
i•i

An. Assemb. ieisi.	Belo Horizonte	v. 2	r	 abr. 1994	
]



Anais da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais

de V a 30 de abril de 1994

Vol.2-n24
1994



Composição da Gerência de Taquigrafia e Publicação
Gerente-Geral: Elmira Izaura do Prado Soares

Gerente de Publicação e Anais: Lêda Laetitia Freire Ribeiro

Projeto Gráfico e Impressão: GIN Gerência de Sistemas e
Informática

CaQ: Carlos Eduardo de Carvalho Soares

tbZNAc»'

Anais da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais. v.2- n.4- abr. 1994-

Belo Horizonte. 1994

v. irregular

Volumes anteriores publicados com variação

no titulo e na periodicidade.

ISSN 0102-9029

CDU 328(815.1) (093.2)

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação

Gerência de Publicação e Anais

Telefone: (031) 349-7335 / 349-7406

Rua Rodrigues Caldas, 30

CEP: 30190-921 - Belo Horizonte -MG



MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DEPUTADO JOSÉ FERRAZ
Presidente

DEPUTADO ELMIRO NASCIMENTO
IQ-V1 ce-Presi dente

DEPUTADO JOSÉ MILHÃO
Zg-Vice-Presidente

DEPUTADO RÊMOLO ALOISE
3Q-Vice-Presidente

DEPUTADO ELMO BRAZ
1Q-Secretário

DEPUTADO ROBERTO CARVALHO
2Q-Secretário

DEPUTADO BENÉ GUEDES
3Q-Secretár10

DEPUTADO SEBASTIÃO HELVÉCIO
4Q-Secretário

DEPUTADO AMÍLCAR PADOVANI
5g-Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DIRETOR-GERAL SECRETÁRIO-GERAL
DalmIr de Jesus Paulo Rubens Navarro Vlera

SECRETÁRIO TEMÁTICO-PROCESSUAL
Júlio César dos Santos Esteves



DEPUTADOS

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

Anderson Adauto
Antônio Júlio
Bonifácio Mourão
Cóssimo Freitas
Geraldo da Costa Pereira
Geraldo Rezende
Geraldo Santanna
Jorge Eduardo

José Laviola
José Remato
Kemul Rumalra
Maria Elvira
Mauri Torres
Rêmolo Aloise
Tarcio Henriques

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

Agostinho Patrus
Ajalmar Silva
Amilcar Padovani
Bernardo Rubinger
Célio de Oliveira
Dilzon Melo
Edward Abreu
José Bonifácio

José Ferraz
Marcelo Cecé
Maria Olivia
Miguel Barbosa
Roberto Amaral
Romeu Queiroz
Simão Pedro Toledo

Partido Progressista - PP

Ambrósio Pinto
Antônio Genaro
Elmo Braz
Glycon Terra Pinto
Hely Tarquinio
João Marques

José Maria Pinto
Márcio Miranda
Paulo Pettersen
Sebastião Helvécio
Wellington de Castro
Wilson Pires

Partido da Social Democracia Brasileira - P508

Antônio Pinheiro Francisco Rama'ho
Arnaldo Canarinho José Militão
Baldonedo Napoleão Péricles Ferreira
Eduardo Brás Wanderley Ávila

Partido dos Trabalhadores - PT

Adelmo Carneiro Leão Ivo José
António Carlos Pereira Marcos Helênio
Antônio Fuzatto Maria José Haueisen
Gilmar Machado Roberto Carvalho

Partido Democrático Trabalhisra - PDT

Álvaro Antônio
 

JoãoBatista
Bené Guedes
 

José Braga
lbrahim Jacob
 

Reinaldo Lima



Partido da Frente Liberal - PFL

Clêuber Carneiro
 

Jorge Hannas
Elmiro Nascimento
 

Milton Salies
Jaime Martins
 

Sebastião Costa

Partido Liberal - Pi.

Ermano batista
 

José Leandro
Homero Duarte
 

Ronaldo Vasconcel los
José Leandro

Partido Progressista Reformador - PPR

Ailton Vilela

 

 
Roberto Luiz Soares

Partido Socialista Brasileiro - PSB

Raul Messias

Partido Trabalhista do Brasil - PT do B

Elisa Alves



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EFETIVOS:
Deputado Tarcísio Henriques PMDB Presidente
Deputado Antônio Fuzatto PT Vice-Presidente
Deputado José Renato PMDB
Deputado Dilzon Meio PTB
Deputado Ermano Batista PL
Deputado Alvaro Antônio PDT
Deputado Sebastião Costa PFL

SUPLENTES:
Deputado João Marques PP
Deputado Antônio Carlos Pereira PT
Deputado Geraldo Rezende PMDB
Deputado Simão Pedro Toledo PTB
Deputado Ronaldo Vaconcelios PL
Deputado Ambrõsio Pinto PP
Deputado Jaime Martins PFL

COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLiTICA RURAL
EFETIVOSZ
Deputado Ajalmar Silva PTB Presidente
Deputado Arnaldo Canarinho PSDB Vice-Presidente
Deputado Wilson Pires PP
Deputado Jaime Martins PFL
Deputado Jorge Eduardo PMDB

SUPLENTES
Deputado Homero Duarte PL
Deputado Péricles Ferreira P508
Deputado José Maria Pinto PP
Deputado Reinaldo Lima PDT
Deputado Paulo Pettersen PP

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
EFETIVOS:
Deputado Simão Pedro Toledo

 
PTB Presidente

Deputado Baldonedo Napoleão
 

P508 Vice-Presidente
Deputado Bernardo Rubinger

 
PTB

Deputado José Laviola
 

PMDB
Deputado Raul Messias
 

P58
Deputado Jorge 1-jannas
 

PFL
Deputado Romeu Queiroz
 

PTB

SUPLENTES:
Deputada Maria Olivia PTB
Deputado Péricles Ferreira P508
Deputada Maria E'vira PMDB
Deputado José Renato PMDB
Deputado Antônio Carlos Pereira PT



Deputado Jaime Martins PFL
Deputado Alvaro Antônio PDT

coMIssÃo DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
EFETIVOS:
Deputado Ibrahlm Jacob PDT Presidente
Deputada Gilmar Machado PT Vice-Presidente
Deputado Roberto Luiz Soares PPR
Deputado Mauri Torres PMDB

SUPLENTES:
Deputado João Batista PDT
Deputado Adelmo Carneiro Leão PT
Deputada Maria Olivia PTE
Deputado José Bonifácio PTB
Deputado Cóssimo Freitas PMDB

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
EFETIVOS:
Deputado Antônio Júlio PUDE Presidente
Deputado Clêuber Carneira PFL Vice-Presidente
Deputado Geraldo Rezende PUDE
Deputado Antônio Pinheiro PSDB
Deputado Iva José PT
Deputado Ermano Batista PI.
Deputado Célio de Oliveira PTB

SUPLENTES:
Deputado Bonifácio Mourão PUDE
Deputado Sebastião Costa PFL
Deputado Anderson Adauto PMDB
Deputado Wanderley Ávila P508
Deputado Marcos Helénio PT
Deputado Romeu Queiroz PTB

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
EFETIVOS:
Deputado Marcos F-1elênio PT Presidente
Deputado Márcio Miranda PP Vice-Presidente
Deputada Maria Olivia PTB
Deputado F-Iely Tarquinio PP
Deputado Glycon Terra Pinto PP

SUPLENTES
Deputado Antônio Fuzatto PT
Deputado AjaTmar Silva PTB
Deputado Roberto Amaral PTB
Deputada Maria Elvira PUDE
Deputado Wellington de Castro PP

COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
EFETIVOS:
Deputado Francisco Ramalho PSDB Presidente



Deputado Cóssimo Freitas PMDB Vice-Presidente
Deputado Geraldo da Costa Pereira PMDB
Deputado Homero Duarte PL
Deputado Agostinho Patrus PTB

SUPLENTES:
Deputado Antônio Pinheiro PSDB
Deputado João Marques PP
Deputado Wilson Pires PP
Deputado Geraldo Rezende PMDB
Deputado Clêuber Carneiro PFL

COMISSÃO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
EFETIVOS:
Deputada Maria José Haueisen P7 Presidente
Deputado Márcio Miranda PP Vice-Presidente
Deputado José Braga PDT
Deputado Geraldo Rezende PMDB
Deputado Antônio Genaro PP

SUPLENTES:
Deputado Adeimo Carneiro Leão P7
Deputado Wilson Pires PP
Deputado fbrahim Jacob PDT
Deputado Jorge Eduardo PMDB
Deputado José Bonifácio P70

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
EFETIVOS:
Deputado Côssirno Freitas

 
PMDB Presidente

Deputado Francisco Ramalho
 

PSDS Vice-Presidente
Deputada Maria José Haueisen

 
PT

Deputado Ambrôsio Pinto
 

PP

SUPLENTES:
Deputada Maria Elvira
 

PMDB
Deputado Wanderley Ávila

 
P508

Deputado Baldonedo Napoieáo
 

P508
Deputado Gilmar Machado

 
P1•

Deputado Célio de Oliveira
 

PTB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
EFETIVOS:
Deputado Célio de Oliveira P79 Presidente
Deputado Roberto Amaral PTB Vice-Presidente
Deputado Baidonedo Napoieão P508
Deputado Antônio Carlos Pereia PT
Deputado João Marques PP
Deputado José Renato PMDB
Deputado Jaime Martins PFL

SUPLENTES:
Deputado Romeu Quelroz PTB
Deputado Dllzon Meio P78



Deputado Péricles Ferreira P508
Deputado Raul Messias P58
Deputado José Laviola PMDB
Deputado Bonifácio Mourão PMDB
Deputado Sebastião Costa PFL

COMISSÃO DE MEIO ASBIENTE
EFETIVOS:
Deputado Ronaldo Vasconcel los P1 Presidente
Deputado Tvo José PT Vice-Presidente
Deputado Marcelo Cecé Pra
Deputada Maria Elvira PMDB

SUPLENTES:
Deputado Ermano Batista P1
Deputado Raul Messias PSS
Deputado Aliton Vilela PPR
Deputado Glycon Terra Pinto PP
Deputado Antônio Júlio PMDB

COMISSÃO DE POLÍTICA ENERGÉTICA,
EFETIVOS:
Deputado Eduardo Brás P508
Deputado Ailton Vilela PPR
Deputado HelyTarquínio PP
Deputado José Maria Pinto PP
Deputado Roberto Luiz Soares PPR

SUPLENTES:
Deputado Mauri: Torres PMDB
Deputado Antônio Genaro PP
Deputado José Bonifácio PTB

HÍDRICA E MINERÁRIA

Presidente
Vice-Presidente

COMISSÃO DE REDAÇÃO
EFETIVOS;
Deputada Maria Olivia PTB Presidente
Deputado Péricles Ferreira P508 Vice-Presidente
Deputado José Maria Pinto PP
Deputado José Braga PDT
Deputado Geraldo Santanna PMDB

SUPLENTES:
Deputado Roberto Amara] PTB
Deputado Francisco Ramalho P508
Deputado Antônio Genaro PP
Deputado João Batista PDT
Deputado Bonifácio Mourão PMDB

COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
EFETIVOS:
Deputado Jorge Hannas PFL Presidente
Deputado Adelino Carneiro Leão PT Vice-Presidente
Deputado Wilson Pires PP
Deputado José Leandro PI.



