimentoEm face do exposto

flQ 4.768/93.
Sala de Reuniões
1994

da Mesa da Assembléia. 23 de fevereiro de

José Ferraz, Presidente - José Militão, relator - Rêmolo
Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio
- Amilcar Padovani.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 4.801193
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, vem á Mesa,

Para receber parecer, o requerimento em epigrafe, publicado
em 8/10/93. O parlamentar solicita seja formulado pedido de
informações ao Comandante-Geral da PMMG acerca das
providências adotadas para a apuração de crimes de homicídio
e de lesões corporais praticados contra os trabalhadores
rurais Jesuino Pereira da Silva e Alex Ribeiro Sobral,
ocorridos no Distrito de Patis, Município de Mirabela, bem
como sobre a punição dos culpados.

Fundamentação
Preliminarmente observamos que, pela intenção manifestada
pelo autor do requerimento de que o pedido de informação
seja dirigido ao Comandante-Geral da PMMG, inferimos ser do
conhecimento do parlamentar que o delito se classifica como
de natureza penal militar.
A Constituição do Estado, no art. 62. XXXI, delega à
Assembléia Legislativa competência para fiscalizar e
controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta. No art. 54, 3g, determina que a
Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informações,
entre outras autoridades estaduais, ao Comandante-Geral da
PM.

O requerimento em questão é disciplinado pelos seguintes
dispositivos do Regimento Interno da Casa: art. 245, XII,
que inscreve a espécie entre os requerimentos sujeitos à
deliberação do Plenário; art. 246, que determina seja a
proposição submetida a parecer; e art. 80, VIII, "d' que
dispõe ser da competência privativa da Mesa da Assembléia a
emissão do supracitado parecer, limitando-se a formulação do
pedido de informações a fato relacionado com matéria
legislativa em trâmite ou sujeito a fiscalização e controle
da Assembléia.

Quanto à pertinência do pedido de informação sobre apuração
de fato delituoso, entendemos encontrar apoio no art. 73,
2Q, da Constituição do Estado, "in verbis"
"Art. 73 - ...............................................
4 2o - E direito da sociedade manter-se correta e

oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis
a órgão, agente político, servidor público ou empregado
público e de que tenham resultado ou possam resultar:

II - prestação de serviço público insuficiente, tardia ou
inexistente;".
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Trata-se, em nosso ver, de aplicação do poder de
fiscalização e controle de que a Assembléia Legislativa é
constitucionalmente incumbida.
Quanto ao mérito, a própria redação do supratranscrito
do art. 73 da Constituição do Estado traça a moldura da
matéria em exame como de interesse público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 4.801/93 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de fevereiro de
1994.
José Ferraz, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -

Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.836/93

Mesa da Assembléia
Relatório

Vem á Mesa, para receber parecer, o Requerimento n
4-836/93, de autoria do Deputado Marcos Helênio, publicado
em 28/10/93. Solicita o parlamentar seja formulado pedido de
informações ao Secretário da Educação acerca do número de
escolas estaduais criadas ou instaladas desde março de 1991

até a data da apresentação do requerimento, 21/10/93,

discriminando-se, relativamente a cada uma delas: -
denominação e localização; o número previsto de alunos a
serem atendidos; e o número de extensões de séries
concedidas.

Fundamentação
0 pedido de informação a autoridades estaduais está
previsto no art. 245, XII. do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa, submetendo-se o respectivo
requerimento ao parecer da Mesa da Assembléia, por força do
art. 246, c/c o art. 80. VIII, "d", do aludido estatuto.
A Constituição Estadual, no art. 62, xxxi, estabelece como
competência privativa da Assembléia Legislativa a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo. Em
seu art. 54, 2g, determina-se que a recusa ao pedido de
informação, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou
a prestação de informação falsa importam crime de

responsabilidade.
Analisada sob o aspecto do mérito, a proposição

caracteriza-se como de interesse público, tendo em vista que
as informações a serem fornecidas por seu intermédio
permitirão a esta Casa examinar o cumprimento, por parte do
Poder Executivo, dos dispositivos constitucionais referentes
á garantia da educação.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do
Requerimento nQ 4.836/93, na forma proposta
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de fevereiro de
1994.
José Ferraz, Presidente - Amilcar Padovani. relator -

Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.846/93

Mesa da Assembléia
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Relatório
De autoria do Deputado Raul Messias, vem à Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epigrafe, publicado em
30/10/93. Solicita o parlamentar seja formulado ao
Secretário da Fazenda pedido de informações acerca das obras
executadas ou em processo de execução no corrente ano
Provenientes de emendas aprovadas e incluídas pelo Poder
Legislativo no orçamento fiscal para o exercício de 1993.