Deputado Jorge Eduardo - PMDB

SUPLENTES:
Deputado Sebastião Costa PFL
Deputado Ivo José PT
Deputado Márcio Miranda PP
Deputado Ronaldo Vasconceli os PL
Deputada Geraldo da Costa Pereira PMDB



4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 12a LEGISLATURA

e

Matéria extraida do "Diário do Legislativo'
(to, a 30 de abril de 1994)



SUMÁRIO

MATÉRIA PUBLICADA EM 5 DE ABRIL DE 1994 ............. 1

Atas ................................................
S08â Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
30 de março de 1994 ............................... 1
41a Reunião Ordinária da Comissão de Redação 16
96a Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e
Justiça ............................................ 17
41 Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do
Consumidor ........................................ 18
4 Reunião de Audiência Pública da Comissão de Saúde
e Ação Social ..................................... 18
66 Reunião Ordinária da Comissão de Meio
Ambiente .......................................... 20
2 53 Reunião Ordinária da Comissão de Redação 20
75a Reunião Extraordinária da Comissão
de Redação ........................................ 21
31a Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde e
Ação Social ....................................... 22

Tramitação de Proposições ........................... 22

Pronunciamento Realizado em Reunião Anterior ....... . 51

MATÉRIA PUBLICADA EM 6 DE ABRIL DE 1994 ............. 53

Atas ................................................ 53
509a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
4 de abril de 1994 ................................ 53
20 Reunião Extraordinária da Comissão de Educação,
Cultura. Desporto e Turismo e Lazer ............... 57
ia Reunião Ordinária da Comissão Especial para
Elaborar um Código de Ética e Princípios Norteadores
do Decoro Parlamentar ............................. 57
43a Reunião Extraordinária da Comissão de
Administração Pública ............................. 59

Tramitação de Proposições ........................... 59

Pronunciamentos Realizados em Reuniões Anteriores 69

Errata .............................................. 104

MATÉRIA PUBLICADA EM 7 DE ABRIL DE 1994 ............. 106

Ata ................................................. 106
510a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
5 de abril de 1994 ................................ 106



Tramitação de Proposições . 117

MATÉRIA PUBLICADA EM 8 DE ABRIL DE 1994 .............123

Atas................................................123
511a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
6 de abril de 1994 ................................123
37a Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária ......................................133
65a Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária .........................135
Reunião Preparatória da Comissão Especial para
Visitar o Grande Hotel de Araxá, Avaliar o Seu
Fechamento, Propor Medidas Que Preservem Aquele
Valoroso Patrimônio Público e a Atividade Turística
do Município ......................................136
3s1 Audiência Pública da Comissão de Defesa do
Consumidor ........................................137
67a Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente 138

Tramitação de Proposições ...........................139

MATÉRIA PUBLICADA EM 9 DE ABRIL DE 1994 .............154

Atas................................................154
512a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
7 de abril de 1994 ................................154

Tramitação de Proposição ............................164

Pronunciamentos Realizados em Reuniões Anteriores... 165

MATÉRIA PUBLICADA EM 12 DE ABRIL DE 1994 ............193

Atas................................................193
Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em 8 de
abril de 1994 .....................................193
258a Reunião Extraordinária da Assembléia
Legislativa, em 30 de março de 1994 ...............193

Tramitação de Proposições ...........................203

Pronunciamentos Realizados em Reuniões Anteriores... 206

MATÉRIA PUBLICADA EM 13 DE ABRIL DE 1994 .............225

Atas................................................225



513a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
11 de abril de 1994 ...............................	225
75a Reunião Ordinária da Comissão de Educação,

 

Cultura, Desporto e Turismo e Lazer ............... 226

 

Tramitação de Proposição ............................
 228

 

MATÉRIA PUBLICADA EM 14 DE ABRIL DE 1994 ............ 229

 

Atas ................................................
 229

514a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
12 de abril de 1994 ...............................	229
112a Reunião Extraordinária da Comissão de

 

Fiscalização Financeira e Orçamentária ............	240
65a Reunião Ordinária da Comissão de Administração

 

Pública ...........................................	242
66a Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e Fiscalização

 

Financeira e Orçamentária .........................	243
76a Reunião Extraordinária da Comissão de

 

Redação ...........................................	244
97a Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e

 

Justiça ...........................................	245
la Reunião Extraordinária da Comissão Especial para
Elaborar um Código Especial de Ética e Princípios

 

Norteadores do Decoro Parlamentar .................	246
83,1 Reunião Ordinária da Comissão de Saúde e Ação

 

Social ............................................	247
38a Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e

 

Orçamentária ......................................	248
67sá Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização

 

Financeira e Orçamentária .........................	249
66a Reunião Ordinária da Comissão de Administração

 

Pública ........................................... 250

 

Tramitação de Proposições ........................... 251

 

Pronunciamentos Realizados em Reuniões Anteriores...
 282

 

MATÉRIA PUBLICADA EM 15 DE ABRIL DE 1994 ............ 299

 

Atas ................................................
 299

515a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em

 

13 de abril de 1994 ...............................	299
31a Reunião Ordinária da Comissão de Política

 

Energética, Hídrica e Minerária ...................	304
42.3 Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do

 

Consumidor .......................................	305
84a Reunião Ordinária da Comissão de Saúde e Ação

 

Social ............................................	306



2a Audiência Pública da Comissão de Meio
Ambiente..........................................307
Reunião Preparatória da Comissão Especial Constituída
para Acompanhar as Negociações entre o Governo do
Estado e as Lideranças do Funcionalismo, Visando a
Reposição das Perdas Salariais e a Conversão dos
Salários para URV .................................308

Tramitação de Proposições ...........................309

MATÉRIA PUBLICADA EM 16 DE ABRIL DE 1994 ............322

Atas................................................322
SlSa Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
14 de abril de 1994. .............	................	322
269,1 Reunião Extraordinária da Assembléia
Legislativa, em 13 de abril de 1994 ...............329
12 Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça, de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária ......................................335
110 Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária .........................337
77a Reunião Extraordinária da Comissão de
Redação ...........................................340

Tramitação de Proposições ...........................340

Pronunciamentos Realizados em Reuniões Anteriores... 347

MATÉRIA PUBLICADA EM 19 DE ABRIL DE 1994— .......... 358

Atas................................................358
Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em 15 de
abril de 1994 .....................................358
109 Reunião Extraordinária da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária ............358
Reunião da Comissão Especial para Visitar o Grande
Hotel de Araxá, Avaliar o Seu Fechamento, Propor
Medidas que Preservem Aquele Valoroso Patrimônio
Público e a Atividade Turistica do Município, a Qual
se Reúne em Audiência Pública Realizada apôs a Visita
Aquele Hotel ......................................361
21a Reunião Extraordinária da Comissão de Educação.
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer ...............362

Tramitação de Proposição ............................363

Pronunciamentos Realizados em Reunião Anterior 363

MATÉRIA PUBLICADA EM 20 DE ABRIL DE 1994 ............373



Atas 373
517a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
18 de abril de 1994 ...............................373
Reunião Especial da Assembléia Legislativa Destinada
a Homenagear a Memória do Eng. Dermeval José Pimenta
pela Passagem do Centenário de Seu Nascimento, em 13
de Abril de 1994 ..................................384
98 Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e
Justiça...........................................390

Tramitação de Proposições ...........................392

Pronunciamentos Realizados em Reunião Anterior ......395

MATÉRIA PUBLICADA EM 21 DE ABRIL DE 1994 ............401

Ata.................................................401
Si g a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
19 de abril de 1994 ...............................401

Tramitação de Proposições ...........................407

MATÉRIA PUBLICADA EM 23 DE ABRIL DE 1994 ............423

Ata.................................................423
519a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
20 de abril de 1994 ...............................423

Tramitação de Proposições ...........................427

MATÉRIA PUBLICADA EM 26 DE ABRIL DE 1994 ............430

Atas................................................430
Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em 22 de
abril de 1994 .....................................430
3a Reunião Ordinária da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição flQ
38/93, de Autoria do Governador do Estado. Que
Acrescenta á Constituição do Estado de Minas Gerais o
Artigo 299 ........................................430
71a Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização .......................431
43a Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do
Consumidor ........................................433
67a Reunião Ordinária da Comissão de Administração
Pública ...........................................434
Sa Reunião de Audiência Pública da Comissão de Saúde
e Ação Social .....................................435
ia Reunião Extraordinária da Comissão Especial
Constituída para Acompanhar as Negociações entre o
Governo do Estado e as Lideranças do Funcionalismo,



Visando à Reposição das Perdas Salariais e á
Conversão dos Salários para URV ................... 436
lua Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária ......................... 438

Tramitação de Proposições ........................... 439

MATÉRIA PUBLICADA EM 27 DE ABRIL DE 1994 ............ 441

Ata ................................................. 441
520a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
25 de abril de 1994 ............................... 441

Tramitação de Proposições ........................... 450

Pronunciamentos Realizados em Reuniões Anteriores... 467

MATÉRIA PUBLICADA EM 28 DE ABRIL DE 1994 ............ 493

Atas ................................................ 493
521a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
26 de abril de 1994 ............................... 493
Reunião Especial Destinada a Comemorar o Dia Nacional
do índio, em 19 de abril de 1994 .................. 508
270a Reunião Extraordinária da Assembléia
Legislativa, em 19 de abril de 1994 ............... 518
271a Reunião Extraordinária da Assembléia
Legislativa, em 20 de abril de 1994 ............... 530
la Reunião Conjunta das Comissões de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e de
Administração Pública ............................. 534
ia Reunião Ordinária da Comissão Especial para
Visitar o Grande Hotel de Araxá, Avaliar o Seu
Fechamento, Propor Medidas Que Preservem o Patrimônio
Público e Atividade Turística do Município ....... . 535
68a Reunião Ordinária da Comissão de Meio
Ambiente .......................................... 535
992 Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e
Justiça ........................................... 536
a Reunião de Audiência Pública da Comissão de Defesa

do Consumidor ..................................... 537
2a Reunião Ordinária da Comissão Especial para
Visitar o Grande Hotel de Araxá. Avaliar o Seu
Fechamento, Propor Medidas Que Preservem Aquele
Patrimônio Público e a Atividade Turística do
Município ......................................... 538
asa Reunião Ordinária da Comissão de Saúde e Ação
Social ............................................ 539
la Reunião Ordinária da Comissão Especial Constituída
para Acompanhar as Negociações entre o Governo do
Estado e as Lideranças do Funcionalismo, Visando à



Reposição das Perdas Salariais e Conversão dos
Salários para a URV ............................... 540

Tramitação de Proposições ........................... 542

MATÉRIA PUBLICADA EM 29 DE ABRIL DE 1994 ............ 570

Ata ................................................. 570
522a Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
27 de abril de 1994 ............................... 570

Tramitação de Proposições ........................... 583

Errata .............................................. 593

MATÉRIA PUBLICADA EM 30 DE ABRIL DE 1994 ............ 594

Ata ................................................. 594
523 Reunião Ordinária da Assembléia Legislativa, em
28 de abril de 1994 ............................... 594

Tramitação de Proposições ........................... 597

Indice Onomástico .................................. 629



Belo Horizonte, terça-feira, 5 de abril de 1994

ATAS

ATA DA 508? REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE MARÇO DE 1994

- Presidência do Deputado José Ferraz
SUMARIO: ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficios - Apresentação de Proposições:
Requerimentos nos 5.222 a 5.233/94 - Requerimentos dos
Deputados Francisco Ramalho, Maria José Haueisen e Tarcísio
Henriques - Comunicações: Comunicações dos Deputados Jaime
Martins, Roberto Amaral (2), Warderley Ávila (2) e Elmiro
Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Roberto Amaral, Gilmar Machado, Maria Elvira e Adelmo
Carneiro Leão - Questões de ordem - 24 PARTE (ORDEM DO DIA):
1? Fase: Questões de ordem - Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Francisco Ramalho e Maria José
Haueisen; deferimento - Discussão e votação de pareceres:
Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira pelo
arquivamento do Relatório de Inspeção ng 55.733-1/1992, do
Tribunal de Contas do Estado: encerramento da discussão;
votação do parecer; discurso do Deputado Gilmar Machado:
questão de ordem, leitura do relatório: aprovação;
verificação de votação; falta de "quorum"; anulação da
votação; chamada para recomposição de quorum'; falta de
"quorum" palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

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

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Cléuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Ivo
José - Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Laviola - José Maria Pinto -
José Renato - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Dlivia - Miguel Barbosa - Raul Messias - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz -. Ronaldo Vasconcelios - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires,
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)



Ata
- O Deputado Bené Guedes, 3g-Secretàrio, nas funções de 2g-

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

Correspondência
- O Deputado Gilmar Machado, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIaS

Da Sra. Salete Ferreira Matosinhos, Secretária Adjunta da
Casa Civil. encaminhando expediente relativo a convênios
celebrados entre a Secretaria da Casa Civil e entidades
diversas, no exercicio de 1989.
Do Sr. Antônio Adilson Salgado Araújo, Juiz de Direito,
ratificando o atestado firmado por ele com referência á
Fundação Educacional dance Albuquerque. (- A Comissão de
Educação.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
REQUERIMENTOS

Ng 5.222/94. do Deputado Bené Guedes. solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com as
Profas. Neida Junqueira Matos e Maria Terezinha da Cunha
pelo lançamento da terceira edição do livro "Redação Técnica
e Oficial".
NQ 5.223/94. do Deputado Sené Guedes, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Rádio Muniaé FM pelo transcurso do seu nono aniversário.
Ng 5.224/94, do Deputado Reinaldo Lima, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Faculdade de Ciências Humanas de Ponte Nova pela passagem do
seu 25Q aniversário. (- Distribuidos á Comissão de
Educação.)
NQ 5.225/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento da
ligação rodoviária entre Abaeté e o Povoado de Patos, no
Municipio de Paineiras. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Ng 5.226/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Presidente do SESI com
vistas á inclusão do Municipio de Bom Jesus do Galho no
Programa Caminhos do Progresso. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social.)
Ng 5.227/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de
congratulações com o Sindicato dos Proprietários de Jornais,
Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais pela entrega
do troféu "O Sino, realizada em 25/3/94. (- A Comissão de
Educação.



No 6.228/94. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
realização de obras na rede de água da comunidade Tanque, no
Município de Felisburgo.
No 6.229/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
canalização e ao tratamento de esgoto do córrego da Divisa,
no Município de Campos Gerais. (- Distribuidos à Comissão de
Saúde e Ação Social.)
Ng 5.230/94. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à extensão
da rede elétrica no Distrito de Córrego do Ouro, no
Município de Campos Gerais. (- A Comissão de Política
Energética.)
No 5.231/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
construção de quadras políesportivas com iluminação em
bairros que menciona, no Município de aambui. (- A Comissão
de Educação.
NQ 5.232/94. do Deputado José Renato, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que
associações comunitárias devidamente legalizadas e de
comprovada capacidade financeira possam participar como
intervenientes no Projeto Mutirão. (- A Comissão de Política
Energética.
No 6.233/94, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que
seja enviada ao CONFAZ proposta de financiamento de recursos
do ICMS que beneficie pequenos cafeicultores mineiros,
quando utilizarem esses recursos no plantio ou na sua
renovação em área de até 3ha. (- A Comissão de
Agropecuária.
Do Deputado Francisco Ramalho, solicitando a retirada de
tramitação da Emenda no 55 ao Projeto de Lei ng 1.865/94, de
sua autoria.
Da Deputada Maria José Haueisen e outros, solicitando

convocação de reunião especial no dia 19 de abril, a fim de
comemorar do Dia Nacional do Indio.
Do Deputado Tarcísio Henniques, solicitando seja formulado

apelo ao Presidente de Portugal com vistas à reabilitação de
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, cancelando sua
condenação pela Corte portuguesa.

COMUNICAÇOES
- São encaminhadas à Mesa, nesta oportunidade, comunicações
dos Deputados Jaime Martins, Roberto Amaral (2), Wanderley
Ávila (2) e Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Roberto Amaral, Gilmar Machado, Maria Elvira

e Adelino Carneiro Leão proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.

Questões de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Diz o seguinte o art. 196

do Regimento Interno: "Aprovado em lo turno, o projeto será
despachado à comissão competente, a fim de receber parecer



para o 2g turno." E o 6 3g do mesmo artigo diz:"A emenda
contendo matéria nova só será admitida em 2Q turno, por
acordo de Lideranças e desde que pertinente à proposição."
A emenda, que não foi publicada em nenhum lugar, não e
pertinente à Lei ng 1.867/94, aprovada, nem passou por
acordo de Lideranças. Quero, ainda, ler o art. 145 do
Regimento Interno: "Aos membros das comissões e aos Líderes
de Bancadas e Blocos Parlamentares serão prestadas
informações diárias sobre distribuição, prazos e outros
elementos relativos à tramitação das proposições nas
comissões."
Nada nos foi informado sobre o encaminhamento dessa

emenda.No encaminhamento da Ordem do Dia, nem espelho existe
sobre o encaminhamento do Projeto de Lei no 1.867/94. Nada
nos foi dito sobre o fato novo incorporado ao projeto de
lei. Absolutamente nada!
Sr, Presidente, diante desses fatos, para resguardar o
cumprimento da lei e o respeito aos parlamentares que
compõem a Assembléia Legislativa, solicito, considerando que
não existe base legal, que a Presidência nos informe qual
foi a base que sustentou a aprovação. em 2g turno, da Emenda
no 1, apresentada ao Projeto de Lei no 1.867/94.
Não havendo base legal para isso, que a Presidência da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais determine que se
suspenda a publicação da lei para que possa ocorrer sua
retificação. O que está acontecendo na, Assembléia
Legislativa de Minas Gerais não pode continuar. E necessário
que a Presidência suspenda de imediato a publicação dessa
lei para evitar que o Estado fique prejudicado e que esta
Casa, que deve preservar os principios democráticos e o
respeito às leis, não seja instrumento que leve, cada vez
mais, à descrença, à desesperança e à perda de sua
credibilidade perante a sociedade mineira. Muito obrigado.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, o
pronunciamento do nosso Líder, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, faz-nos admitir e ter a convicção de que a Mesa
diretora desta Casa, por intermédio de sua Presidência, que
tem dado exemplos de respeito e de defesa do Regimento
Interno, deve determinar a suspensão da publicação da lei a
que ele se referiu em seu pronunciamento.
Eu, também, nos mesmos termos colocados pelo nosso Lider,
Deputado Adelmo Carneiro Leão, e para resguardo tanto da
Mesa quanto desta Casa, entendo que se deveria determinar a
suspensão da votação em 2g turno como foi feito e que seja
retificada, nos termos regimentais, essa emenda avessa que
chegou pela janela, ao largo do que está determinado no
Regimento Interno. Não podemos admitir que fatos como esse
ocorram. Que a Mesa determine a apuração das razões pelas
quais ocorreram fatos tão graves!
O Sr. Presidente - Respondendo às questões de ordem dos
ilustres Deputados Roberto Carvalho e Adelmo Carneiro Leão,
esta Presidência informa, em relação à emenda apresentada ao
Projeto de Lei no 1.867, o seguinte: A emenda foi
apresentada na Comissão de Fiscalização Financeira, q ue tem



como membros alguns Deputados do PT, os quais não estavam
presentes àquela reunião. Informa ainda que, quando a
emenda veio a Plenário, estavam presentes os seguintes
Deputados do PT: Roberto Carvalho, Antônio Fuzatto e Maria
José Haueisen. Então, não se justifica a alegação feita
pelos ilustres Deputados. Portanto, o questionamento é
intempestivo e recordamos o velho adágio latino: "A Lei não
socorre aqueles que cochilam".
Ficam assim respondidas as questões de ordem dos Deputados

Adelmo Carneiro Leão e Roberto Carvalho.
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostariamos de
lembrar a V. Exa. que o art. 196 é claro em seu §

segundo o qual a emenda que contém matéria nova só será
admitida em 2o turno, por acordo de Lideranças e desde que
pertinente à proposição.
Estávamos debatendo exatamente o reajustamento de 10% para

o funcionalismo público. Isso é o que estava sendo debatido.
A proposição é esta: se os 10%, se a sobra, segundo a
politica salarial, a ser aplicada pelo Executivo tem a ver
com o crescimento. O entendimento que tenho é o seguinte:
esses bônus, colocados em anexo, são para complementar o
pagamento dos 10%. Assim, eu gostaria de obter uma
informação do ilustre Presidente a respeito. Não houve
acordo de Lideranças e, além disso, não se trata de matéria
pertinente à proposição em debate. O argumento e a questão
de ordem levantados pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão
referem-se a esse as pecto. A questão de ordem q ue levanto é
se, para o pagamento dos 10% do reajuste do funcionalismo -
que é a proposição que estávamos debatendo -, serão
utilizados recursos referentes aos bônus.
O Sr. Presidente - E uma questão de ordem já respondida;
trata-se, portanto, de matéria vencida.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, a
resposta dada por V. Exa. não satisfaz á questão de ordem,
não responde à questão de ordem suscitada. Ela, na
realidade, manobra, reduz o nivel de discussão nesta
Assembléia, e me causa profundo constrangimento voltar a
este microfone para continuar discutindo assunto dessa
natureza.
Mas ! Sr. Presidente, é de clareza solar o art. 195, .que
lerei de novo.
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita ao Deputado

Adelmo Carneiro Leão que leia o 2g do art. 195.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Levantei questão de ordem
baseada no art. 196, 3g. Vou ler o "caput" desse artigo:
"Aprovado em primeiro turno, o projeto será despachado à
comissão competente, a fim de receber parecer para o segundo
turno. - A emenda contendo matéria nova só será
admitida em segundo turno, por acordo de Lideranças e desde
que pertinente à proposição".
Sr. Presidente, sei do desprezo que a maioria desta
Assembléia tem pelo nosso partido; talvez pela nossa
persistência em lutar, pela nossa tenacidade em denunciar as
irregularidades que acontecem aqui dentro e no Governo,



tenhamos tanta dificuldade em conduzir um processo, um
diálogo aqui dentro.
Mas é lamentável, diante do que se coloca com essa clareza

e com essa transparência, que se permita ou se pretenda dar
uma resposta como essa que V. Exa. encaminhou no primeiro
momento. Ela é simplesmente inaceitável,
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, estou
estranhando que uma matéria vencida, que já passou por
comissões, que já passou pelo Plenário, seja motivo de tanta
atenção do Presidente, neste momento. Se é matéria vencida,
Sr. Presidente, a resposta de V. Exa. ás questões de ordem
levantadas é que se trata de matéria vencida, já votada, já
publicada e, inclusive, com a redação final votada. E que
não se levantem aqui acordos de Lideranças, porque superior
a isso é a votação ocorrida na comissão, superior a isso é a
votação feita em Plenário, que obteve unanimidade. E o que
houve, Sr. Presidente? Não houve nada; não houve cochilo.
Isso é apenas o que estão levantando. O que houve é que essa
matéria já foi discutida á exaustão nesta Casa e, agora,
apenas um aditivo se apresenta a ela. Houve uma lei votada
nesta Casa, há poucos meses, e agora, apenas se amplia,
através de um aditivo, o que foi acordado numa extensa lei.
Portanto, Sr. Presidente, se me permite V. Exa. , a resposta

à questão de ordem é que a matéria é vencida.
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado

Agostinho Patrus que está respondendo à questão de ordem por
mera liberalidade, porque, efetivamente, trata-se de matéria
vencida. Continuando com a sua liberalidade, esta
Presidência dá a palavra, pela ordem, ao Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Estou levantando uma questão de

ordem solicitando informações, da forma como me permite o
art. 245. inciso XII, do nosso Regimento. Então, não há
necessidade da liberalidade a que o Presidente se refere, a
respeito da minha formulação, O Presidente deve ouvir
primeiro a questão de ordem para, depois, se pronunciar.
Trato com muito respeito a Mesa e gostaria que o mesmo
respeito fosse dado ao parlamentar no uso da palavra.
Desse modo, solicito ao Sr. Presidente que me conceda as
seguintes informações: (- Lê:)

"REQUERIMENTO
Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer, na forma regimental,
as seguintes informações, referentes à Emenda ng 1, de 2
turno, ao Projeto de Lei nQ 1.867/94, a qual autoriza a
alienação de ações preferenciais da CEMIG: explicações sobre
a operação de crédito contratada mediante emissão de Bónus
Externo do Estado de Minas Gerais, prevista na Lei no
11.116, de 1993, relativas á situação dessa operação
atualmente e á destinação dos recursos; valor pelo qual
estão sendo alienadas as ações preferenciais; volume de
ações preferenciais que estão sendo alienadas; explicações



sobre a necessidade da alienação dessas ações preferenciais
e a destinação dos recursos.
Gilmar Machado
Justificação: E possível su por que a alienação de ações

preferenciais da CEMIG, que está sendo autorizada em emenda
ao Projeto de Lei no 1.867/94, pela sua falta de
transparência, esteja sendo utilizada para fins eleitoreiros
ou. pior ainda, para possibilitar ganhos insuspeitados, tal
é o volume da operação ora realizada. Essa hipótese se
afirma na medida em que não há necessidade, rio momento
atual, da alienação dessas ações.
Portanto, faz-se necessário que todas essas informações

sejam prestadas a essa Casa.'
Só para finalizar, Sr. Presidente, o artigo em que V. Exa.
se baseia, com relação ao item anterior, é o 195. f 2o. que
diz o seguinte: "No decorrer da discussão, poderão ser
apresentadas emendas, que, publicadas, serão encaminhadas,
com o projeto, à comissão a que este tiver sido distribuído,
para receberem parecer". E é bom que se leia o lQ antes do
2g: "Enviado à Mesa, o parecer será publicado, incluindo-se
o projeto na ordem do dia em primeiro turno"-
Não fizemos aqui nenhuma discussão em primeiro turno.
Estávamos tratando de assuntos referentes ao 2Q turno. Por
essa razão, devemos utilizar o art. 196, e não, o 195.
Então, eu gostaria que se tomasse mais cuidado quando da
resposta a uma questão de ordem e que eia se baseasse nos
artigos corretos. Muito obrigado.
C Sr. Presidente - Esta Presidência solicita ao Deputado
Gilmar Machado que encaminhe à Mesa o seu requerimento, que
será submetido a parecer da Mesa da Assembléia.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, como diz o

ditado popular, "o apressado come cru", O Sr. Presidente
tem sido realmente tranqüilo, mas, neste caso, foi muito
apressado na resposta. Eu gostaria de ir ao cerne da questão
de ordem levantada pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. Como
diz também um personagem de Shakespeare - Otelo - :"A lei
não pode guardar aqueles que assaltam os que dormem", o que
não é o caso. Essa Presidência não está fazendo isso.
Na realidade, o fato é que nós aprovamos a lei do bônus.