Fundamentação
A matéria em exame situa-se no âmbito da competência

privativa da Assembléia Legislativa, a quem incumbe, por
força do art. 62, XXXI, da Constituição do Estado,
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração Indireta.
O requerimento de informações a autoridades estaduais está
previsto no art. 245, XII, do Regimento Interno, e sua
apreciação pelo Plenário é precedida do parecer de que
tratam os arts. 246 e 80. VIII, "d do Diploma Regimental-
No que diz respeito ao mérito, entendemos que o
requerimento versa sobre matéria conveniente e oportuna,
tendo em vista que as informações a serem obtidas por seu
Intermédio permitirão que esta Casa tome conhecimento da
execução, pela administração pública, de obras previstas no
orçamento para o exercício de 1993 bem como das razões de
eventuais atrasos na programação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 4.846/93

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de fevereiro de
1994.

José Ferraz, Presidente - Benê Guedes, relator - José
Militão - Rêmolo Alolse - Elmo Braz - Roberto Carvalho -
Sebastião Helvécio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.856/93
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, vem á Mesa,

para receber parecer, o Requerimento nQ 4-856/93, publicado
em 11/11/93

Solicita o requerente seja formulado pedido de informações
ao Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais, acerca do andamento da apuração de crime de
homicídio praticado contra o trabalhador rural Augusto Luís
Beltrão, ocorrido no dia 28/12/92, no Município de Santa Fé,
situado no Noroeste de Minas Gerais.

Fundamentação
A intenção manifestada pelo parlamentar de que a
solicitação de informação seja formulada ao Comandante-
Geral da Polícia Militar leva-nos a inferir que S. Exa. tem
conhecimento de que o fato delituoso que deseja ver
esclarecido classifica-se como de natureza penal militar -
0 pedido de informações a autoridades estaduais fundamenta-
se no poder de fiscalização e controle de que a Assembléia
Legislativa é constitucionalmente incumbida por força do
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art. 62, XXXI, da Carta Estadual, a qual, no art. 54, §
elenca, entre os destinatários da solicitação de

informações, o Comandante-Geral da Policia Militar.
O respectivo requerimento deve obedecer ao disposto nos

arts 245, XII, 246 e 80, VIII, °d", do Regimento Interno.
No que diz respeito ao mérito, entendemos que a proposição

se caracteriza como de interesse público, por força do art.
73, ç 2g, da Constituição do Estado. "in verbis':
"Art. 73 - ...........

- E direito da sociedade manter-se correta e
oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis
a órgão, agente político, servidor público ou empregado
público e de que tenham resultado ou possam resultar:

 

1- .....................................................
II - prestação de serviço público insuficiente, tardia ou
inexistente;".

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
ng 4.856/93, na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 23 de fevereiro de

1994.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - José
Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.885193
Mesa da Assembléia

 

- Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, vem á Mesa para
receber parecer o requerimento em epígrafe, publicado em
18/11/93. Solicita o parlamentar seja formulado ao
•Secretário de Recursos Humanos e Administração pedido das
seguintes informações-
1 - Qual a razão de o deferimento aos pedidos de licença

para tratamento de saúde formulados por servidores lotados
em estabelecimentos de ensino sob jurisdição da 7 Delegacia
Regional de Ensino desde o mês de julho do corrente ano
ainda não ter sido publicado no órgão oficial até a presente

data?
2 - Considerando-se que está sendo feito o desconto nos

vencimentos daqueles servidores, qual o embasamento legal
dessa medida, tendo em vista que a omissão das devidas
providências originou-se do poder público?
3 - O fato vem ocorrendo com outros servidores licenciados,
além daqueles subordinados ao supracitado órgão regional de
ensino?

Fundamentação
A matéria em exame está inscrita no domínio da competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do que dispõe
o art. 62, XXXI, da Constituição do Estado, "in verbis'
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta".
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O requerimento de informações a autoridades estaduais é
disciplinado pelo art. 245, XII, do Regimento Interno da
Casa, o qual declara ser tal proposição sujeita à apreciação
do Plenário, e pelos arts. 246 e 80, VIII, "d", do aludido
estatuto, os quais versam sobre a emissão do respectivo
parecer.

Analisada sob o aspecto do mérito, a proposição revela-se
conveniente e oportuna, tendo em vista que as informações
solicitadas por seu intermédio permitirão à Assembléia
Legislativa Inteirar-se do procedimento de órgão do Poder
Executivo quanto a matéria de interesse público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 4.885/93 na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 23 de fevereiro de
1994,

José Ferraz, Presidente - Elmo Braz, relator - José Militão
- Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani.
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