Nessa lei estão estabelecidas as prioridades, e, aqui, fala-
se em matérias pertinentes à proposição, ou seja, tem que
haver o acordo de Lideranças, e as emendas têm que ter
relação com o texto da lei. E não é o caso, pois estávamos
analisando o projeto dos 10%. asse é o projeto que foi
discutido.
A questão que o Deputado Adelmo Carneiro Leão levanta é que
a emenda foi impertinente, porque não houve o acordo de
Lideranças que o Regimento exige. E também não se tratava de
matéria pertinente ao projeto de lei que estava em
tramitação. Estranho muito a impertinência e a vontade de
encerrar logo o assunto do nosso Líder Agostinho Patrus,
também tão cioso do resguardo do Regimento. Realmente,
estranhei a sua colocação. Mas não pode ser assim. Equívocos
acontecem, e, se erramos, temos que corrigir as nossas



falhas. O Deputado Adelmo Carneiro Leão levantou uma questão
séria a respeito do Regimento, que deve ser estudada. Da
mesma forma, o Presidente foi fulminante. Assim como a
emenda "entrou de avião', o Presidente quis responder,
fugindo ao seu estilo, que é ponderado, meditativo. Então,
gostaríamos que a Presidência determinasse a análise da
questão de ordem, dada a profundidade e a seriedade com que
ela foi colocada.
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, outro aspecto
que estranhamos profundamente é que, já pela manhã, o PT
obstruiu o projeto de lei do Governador do Estado, que trata
do Quadro de Pessoal da Educação. E preciso ficar
transparente que o PT tem uma retórica muito grande. Ele
está sempre defendendo os trabalhadores. Existe até a União
dos Trabalhadores do Ensino - UTE -, que o PT defende com
veemência. Mas quando o Governo apresenta um projeto em
defesa dos trabalhadores do ensino, o que ele faz? Obstrui.
Não deixa que o projeto seja discutido. Que se
responsabilize o PT pelo fato de não termos votado esse
projeto pela manhã.
Vamos caminhar para frente. Esse projeto é importante para
o quadro do ensino de Minas Gerais, E preciso que ele seja
profundamente estudado. Pode ser que o projeto tenha os seus
defeitos, mas vamos discutir, nunca obstruir. Isso é um
desserviço ao Estado e aos servidores da Secretaria da
Educação. E preciso que fique registrado nos anais da Casa
que o PT fala muito, mas não protege os trabalhadores do
ensino. Não adianta ficarmos aqui com questiúnculas:
precisamos é resolver o problema de milhares de
trabalhadores em nosso Estado. No momento crucial de se
resolverem os problemas, o PT vem aqui obstruir os
trabalhos, numa quarta-feira da Semana Santa?
Sr. Presidente, é preciso que fique bem claro, para que
todos os mineiros possam ver, o perfil do PT. que, hoje,
inclusive, está impedindo o acesso das pessoas á Assembléia,
encurtando e estreitando as nossas ruas, como se dissesse
aos trabalhadores do ensino: "não venham à Assembléia para
não assistirem a essa vergonha que o PT passa na tarde de
hoje".
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Agostinho Patrus.
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, eu queria

apenas perguntar ao "padrinho" Agostinho Patrus onde está a
sua bancada. A Bancada do PT está presente. Nós não estamos
obstruindo nada. Estamos, aqui, para votar.
O Deputado Agostinho Patrus - Quero apenas dizer que, na
parte da manhã, a Deputada Maria José Haueisen encerrou os
trabalhos de votação.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, o Deputado
Antônio Fuzatto já falou da presença da nossa bancada. Eu
quero lembrar ao Deputado Agostinho Patrus, Líder do Blocão,
grupo de absoluta subserviência ao Governador do Estado, que
nós queremos defender a Constituição, o regulamento e as
regras tão bem lembradas e tão faladas nesta Casa. Eu pedi



verificação de votação porque o Plenário estava vazio. E
tanto estava que a chamada dos Deputados mostrou que não
havia "quorum" para que fosse votada matéria alguma. Não
podemos, nesta Casa, ter dois pesos e duas medidas. Quando
interessa à Mesa, não importa se existem cinco, dez, vinte
ou quarenta Deputados para votar. Na parte da manhã, quando
houve a votação, havia 27 Deputados em Plenário. Quero
lembrar ao Líder do "blocão", que falou tão bonito, aqui, em
defesa dos trabalhadores do ensino, em defesa da escola, que
também estamos aqui defendendo os trabalhadores do ensino, e
não apenas fazendo discursos eloqüentes, com palavreado
bonito, como acabou de fazer o Deputado Agostinho Patrus.
Não era permitido, naquela hora, que fosse aprovado nada
mesta Casa, porque não havia "quorum" para isso. Nós estamos
aqui, na véspera de um feriado prolongado, tentando aprovar
aquilo que é de interesse da classe dos trabalhadores do
ensino e não vamos permitir que a ilegalidade, que a
subserviência, que os meios escusos usados nesta Casa
continuem sujando os nossos trabalhos, manchando a
Assembléia Legislativa. Nós queremos cair de pé.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

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

Questões de Ordem
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, não quero
polemizar. Percebo que o PT, por meio da palavra abalizada
da nossa querida Deputada Maria José Haueisen, concorda
conosco. Não quero polemizar mais, s6 quero dizer a V. Exa.
Sr. Presidente, da incoerência do PT. Esse mesmo partido que
encheu estas galerias para impedir a minha palavra. Neste
mesmo microfone, fui impedido de falar. Tive que gritar, Sr.
Presidente, para mostrar a incoerência do PT, no momento em
que votávamos a política salarial do Estado, a primeira
política salarial do Estado. Por coincidência, a mesma
política da ex-Ministra Luíza Erundina. E eu dizia, naquela
oportunidade, que o PT não merecia a Luiza Erundina. Hoje.
eles voltaram a abraçar a Luiza Erundina. Sr. Presidente, o
PT ficou contra a política salarial, uma política salarial
pela qual, no "blablablá" e na retórica, sempre brigaram. E
era uma política salarial do PT, pois a Luiza Erundina
representava o PT. Era a mesma política salarial do PT que
votávamos, e eles, incoerentemente, ficaram contra. E agora
não querem que se coloquem os salários emURVs, querem
continuar com a nossa política salarial. E incrível a
incoerência do PT. Que Deus me livre, Sr.Presidente - sou
cristão, sou católico, sou homem de ir á missa todos os
domingos, como o Deputado Antônio Carlos Pereira -, não
quero julgar ninguém, mas a incoerência do PT é excessiva, e
nós precisamos q ue o PT encontre seu rumo. Isso é importante
para o Pais e para o nosso Estado. Muito obrigado.



O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, na
condição de cristão, também tenho conhecimento de que o
nosso julgamento não é aqui. Rezar não é o que salva o
homem. Isso é uma questão mais profunda. Mas quero colocar,
aqui, coisas práticas, quero polemizar não com discursos,
porque discursos inflamados em defesa dos trabalhadores
todos fazem, e alguns fazem muito bem.
Vejamos uma questão prática: a Prefeitura Municipal de Selo
Horizonte, que é do PT, tem um projeto salarial. Analisem
vocês, governistas, como o Sr. Deputado Agostinho Patrus, os
salários dos professores da PBH e os dos que V. Exas.
defendem com tanta veemência, e todos verão a diferença
brutal. Comparem também os salários dos trabalhadores da
saúde.e os dos trabalhadores de modo geral. Não é discurso.
E prática.
Uma outra questão: o Governo do Estado de Minas Gerais
gastou um dinheiro elevadissimo com encartes nas revistas
"Veja" e "Isto E" e em jornais do Estado, segundo os quais
ele estaria beneficiando os trabalhadores. Onde está a
defesa dos trabalhadores nesse gasto perdulário com
propaganda vazia e mentirosa? Quem vai ao Jaiba sabe que
não é a propaganda do encarte que lá está. Existem
US$500.000.000,00 enterrados, e grande parte deles com o
apoio do Sr. Hélio Garcia, do Governo e de quem o apóia aqui
nesta Assembléia. São US$500.000.000,00 num projeto em que
se assentam apenas 500 familias, que estão vivendo, morando
e comendo mal. Este é o Governo que faz propaganda, mas não
tem compromisso com o interesse dos trabalhadores.
E os programas? Alguns deles são bons, mas qual é o
universo de atendimento hoje? Quantas crianças são
atendidas pelo PROMAR, se ele é tão bom assim? Quantas são
atendidas pelo Projeto Curumim, diante do universo da
necessidade do Estado? Quanto dinheiro está sendo jogado
nas propagandas enganosas do Estado de Minas Gerais? E
sobre isso que temos que refletir, hoje.
Tenho que colocar mais uma questão: o PT, ao propor a
discussão do projeto de lei de reajuste salarial para os
docentes, para os professores, quer discutir, se dispõe a
discutir, está presente hoje para isso e para votar, se
necessário. De oito Deputados, temos a presença de sete em
Plenário. Onde estão os Deputados do "blocão'? Como tenho
pena, nesta Semana Santa, Sr. Presidente, ao verificar o
quanto sofre o "blocão". Os apoiadores do Governo estão
acuados pela obstrução do P1 diante da questão salarial dos
professores, mas não se sentem constrangidos em permitir a
venda de ações da CEMIG no valor de CR$160.000.000,00. Isso
é inaceitável. Essas manobras não podemos aceitar aqui. Mas
quero dizer ao Deputado Agostinho Patrus que, se ele
aceitar, podemos ir para o debate. Vamos?
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado
Agostinho Patrus que, nesta fase, não são permitidos
apartes.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - A quem serve o Governo do
Estado de Minas Gerais senão a interesses de grupos? Onde
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está. Deoutado Agostinho Patrus, o compromisso do Governo
com o combate à corrupção? Nem a Assembléia Legislativa,
através da ASFAS, revela onde gastou os seus recursos. Por
que os Deputados governistas não fazem isso? Como se
comportam as secretarias? Onde está a clareza na declaração
dos recursos utilizados? Falta apresentar com clareza a
destinação desses recursos. Se quiser, Deputado Agostinho
Patrus, vamos para o debate.
- O pronunciamento é prejudicado por debates paralelos

entre o Deputado Agostinho Patrus e o Presidente.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Não se permite, agora, a
concessão da palavra. Por isso eu não estou abrindo espaço,
por respeito à determinação regimental desta Casa. Tenha
paciência, Deputado, vai chegar a sua vez. Força suficiente
V. Exa. tem para falar.
Quero deixar aqui essas reflexões. Nós, do PT - e o
Deputado Raul Messias comunga conosco nesta disposição -, se
o "blocão° e o Governo aceitarem, estamos dispostos a
debater até esgotar todas as propostas, todas as questões,
todos os programas políticos, a fim de mostrar ao povo de
Minas Gerais quem tem compromisso com a população nos atos,
e não somente na palavra.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, realmente,
não sei a que atribuir a exacerbação do nosso brilhante
colega Deputado Agostinho Patrus. Se o nosso brilhante
colega fosse diversionista, seria, realmente, imbatível,
pois estávamos discutindo um assunto, e ele partiu para
outro. Estávamos discutindo um assunto sério, com base no
Regimento Interno e referente a um projeto votado, quando
solicitamos que esta Presidência analisasse a questão de
ordem apresentada pelo nosso colega Adelmo Carneiro Leão.
O PT não fez e não está fazendo obstrução. Obstrução é
outra coisa. Quando fazemos obstrução, vamos á tribuna e
declaramos a obstrução clara e aberta, pois nada temos a
esconder. Assim sendo, o nosso caro amigo e brilhante orador
Deputado Agostinho Patrus fez uma colocação de uma forma
inversa, quanto à questão da educação. Nós, desde o primeiro
dia nesta Assembléia, temos lutado pela implantação dos
quadros de carreira. Entretanto, a função .
Não é obstrução. Deputado Agostinho Patrus.
Ele é tão inteligente, conhece tanto o Regimento Interno

E que pede aparte durante questão de ordem, quando sabe que
não existe aparte. Aliás, eu gostava muito mais de sua
eloqüência quando era oposição ao ex-Governador Newton
Cardoso. Naquela época, muitas e muitas vezes, eu o aplaudi
das galerias, aplaudi aquelas palavras bonitas e corretas,
quando combatia as injustiças, os desmandos e as tentativas
de quebra do Regimento Interno. Era brilhante.
A função de enviar quadros de carreira, planos de cargos e
salários a esta Casa é do Executivo. O Deputado Agostinho
Patrus, por amor á verdade e ao cristianismo, deveria
colocar o seguinte: votamos contra a lei global não apenas
da política salarial, pois defendíamos e defendemos uma
política salarial com reajustes mensais, com base em 100%
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das perdas, não em 90%, não quadrimestrais, com inflação de
40% ao mês. É diferente, Deputado Agostinho Patrus.
E tem mais. Deputado Agostinho Patrus, já que V.Ex esta

anotando. Estamos, sim, cobrando planos de carreira, pois o
PT não faz demagogia com coisa séria, não faz proselitismo.
Todas as questões aqui colocadas - inclusive de iniciativa
do Governo do Estado - são discutidas por nós com toda a
seriedade. Um exemplo disso refere-se ao próprio projeto da
CEMIG, quando fomos à Secretaria do Planejamento, discutimos
e fizemos um acordo, inclusive com emendas sendo
acrescentadas. Gostaria de dizer que, com relação aos
projetos que o Governo envia a esta Casa, nunca adotamos o
procedimento de votar contra só porque são do Executivo.
Entretanto, Deputado Agostinho Patrus, politica salarial é

outra coisa. Talvez você não saiba - permita-me chamá-lo de
você, dada a intimidade e o respeito - que os servidores
públicos não estão querendo que continue a pol it ica
salarial . Querem, sim, a URv, mas diferente da forma
arrochante. talvez pior do que aquela que o Governo Federal
está aplicando. E muito pior. O Governo Federal aplicou a
média e concedeu um abono a fim de que as perdas salariais
não fossem tão grandes. D Governo do Estado disse que
aplicou uma política nos meses de janeiro e fevereiro, e a
partir de lQ de abril. esquecendo-se
Deputado Agostinho Patrus, por favor, peço a sua atenção,

pois talvez VExa. não saiba que o projeto não chegou aqui.
O Governo fez a conversão a partir de lQ de abril,
"comendo" a inflação de março, de mais de 45%. O próprio
Deputado José Militão já denunciou o arrocho brutal que
significa a conversão feita pelo Governo.
A pauta de reivindicações dos servidores foi entregue no
dia 29 de dezembro, e, até hoje, não houve uma reunião
sequer. Assim sendo, os servidores querem a conversão junto
com as perdas salariais, que, aliás, são promessas de
campanha que nunca foram cumpridas pelo Governo.
Não estamos aqui, agora, para fazer obstrução. Queremos os

quadros da educação, os planos de carreira, que, aliás, já
deveriam ter sido enviados a esta Casa em 1993. D Governo,
ao enviar os quadros atrasados, está descumprindo a
Constituição. O "padrinho", como não quer cometer
injustiças, não pode cometer atos como este.
O Deputado Agostinho Patrus - O Deputado Roberto Carvalho
diz que quer votar o quadro, então vamos votar. Agora, se
não formos votar, vamos ficar discutindo desvios, como o
Deputado Adelmo Carneiro Leão, falar sobre propaganda, etc.
Na realidade, fiquei com muito medo daquele requerimento.
Procurei me informar se o Jack Palance não estava fazendo
parte dessa propaganda. Quando verifiquei que ele não
estava, fiquei tranqüilo.
Então, vamos votar. Se formos falar sobre propaganda, é o

PT quem convoca artista americano para fazer propaganda de
sua administração em São Paulo. O que acontece é que eles
pagam em dólar, e nós, em cruzeiros reais.
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Se fornos continuar essa discussão, Sr. Presidente, vamos
entrar por um caminho em que o P1' vai ficar mais sem rumo
ainda. Ele está defendendo o reajuste mensal quando temos o
reajuste diário proposto pelo Ministro Fernando Henrique
Cardoso e pelo Presidente Itamar Franco. Hoje o salário é
reajustado diariamente.
Não quero acusar ninguém sem prova. Falso testemunho eu não

quero cometer. Vamos, então, continuar a votação e mostrar
que temos respeito pela educação e pelos trabalhadores do
ensino. Vamos votar o projeto do quadro do ensino, que o
Deputado Roberto Carvalho diz, com tanta veemência, que
sempre defendeu. Esse projeto está ai, atrasado sim, mas
ainda em tempo. Quem o está atrasando ainda mais é o P1'.
Não incluo o Deputado Raul Messias, que foi meu
companheiro, no passado, em defesa dessas instituições. O
que eu fiz. Deputado Roberto Carvalho, em oposição ao
Governo Newton Cardoso, fiz orientado pelo Deputado Raul
Messias. Portanto, não quero trazer para mim nenhuma glória.
Quero que essas glórias sejam transferidas para o Deputado
Raul Messias, meu companheiro, a quem muito respeito.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, humildemente,

agradeço as honrosas palavras do Deputado Agostinho Patrus.
mas a verdade não é essa. Eu era apenas um aprendiz naquela
guerra dura e árdua contra o Governo Newton Cardoso. O
Deputado Agostinho Patrus, já da velha guarda, foi filiado à
ARENA, ao partido dos militares, que defendia a ditadura.
Nunca eu poderia orientar um De putado com um passado tão
rico e tão contraditório.
Mas, Sr. Presidente, o q ue me chamou a atenção nas palavras

do Deputado Agostinho Patrus foi uma coisa interessante, que
sempre acontece nos momentos eleitorais. Isso é um motivo
para que possamos enaltecer a democracia. Exatamente hoje,
que antecede 31 de março, quando comemoramos, com muita
tristeza, o episódio do golpe militar de 1964, esperamos
que em lg de abril de 1994 não venha algo parecido, porque
sabemos que as nuvens estão muito carregadas. A democracia
exige o debate, e é muito saudável que os Deputados
governistas assumam o microfone desta Casa, coisa que não
fizeram durante quase quatro anos de trabalho. Assumam-no
para defender os projetos do Governo e criticar a oposição.
Na verdade, por detrás da votação que ocorreu ontem, há o
processo de privatização da CEMIG. Esse é o projeto do
Governo Federal, do Sr. Hélio Garcia, do PFL. dos
banqueiros, é o projeto incorporado e encampado pelo Sr.
Fernando Henrique Cardoso. E muito importante que os anais
da Casa registrem esse debate. Há Deputados que defendem a
privatização da CEMIG.
Outras questões menores foram levantadas pelo nobre
Deputado Agostinho Patrus, inclusive acusando a
administração municipal por promover obras, diminuindo o
espaço em torno da Assembléia. Nobre Deputado, gostaria que
V. Exa. . prestasse atenção ao seguinte: está sendo reduzido
o espaço para veiculos e aumentado o espaço para os
populares. Em nossa gestão, encaminhamos a V. Exa. , ex-lg-
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Secretário da Casa, várias vezes, solicitações de populares
e de funcionários da Assembléia que haviam sido vitimas do
transito nas portas desta Casa. Infelizmente, V. Exa. não
levou a sério, e passamos dois anos assistindo a vários
acidentes, a uma conturbação mo ir e vir dos funcionários da
Casa e dos populares que circulam nas dependências da
Assembléia e, até mesmo, dos Deputados que têm seus
gabinetes no Edifício Tiradentes. Depois de um acidente, no
final do aro passado, a BHTRANS, atendendo ás nossas
solicitações, ás solicitações do PT, do seu Líder -, na
época, o Deputado Antônio Carlos Pereira -. promoveu,
imediatamente, a mudança do trânsito na Rua Rodrigues Caldas
e, agora, faz uma obra que complementa as obras da praça,
que vieram a aumentar o espaço das pessoas e dos pedestres.
Não vejo nenhuma razão nessa critica de V. Exa. contra a
administração municipal. Ao contrário, se V. Exa. examinar
bem, vai chegar à conclusão de que, na verdade, essas obras
popularizam o espaço da cidadania em torno desta Casa.
Concluindo, Sr, Presidente, a respeito da questão da
política salarial e dessa invenção do sociólogo Fernando
Henrique Cardoso, que é chamada de URV, em que o reajuste,
segundo o nobre Deputado, é diário. deixando ultrapassada a
nossa pretensão de reajustes mensais, gostaria de perguntar
se os reajustes dos preços, a política de juros praticada
pelos banqueiros beneficiam os trabalhadores deste País.
Na verdade, nobre Deputado Agostinho Patrus, não adiantam

nada reajustes diários de salários se os empresários, grupo
ao qual V. Exa. pertence, continuam praticando reajustes que
agora são de hora em hora. Se tivermos reajustes de hora em
hora, farão reajustamentos de minuto em minuto, porque a
sede e a ganância do lucro dos capitalistas deste Pais é
imensa, não tem medida. Então, nobre Deputado, na verdade, a
política de salários que o senhor defende, que o ex-Ministro
da Fazenda, agora candidato á Presidência da República,
Fernando Henrique Cardoso defende é, em primeiro lugar,
nitidamente eleitoreira, porque veio, exatamente, como o
Plano Cruzado, ás vésperas de eleição. Em segundo lugar, não
resolve a questão pela raiz. Enquanto não tivermos no Pais
as reformas de base tais como a reforma agrária, a reforma
bancária, a reforma tributária e uma política segura de
preços, com apoio ao produtor e com limites para o lucro dos
intermediários, nós não vamos resolver o problema dos
trabalhadores. Muito obrigado, Sr, Presidente-
0 Sr- Presidente - Registrem-se as palavras do ilustre
Deputado Raul Messias.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Tendo em vista a alteração da composição
das bancadas, recentemente ocorrida, solicito aos Lideres
que procedam á indicação de integrantes das comissões cuja
composição ainda esteja pendente.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Jaime Martins - falecimento do Sr, José Ferreira dos Santos,
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em Divinópolis; Roberto Amara] - falecimento da Sra. Hélvia
Rute Guimarães, nesta Capita]; Wanderley Ávila -
falecimento do Sr. Carlos LUIS Haten, em Pirapora, e da Sra.
Florentina Ferreira da Silva, em Várzea da Palma: E]niro
Nascimento - falecimento do Sr. Nélson Braga de Santana,
nesta Capita]; e Roberto Amara] - falecimento do Sr. Evani
Ferreira Borges, nesta Capital (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Francisco
Ramalho, em que pede a retirada da Emenda no 55. de sua
autoria, ao Projeto de Lei no 1.865/94. A Presidência defere
o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art.
244 do Regimento Interno.
Requerimento da Deputada Maria José Haueisen, que solicita

a realização de reunião especial rio dia 19 de abri] próximo,
para comemorar o Dia Nacional do Indio. A Presidência defere
o requerimento, nos termos do inciso XXI do art. 244 do
Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Fiscalização

Financeira sobre o Relatório da Inspeção ng 55.733-1/92. do
Tribuna] de Contas, realizada na Fundação de Amparo á
Pesquisa do Estado. O parecer conclui pelo arquivamento do
relatório. Em discussão, o parecer. Não havendo oradores
inscritos, encerra-Se a discussão. Em votação. Para
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
- O Deputado Gilmar Machado profere discurso, a ser

publicado em outra edição.
Questão de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Solicito a leitura oral do
parecer.
O Sr. Presidente - A Presidência determina a leitura
solicitada pelo Deputado Gilmar Machado. Com a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder à leitura do relatório.
- O Sr. Secretário (Deputado Roberto Carvalho) procede á
leitura do parecer, que foi publicado no 'Diário do
Legislativo" de 15/3/94, pág. 27, col. 3.
O Sr. Presidente - Esta Presidência pergunta ao Deputado
Gilmar Machado se está satisfeito apenas com a leitura do
relatório.
O Deputado Gilmar Machado - Sim, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a concordância do ilustre

Deputado Gilmar Machado, esta Presidência coloca em votação
o parecer. Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como estão. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação, Sr.

Presidente.
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 11 Deputados; votaram
contra 7 Deputados. Portanto, não houve "quorum" para
votação. Esta Presidência vai determinar ao Sr. Secretário
que proceda à chamada para a recomposição do "quorum" e
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torna sem efeito a votação anterior. Com  a palavra. o Sr.
Secretário. Deputado Roberto Carvalho, para proceder a
chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados.
Portanto, não há" quorum" para prosseguimento dos nossos
trabalhos. Esta Presidência, antes de encerrar a reunião,
cientifica o ilustre Deputado Raul Messias de que,
preocupada com o problema do tráfego na Rua Rodrigues
Caldas, dirigiu, na data de 2/4/93, portanto, há um ano, a
seguinte carta ao Sr. Prefeito: (- Lê:)
"Belo Horizonte, 2 de abril de 1993.
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Dr.

Patrus Ananias de Sousa
A Mesa desta Assembléia Legislativa, através desta
Presidência, buscando uma solução viável para facilitar o
acesso de pessoas aos prédios do Palácio da Inconfidência e
do Edifício Tiradentes, anexo deste Poder, localizado na Rua
Rodrigues Caldas, vem solicitar á Prefeitura de Belo
Horizonte a elaboração de estudos no sentido de se construir
uma ligação entre esses dois prédios, de modo que sejam
sanados os problemas de trânsito da região, tanto para
pedestres quanto para motoristas, evitando-se, assim,
constantes acidentes que têm ocorrido no local.
Acreditamos que, sendo V. Exa. conhecedor desses
transtornos, estará sensível ás mudanças propostas, as quais
trarão grandes benefícios á comunidade local
Ao ensejo, reiteramos a V. Exa. os protestos de alta estima

e distinta consideração.
Deputado José Ferraz, Presidente."

- Publicado de acordo com o texto original.)
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência, verificando a falta de
"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos, encerra a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
da próxima segunda-feira, dia 4, ás 20 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 411 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia dez de março de mil novecentos, e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Roberto Amaral, Péricles Ferreira e José Maria
Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Roberto Amaral, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Péricles Ferreira
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, ê subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
o Presidente distribui ao Deputado Péricles Ferreira os
Projetos de Lei ngs 1.366. 1.405, 1.613, 1.532, 1.548,
1.553, 1.559, 1.560 e 1.566/93; e ao Deputado José Maria
Pinto, os Projetos de Lei ngs 1.567, 1.588, 1.622, 1.626,
1.653 e 1.657/93. Passa-se, então, á 2a parte da reunião,
com a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia, 0 Deputado Péricles
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Ferreira emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei no 1.513/93. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, passa-
se á fase em que são apreciadas as proposições de
deliberação conclusiva das comissões, O Deputado Péricles
Ferreira emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação das proposições. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ngs 1.366, 1.405, 1.532, 1.548,
1.553, 1.559, 1.560 e 1.566/93. Em seguida, o Deputado José
Maria Pinto emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação das proposições a ele distribuidas. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 1.567,
1.588, 1.622, 1.626, 1.653 e 1.657/93. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
Péricles Ferreira. Presidente - José Maria Pinto - Maria

Olivia.
ATA DA 96g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de março
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Ivo José , Célio de
Oliveira, Antônio Pinheiro, Ermano Batista e Geraldo
Rezende, membros da supracitada Comissão. Encontra-se
presente, também, o Deputado Gilmar Machado. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Pinheiro
que proceda ã leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se á
2a parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do
Plenário da Assembléia. A Presidência designa para relatar o
Projeto de Lei Complementar no 27/93 o Deputado Clêuber
Carneiro e informa que continua em discussão o Substitutivo
ng 1 ao Projeto de Lei no 1.363/93, apresentado em reunião
anterior pelo Deputado Ivo José. Com  a palavra, o relator,
Deputado Célio de Oliveira, concorda com o referido
substitutivo. Colocado em votação, é o substitutivo
aprovado. O relator, então, emite parecer sobre a nova
redação do Projeto de Lei ng 1.363/93, mediante o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto na forma do Substitutivo no 1. Posto
em votação, é o parecer aprovado. Ainda com a palavra, o
Deputado Célio de Oliveira emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.352/93. Posto em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista
procede á leitura do parecer do relator, Deputado Clêuber
Carneiro, o qual conclui pela inconstitucionalidade do
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projeto. Na fase de discussão, o Deputado Ivo José solicita
vista da matéria, o que é deferido pelo Presidente. Com a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 1.756/93 com as Emendas flQ5 1 a S. Posto
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião em dia e horário já estabelecidos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de março de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José - Francisco Ramalho -

Antônio Pinheiro. -
ATA DA 41a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e três de março
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda,
Hely Tarquinio e Maria Dlivia, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marcos Helénio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Hely Tarquinio que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. Passa-se à 2a parte da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. A Deputada Maria Olivia apresenta requerimento do
Deputado Roberto Carvalho, em que solicita seja convidado o
Dr. Hélio Machado. Presidente do CEASA-MG, para prestar
esclarecimentos acerca dos repasses nos preços de produtos
hortifrutigranjeiros. conforme denúncia veiculada pela
imprensa. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A
Presidência prossegue a reunião com a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Márcio Miranda, relator
do Projeto de Lei ng 1.351/93, no lQ turno, opina pela
aprovação da matéria, com as Emendas ngs 1 e 2. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Hely
Tarquinio, relator do Projeto de Lei ng 1.762/93, no lg
turno, opina pela aprovação da matéria, com as Emendas ngs 1
e 2. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado-
0 Presidente tece algumas considerações relativas á reedição
da "Cartilha da Defesa do Consumidor" e sugere seja
realizada uma reunião com o Presidente da Casa, para
discutir essa questão, o que é acatado pelos membros da
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de março de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Maria Olivia
- Glycon Terra Pinto,
ATA DA 4A REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE SAUDE
E AÇÃO SOCIAL
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Às dez horas do dia vinte e três de março de mil novecentos
e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, José Leandro e Hely
Tarquinio (substituindo este ao Deputado Wilson Pires, por
indicação da Liderança do PP), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, assume a Presidência
o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Leandro que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que
a reunião tem por finalidade receber em audiência pública as
entidades ligadas á FHEMIG para discutir os problemas
existentes na prestação de serviços médicos. A seguir, o
Presidente passa a palavra ao Deputado José Leandro, autor
do requerimento que motivou o convite. Ato continuo, a
Presidência passa a palavra ao Or. José Maria Bastos,
Diretor do Hospital Júlia )Çubitschek, que discorre sobre a
possibilidade de greve da categoria, a partir da próxima
terça-feira, e dos servidores das demais áreas, como
enfermagem e raios X, - e solicita aos parlamentares que
facilitem a interlocução com o Governo. Fazem uso da
palavra, pela ordem, as seguintes pessoas: Or. José Maria
Neto, médico do Hospital João XXIII; Mõnica Abreu,
representante do comando de greve do Hospital Pronto
Socorro; Sra. Jovina Barros Vieira, auxiliar de enfermagem
do Hospital Pronto Socorro: Ora. Eliane de Souza, Presidente
do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais; Dr. Lincoln
Marcelo S. Freire, Presidente da Associação Médica de Minas
Gerais; Temistoclis Marcelus Neto, Diretor do Sind-Saúde-MG;
Marcos António da Silva II, servidor do Hospital João XXIII;
Or. Nicodemus de Arimathea e Silva Jr., Diretor do SINDMED-
MG; Sras. Stelia de Araújo, médica do Hospital Júlia
Kubitschek, e Irene de Fátima Menezes, assistente social;
Drs. Paulo Tarcisio, médico da Maternidade Odete Valadares;
José Rafael Guerra Pinto Coelho, Presidente do Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais, em exercício; Marx
Golgher. Vice-Presidente do Conselho Estadual de Saúde;
Evilázio Feubner Ferreira, lg-Secretário do Conselho Federal
de Medicina, e Ricardo Savassi Biagioni. Presidente da
Comissão Nacional de Medicina Assistencial da Associação
Médica Brasileira. Participam dos debates todos os membros
presentes. O Deputado Hely Tarquinio apresenta requerimento
em que solicita, em caráter de urgência, uma audiência com o
Governador Hélio Garcia para encaminhar as propostas dos
trabalhos. Submetido a votação, é esse requerimento
aprovado. A Presidência determina sejam distribuídas as
notas taquigráficas da reunião á superintendência da FHEMIG.
ás Lideranças de todos os partidos e á Secretaria da Saúde.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e das demais autoridades, convoca
os membros da Comissão para a reunião extraordinária a
realizar-se no dia 29, terça-feira, ás 141h30min, com a
finalidade de se analisarem as notas taquigráficas e o
encaminhamento que a Comissão de Saúde vai dar á situação
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dos profissionais da área de saúde da FHEMIG, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de março de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro

Leão - Márcio Miranda - Wilson Pires.
ATA DA 66 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Ás dez horas e trinta minutos do dia vinte e três de março
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Saladas
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconceilos. Ivo Jose e
Miguei Barbosa, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcel los, solicita ao Deputado Ivo José que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, passa á fase
de discussão e votação de proposições da Comissão. O
Deputado Ronaldo Vasconcellos transfere a Presidência dos
trabalhos ao Deputado Ivo José, em conformidade com o
disposto no art. 44, parágrafo único, do Regimento Interno,
e apresenta requerimento no qual solicita seja convocada
audiência pública desta Comissão com a Comissão de
Representação do Seminário Aguas de Minas, com o objetivo de
se discutir o Projeto de Lei ng 807/92, que dispõe sobre a
política hidrica do Estado e dá outras providências.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado por
unanimidade. Logo após, o Deputado Ronaldo Vasconcellos
retoma a Presidência dos trabalhos e informa que a audiência
pública será agendada para o próximo dia 6, quarta-feira, às
101h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de março de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Miguel Barbosa - Ivo

José.
ATA DA 42 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia vinte e quatro de março de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Péricles Ferreira, José Maria Pinto e
Maria Olivia, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Péricles
Ferreira, assumindo a direção dos trabalhos, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado José Maria Pinto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente distribui à Deputada Maria Olivia os Projetos de
Lei ngs 1.190/92, 1.296. 1.377, 1.406. 1.428, 1.476, 1.481,
1.514, 1.518, e 1.533/93 e ao Deputado José Maria Pinto, os
Projetos de Lei ns 1.570. 1.601, 1.602, 1.646, 1.659,
1.661, 1.663, 1.667, 1.678. 1.679 e 1.715/93. Passa-se,
então, á 2a parte da reunião, sendo discutidas e votadas,
nesta fase, as proposições sujeitas à apreciação do Plenário
da Assembléia. A Deputada Maria Olivia emite parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.296/93, que, submetido a discussão e votação, fica



aprovado. A seguir, passa-se á fase em que são apreciadas as
proposições de deliberação conclusiva das Comissões. Com  a
palavra, a Deputada Maria Olivia profere seus pareceres,
mediante os quais conclui pela aprovação das proposições.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, ficam
aprovados os pareceres sobre os Projetos de Lei ngs 1.190,
1.377, 1.428, 1.476, 1.514, 1.518 e 1.533/93. Tendo de se
ausentar, o Deputado Péricles Ferreira passa a direção dos
trabalhos ao Deputado José Maria Pinto, e o Deputado
Francisco Ramalho, presente no recinto, passa a compor o
"quorum" exigido para os trabalhos da Comissão. Ainda com a
palavra, a Deputada Maria Olivia apresenta seus pareceres
sobre os Projetos de Lei ngs 1.406 e 1.481/93, do Deputado
Péricles Ferreira. A relatora manifesta-se favorável á
aprovação das proposições, que, submetidas a discussão e
votação, cada uma por sua vez, são aprovadas. Em seguida, o
Presidente, Deputado José Maria Pinto, redistribui a matéria
da Qual é relator ao Deputado Francisco Ramalho, que emite
seus pareceres, os quais concluem pela aprovação dos
Projetos de Lei ngs 1.570, 1.601, 1.602, 1.646, 1.659,
1.661, 1.663, 1.667, 1.678. 1.679 e 1.715/93. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, ficam aprovados
esses projetos. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária a
realizar-se ás 141h15min, na Sala das Comissões, com a
finalidade de se eleger o Presidente da Comissão, uma vez
que o Deputado Roberto Amara], assumindo a Liderança do PTD,
indicou a Deputada Maria Olivia para substitui-]o como
membro efetivo da Comissão. Prosseguindo, o Presidente
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos,
Saladas Comissões. 24 de março de 1994.
José Maria Pinto, Presidente - Maria Olivia - Francisco

Ramalho.
ATA DA 75 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As Quatorze horas e vinte minutos do dia vinte e quatro de
março de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados José Maria Pinto, Maria
Olivia e Francisco Ramalho, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Deputado José Maria Pinto,
assumindo a Presidência da Comissão, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente da Comissão e determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas. Concluida a
eleição, a Presidência convida o Deputado Francisco Ramalho
para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas,
verifica-se que a Deputada Maria Olivia foi eleita com três
votos, O Deputado José Maria Pinto empossa a Presidente, que
agradece a escolha de seu nome. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de março de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho - Antônio

Júlio.
ATA DA 31g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
março de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo
Carneiro Leão, Wilson Pires e Jorge Eduardo, membros da
Comissão supracitada. Encontra-se presente, também, o
Deputado Márcio Miranda. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência informa que esta
reunião tem por finalidade apreciar as notas taquigráficas
da reunião realizada no dia 23 próximo passado, para se
discutir e analisar a situação dos profissionais da área de
saúde da Fundação Hospitalar de Minas Gerais- FHEMIG. A
seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão, q ue discorre sobre os pontos mais importantes
discutidos na reunião anterior e solicita aos membros da
Comissão maior atenção e sensibilidade para a situação dos
referidos servidores. Em seguida, a Presidência passa a
palavra ao Sr. Carlos Augusto, representante do Núcleo
Sindical de Base do Hospital Pronto Socorro - HPS -, que
reitera suas reivindicações. Logo após, a Presidência passa
a palavra á Sra. Monica Abreu, Diretora do SIND-SAUDE, que
solicita aos parlamentares presentes seja facilitado o
diálogo dos servidores da FHEMIG com o Governador do Estado.
A Presidência informa que já foi aprovado um requerimento
desta Comissão solicitando audiência com o Governador do
Estado e que, provavelmente, essa reunião acontecerá dia 30
do corrente, á tarde. Participam dos debates todos os
parlamentares presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de março de 1994.
Jorge Hamnas, Presidente - Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro

Leão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 186/91

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Elmiro Nascimento,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Centro
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Comunitário Infantil - CCI -. com sede no Município de Patos
de Minas.
Publicada em 11/4/91, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
A vista da documentação anexada ao processo, verifica-se
que a entidade em apreço cumpre as exigências da Lei ng
5.830, de 6/12/71. que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
186/91 na forma proposta.
Sala das Comissões. 23 de março de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Francisco
Ramalho - Antônio Pinheiro - Péricles Ferreira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.295/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o Projeto de Lei n
1.295/93 estabelece a obrigatoriedade da esterilização do
instrumental odontológico, de modo a inativar o vírus da
AIOS.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela antijuridicidade, pela constitu-
cionalidade e pela legalidade da proposição, compete-nos,
agora, emitir parecer sobre a matéria, nos termos
regimentais.

Fundamentação
E uma triste realidade o crescimento do número de pessoas
contaminadas pelo vírus da AIDS. Treinados para buscar a
cura só no hospital, os profissionais de saúde acabam por
negligenciar a prevenção das doenças. Infelizmente, apenas
as campanhas de vacinação, no Pais, cumprem esse objetivo.
Diante de uma doença cujas formas de transmissão não são
ainda bem conhecidas, o desenvolvimento técnico-cientifico
atual nos permite, pelo menos, estabelecer várias medidas
preventivas. O conhecimento dessas medidas e sua adoção pela
comunidade são de importância fundamental no combate á
epidemia.
Vários meios têm sido tentados para a cura e a erradicação

da doença, entre eles a acupuntura, os testes com vacinas,
os extratos de plantas, mas, até agora, a forma mais eficaz
de se evitar a propagação da doença ainda é a prevenção.
Pouco se tem feito com esse fim. Campanhas esporádicas não
têm alcançado um universo considerável em sua difusão. Os
investimentos são canalizados para testes, muitos ainda
iniciais e com poucas perspectivas. D maior investimento
deveria ser feito na promoção de meios que prevenissem a
contaminação, como uso de preservativos, tratamento de
doenças sexualmente transmissíveis, cuidados na transfusão
de sangue, prevenção do uso de drogas, uso sistemático de



24

seringas descartáveis. esterilização de materiais que entrem
em contato com sangue ou material contaminado, uso de
equipamento de proteção individual, campanhas de
esclarecimento da população a respeito das formas de
transmissão. Enfatizamos o que disse a conceituada psicóloga
Marta Suplicy: "Prevenir é mais barato do que pagar a
conta".
Prevenir a doença é o que propõe o projeto em tela, visando
à inativação do vírus da AIDS por meio da esterilização do
instrumental odontolãgico a ser usado nos pacientes, uma vez
que o contato com sangue ou secreções infectados pelo vírus
pode transmitir a doença.
Em meio a tanto pânico provocado pela crescente e alarmante

disparada dos casos de AIOS, o projeto de lei em análise
busca mais um caminho para o combate á iminente epidemia.
A nosso ver, a aplicação do que determina a proposição em
tela, caso o projeto resulte em norma jurídica, terá maior
alcance do que a Resolução nQ 534. de 15/4/93, do Secretário
de Estado da Saúde, em face de sua maior abrangência.
Segundo nos ensina Hely Lopes Meirelles, a resolução é um

ato administrativo normativo sempre inferior ao regulamento
e ao regimento, não podendo inová-los nem contrariá-los, mas
unicamente complementá-los e explicá-los, além de emergir de
um segundo plano, que é mediato relativamente á
Constituição, ao contrário da lei criada em plano
imediatamente inferior á Constituição.
Ressalte-se, ainda, que a resolução acima mencionada entrou
em vigor após o inicio de tramitação dessa matéria nesta
Casa Legislativa. A nosso ver, contudo, a matéria pode ser
aprimorada, o que faremos por meio de um substitutivo,
visando a ampliar seu alcance e a estabelecer penalidades,
aspecto que mão foi tratado na resolução supracitada Assim,
toda a sociedade, em especial a mineira, terá mais uma arma
na batalha contra essa terrível moléstia.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.295/93 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 1
Estabelece normas gerais para a prevenção da transmissão da

AIOS em estabelecimentos odontológicos públicos ou p rivados -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam os estabelecimentos odontológicos públicos
ou privados do Estado obrigados a introduzir entre os
procedimentos de esterilização e desinfecção do instrumental
odontológico, antes de sua utilização em cada paciente,
medidas que visem à prevenção da transmissão do virus da
AIOS.
Art. 2o - Os profissionais que trabalham nos
estabelecimentos a que se refere o artigo anterior ficam
obrigados a utilizar equipamentos de proteção individual nos
procedimentos que envolvam contato com pacientes ou
materiais passíveis de contaminação.
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Art. 3o - A instalação ou a reforma dos estabelecimentos a
que se refere o art. lo desta lei ficam sujeitas a prévia
aprovação da autoridade sanitária competente.
Art. 4g - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará

o infrator a:
- advertência:

II - multa;
III - cancelamento do alvará de funcionamento.
Art. So - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias.
Art. Gg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 30 de março de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo. relator - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.345193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem no 337/93, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei flQ
1.345/93, que autoriza a aquisição de imóvel situado na
cidade de Montes Claros.
Publicado em 17/4/93, o projeto foi distribuído às
comissões competentes para ser objeto de apreciação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103. do Regimento Interno.
Preliminarmente, esta Comissão baixou o projeto em

diligência á Secretaria de Recursos Humanos e Administração,
a fim de que o referido órgão encaminhasse á Assembléia
Legislativa Certidão do Registro de Imóveis atualizada e
comprobatória da inexistência de ónus, bem como o laudo de
avaliação do imóvel pelo órgão competente, providência
indispensável para o exame da matéria em apreço.
Em 19/11/93, foi anexada ao projeto a documentação

solicitada. Passamos agora à análise da matéria, nos limites
de nossa competência.

Fundamentação
A proposição em pauta objetiva autorizar o Poder Executivo

a adquirir o imóvel situado na cidade de Montes Claros,. na
Rua Correa Machado, 865, Centro, onde se encontra instalada
e funcionando, mediante contrato de locação, a Ba Delegacia
Regional de Segurança Pública.
A aquisição de bem imóvel, a título oneroso, depende de
avaliação prévia e de autorização legislativa, nos termos do
"caput" do art. 18 da Constituição do Estado-
Analisando-se a matéria á luz do pressuposto constitucional
citado, verificamos que se cumpre a regra nele inscrita e
que o referido imóvel será adquirido até o preço máximo
apurado em laudo de avaliação da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração.
Segundo informa o Chefe do Executivo, a aquisição do bem em
apreço "é recomendada pelo fato de o imóvel, ao longo do
tempo de seu uso pela SESP, ter sido ampliado e modificado
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para sua perfeita adequação às necessidades de órgão
policial, cumprindo ressaltar, de outro lado, a inexistência
de outro prédio disponível para a imediata ocupação que
satisfaça ás condições e exigências indispensáveis ao
funcionamento desejado!!.
Ressalte-se, pois, que a iniciativa governamental reveste-
se de finalidade pública, justificando assim a aquisição do
bem objeto da proposição em causa, uma vez que toda
aquisição de bens para o patrimônio público deve visar
unicamente á satisfação de urna necessidade coletiva.
Com efeito, a finalidade pública é um principio
constitucionalmente consagrado, ao qual a administração
pública cumpre obedecer.
Em razão do exposto, inexiste qualquer conflito entre o
projeto em pauta e os pressupostos constitucionais a ele
pertinentes, notadamente no que se refere à iniciativa
legislativa e ás atribuições desta Casa.
Entretanto, como a descrição e a caraterização do imóvel

objeto da aquisição não estão devidamente especificadas no
projeto. propomos, ao final, a Emenda ng 1, com o objetivo
de aprimorá-lo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.345/93 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Dê-se ao art, lo a seguinte redação:
"Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir o
imóvel de propriedade de José Arquimedes Câmara, situado no
Município de Montes Claros. na Rua Correa Machado. nQ 865,
Centro, caracterizado por um prédio de 4 (quatro)
pavimentos, com área total construida de 896.40m2
(oitocentos e noventa e seis metros Quadrados e quarenta
decimetros quadrados). constituído das unidades ns 865,
pavimento térreo; 101 e 102 - lg pavimento; 201 e 202 -
pavimento; 301 e 302 - 3o pavimento, tendo cada unidade a
área média de 117,00m2 (cento e dezessete metros quadrados),
área comum de 77,40m2 (setenta e sete metros quadrados e
quarenta decimetros quadrados) e fração ideal de 0,1428 (mil
quatrocentos e vinte e oito decimilésimos), prédio esse
edificado em terreno com área de 370,00m2 (trezentos e
setenta metros quadrados), conforme registro 1 e Averbação
no 2, Matricula ng 5.551, a fls. 80 do livro 2, 1, datados
de 15/10/80 e de 8/10/93, respectivamente, no Cartório de lg
Oficio de Registro dos Imóveis de Montes Claros.".
Sala das Comissões. 23 de março de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Francisco Ramalho - Péricles Ferreira - Ivo José - Ermano
Batista - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.451/93

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
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A proposição em epigrafe, do Deputado Milton Sailes, tem
por escopo dar a denominação de Júlio Carda ao Ginásio
Poliesportivo do Município de Cristais.
Publicado em 4/6/93, foi o projeto encaminhado,

preliminarmente, á Comissão de Constituição e Justiça, tendo
seu relator solicitado fosse a matéria baixada em
diligência, nos termos do Regimento Interno.
Esgotado o prazo regimental para a Comissão emitir
parecer, sem que a diligência tivesse sido cumprida, o
autor, em requerimento publicado em 18/11/93, solicitou à
Presidência que o projeto fosse encaminhado a esta Comissão.
Durante o período de recesso, as Secretarias de Recursos
Humanos e Administração e de Esportes, Lazer e Turismo
encaminharam à Assembléia ofícios fornecendo os subsídios
indispensáveis à apreciação da matéria.

Fundamentação
Entende este relator que não se pode, à vista do exposto na

primeira parte deste parecer, ater-se única e exclusivamente
ao mérito da questão, una vez que as informações solicitadas
na diligência constituíam dados indispensáveis à correta
tramitação do projeto de lei nesta Casa.
Com efeito, a denominação de próprios públicos é
regulamentada pela Lei ng 5.378, de 3/12/69, com a redação
dada pela Lei ng 7.621, de 13/12/79. Mas, no caso em tela,
trata-se de um próprio público municipal, conforme atestado
pelos ofícios encaminhados pelas Secretarias de Estado
supramencionadas.
Depreende-se, portanto, que o projeto em estudo não pode
prosperar nesta Casa, sob pena de se infringir o art. 171 da
Constituição Estadual, o qual dispõe sobre a autonomia
municipal
Particularmente, o inciso 1, "g", art. 171, da Carta

mineira, enfatiza:
"Art. 171 - Ao Município compete legislar:
- sobre assuntos de interesse local, notadamente:

a) .......................................................
g) a administração, utilização e alienação de seus bens;".
Acreditamos, pois, que a discussão sobre o mérito da
proposição fica prejudicada à vista da inconstitucionalidade
e da ilegalidade da matéria.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela rejeição do Projeto de
Lei ng 1.451/93.
Sala das Comissões, 30 de março de 1994,
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.558/93

de Constituição e Justiça
Relatório

i epígrafe, do Deputado Reinaldo Lima,
utilidade pública a Igreja Evangélica
de Cristo, com sede no Município de

Comissão

o projeto de lei em
pretende declarar de
Pentecostal Humildade
Bet i m.
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Publicada em 12/8/94, vem a proposição a esta Comissão para
exame preliminar, conforme determina o art. 195. c/c O art.
103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade supracitada é pessoa juridica. funciona há mais
de dois anos, e sua diretoria é constituida depessoas
idôneas não remuneradas pelos cargos que exercem. E o que se
depreende da documentação constante no processo. Nada
impede, portanto, a tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela junidicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.558/93.
Sala das Comissões, 23 de março de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Antônio
Pinheiro - Francisco Ramalho - Péricles Ferreira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.581/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.681/93, do Deputado João Batista, tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Congregação
dos Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das
Dores, com sede no Municipio de Uberaba.
Publicada em 30/9/93, veio a proposição a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art.
103. V, 'a, do Regimento Interno, tendo sido baixada em
diligência ao autor.
Cumprida a diligência, encontramo-nos em condições de

emitir nosso parecer.
Fundamentação

A proposição trata de matéria regulada pela Lei ng 5.830,
de 6/12/71. que estabelece os critérios indispensáveis á
declaração de utilidade pãblica de entidades.
o exame

 

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

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.681/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 23 de março de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Emano Batista - Antônio Pinheiro - Ivo José.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.686/93

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

De autoria do Deputado José Leandro, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
para Apoio á Cultura e Arte de Santa Rita - AACA - (S.R.) -

com sede no Municipio de Ouro Preto.
Encaminhado o projeto, para exame preliminar. à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
normal tramitação e apresentou-lhe a Emenda ng 1, vem ele.
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agora, a esta Comissão, cabendo-nos emitir parecer sobre a
matéria para o lo turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em exame tem por finalidade congregar órgãos e
pessoas interessados em melhorar as condições culturais,
artísticas e socioeconõmicas da comunidade local.
Desse modo, julgamos ser oportuna a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.686/93 com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões. 30 de março de 1994-
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.722193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o Projeto de Lei ng
1.722/93 objetiva dispor sobre a visitação pública ao
Palácio da Liberdade e dá outras providências.
Publicada em 15/10/93, a proposição em epígrafe foi
distribuída a esta Comissão para exame dos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela, ao dispor sobre a visitação pública ao
Palácio da Liberdade, objetiva garantir o acesso de toda a
população a um dos principais prédios do conjunto
arquitetônico da Praça da Liberdade, tombado pelo IEPHA em
1975.
A Constituição mineira, repetindo principio inscrito na Lei
Maior, estatui que o poder público garante a todos o pleno
exercício dos direitos culturais (art. 207) e define o
património cultural mineiro como sendo constituído dos bens
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, que contenham referência á identidade, à ação e
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
mineira (art. 208, "caput").
Todavia, dentro do sistema constitucional vigente, mormente
em função de regras de distribuição de competência, é
necessário que se observe no texto constitucional mineiro a
área de competência em que a proposição em pauta se insere.
O Palácio da Liberdade, sede do Poder Executivo Estadual, é

a residência oficial do Governador do Estado. Nele, o Chefe
do Executivo pratica os atos relativos à sua missão
governamental
Vê-se, pois, que o projeto de lei em exame trata de matéria
tipicamente relacionada com a atividade do Poder Executivo,
que tem a competência para dispor sobre o assunto, conforme
se infere do art. 90, XIV, da Carta mineira, "in verbis"
"Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:
1- ......................................................
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XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo;.
Ressalte-se, portanto, que a matéria em apreço não exige

disciplina por meio de lei nos sentidos formal e material,
pois trata-se de assunto de caráter administrativo, que se
insere na esfera de competência do Governador do Estado.
Apesar do caráter cultural de que se reveste a proposição,
esta é incompatível com o principio constitucional da
separação dos Poderes.
Pelas razões aduzidas, verificamos que o projeto de lei em
estudo encontra óbices constitucionais e legais à sua
aprovação.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela injuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n
1.722/93
Sala das Comissões, 29 de março de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro, relator -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Antônio Pinheiro (voto
contrário) - Péricles Ferreira - Ivo José (voto contrário).

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.833/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Reinaldo Lima, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o livre ingresso de pessoas com idade
acima de 65 anos no Estádio Governador Magalhães Pinto.
Publicada em 11/12/93, a proposição foi distribuida a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Os direitos dos idosos, apesar de não incluidos
explicitamente no art. 6Q da Constituição Federal entre os
direitos sociais, nem por isso deixam de pertencer a essa
categoria.
O amparo à velhice encontra apoio especialmente no art. 230
da Carta Magna, segundo o qual a família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e
seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
A gratuidade dos transportes coletivos urbanos é prevista

no 2g do art. 230.
O projeto de lei em tela, propondo o livre ingresso de
pessoas com idade acima de 65 anos no Estádio Governador
Magalhães Pinto e prevendo, ainda, a reserva de local
adequado para a acomodação dos idosos beneficiários da lei,
propiciará um lazer tranqüilo e sem ônus a essa faixa da
população.
A matéria não encontra óbices de natureza constitucional,
legal ou jurídica.

Conclusão
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Pelo exposto, somos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nç
1.833/93.
Sala das Comissões, 23 de março de 1994-
Antõnio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Péricles Ferreira - Antônio Pinheiro - Ivo José - Francisco
Ramal ho -

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.662/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em pauta, do Deputado Marcos Helénlo, Objetiva
declarar de utilidade pública o Grupo Espirita irmão Lázaro,
com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicada em 18/12/93, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V.
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
O exame dos documentos anexados ao projeto confirma que o
Grupo Espírita Irmão Lázaro é uma entidade civil sem fins
lucrativos que funciona regularmente há mais de dois anos, e
cuja diretoria é formada de pessoas idóneas que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. Cumpriram-
se, portanto, as normas estabelecidas pela Lei ng 5.830, de
6/12/71, que dispõe sobre a matéria.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.862/93 em sua forma original.
Sala das Comissões. 23 de março de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - António Pinheiro, relator -
Francisco Ramalho - Ivo José.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.882/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcelios,
objetiva declarar de utilidade pública o Centro de Defesa
Coletiva - CDC - das Vilas Santa Rita de Cássia e Estrela,
com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 25/2/94, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830. de
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades. A entidade em Questão cumpre
as condições da citada lei, tendo em vista a documentação
apresentada, razão pela qual não encontramos óbices à normal
tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.882/94.
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Sala das Comissões, 23 de março de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Antônio Pinheiro - Francisco Ramalho - Péricles Ferreira -
Ivo José.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.904194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o Projeto de Lei n
1.904/94 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
das Mulheres das Comunidades Rurais de Base do Município
de Tarumirim -AMURT -, com sede no Município de Tarumirim.
Publicado em 4/3/94, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem personalidade
jurídica, atende desinteressadamente à comunidade, funciona
há mais de dois anos, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelos serviços
prestados. Portanto, estão preenchidos os requisitos da Lei
ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a matéria.
No entanto, faz-se necessário dar nova redação ao art. lg

do projeto, o que faremos por meio da Emenda no 1
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.904/94 com a Emenda ng 1. a seguir redigida.

EMENDA 14Q 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação;
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

das Mulheres das Comunidades Rurais de Base do Município de
Tarumirim - AMURT -. com sede no Município de Tarumirim.".
Sala das Comissões. 23 de março de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ciêuber Carneiro, relator -
Francisco Ramalho - Péricles Ferreira - Ivo José.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.918/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem nQ 450/94, o Governador do Estado
encaminhou à Assembléia Legislativa o projeto de lei em
epigrafe, que dispõe sobre o conselho Estadual de Turismo -
CET.
Publicada no "Diário do Legislativo" em 8/3/94, foi a
matéria distribuída às Comissões acima referidas para
apreciação em regime de urgência e em reunião conjunta, nos
termos do art. 222, c/c os arts. 195 e 103, do Regimento
Interno, cabendo-nos examiná-la dos pontos de vista
jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
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O projeto de lei em questão reorganiza o CET, criado pela
Lei ng 8.502, de 19/12/83. Dá-lhe a proposição a natureza de
órgão consultivo, subordinado à Secretaria de Esportes,
Lazer e Turismo, com a finalidade de oferecer subsídios para
a formulação e a implantação da política estadual de
desenvolvimento turístico.
Dispõe, ainda, o projeto sobre a competência do Conselho,
sua composição e os suportes técnico e administrativo para
seu funcionamento. -
A matéria se insere no âmbito da competência do Estado
membro, una vez que propõe alteração na sua estrutura
administrativa.
Além disso, a proposição satisfaz ao disposto no art. 66.
III, "f", da Constituição do Estado, que diz ser do
Governador a iniciativa de projeto de lei que estruture
órgãos da administração pública.
D Conselho em questão é órgão despersonalizado, integrante
da administração direta do Executivo, e que, em razão da
natureza de suas funções, subordina-se á Secretaria de
Esportes. Lazer e Turismo, tal como previsto no art. lg do
projeto.
Inexiste, portanto, vício jurídico que possa inviabilizar a

tramitação do projeto nesta Casa.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.918/94.
Sala das Comissões. 23 de março de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Bernardo Rubinger, relator
- Ronaldo Vasconcellos - Francisco Ramalho - Simão Pedro
Toledo.
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
(Nova Redação, nos Termos do lo Art. 138 do Regimento

Interno)
Relatório

Por meio da Mensagem ng 450/94, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em tela, que dispõe
sobre o Conselho Estadual de Turismo.
Publicado em 8/3/94, o referido projeto foi encaminhado à

Comissão de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. A pedido do Chefe do Executivo, a proposição
tramita em regime de urgência, consoante o disposto no art.
69 da Constituição Estadual.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices á normal tramitação do
projeto, cabe-nos emitir parecer quanto ao mérito da
proposição.
Lido o parecer, foi aberta a discussão, tendo o Deputado
Francisco Ramalho apresentado a Emenda no 1. Em seguida, o
Deputado Romeu Queiroz apresentou sugestão de modificação da
referida emenda, que foi acolhida como subemenda.
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Acatadas ambas as sugestões por este relator, cumpre-nos
elaborar a nova redação do parecer, consoante os termos do

lQ do art. 138 do Regimento Interno.
Fundamentação

O Conselho Estadual de Turismo, órgão de caráter
consultivo, foi instituído pela Lei mg 8.502, de 19/12/93, e
tem por finalidade fornecer subsídios à formulação e á
implantação da política estadual de desenvolvimento
turístico, em consonância com as diretrizes emanadas do
Plano Integrado para o Desenvolvimento do Turismo em Minas
Gerais.
Trata-se, pois, de órgão da mais alta relevância, e sua
estruturação é o primeiro passo para uma efetiva
participação do poder público naquela que é, hoje, uma das

 

mais rentáveis e dinâmicas atividades econômicas - o
turismo.
o exame acurado do projeto revela que as diretrizes
fundamentais para o funcionamento do Conselho Estadual de
Turismo estão devidamente satisfeitas, quais sejam as
competências (art. 2g), a composição (art. 4Q) e a definição
da necessidade de regimento interno (art. 8g).
Sendo assim, entende este relator que, quanto ao mérito.
nada há que possa obstar à tramitação da proposição em
análise.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos favoravelmente à aprovação, no
lg turno, do Projeto de Lei no 1.918/94, com a Emenda ng 1.
a seguir redigida.

EMENDA NO i
Acrescente-se ao inciso V do art. 4g a seguinte alínea-
"Art. 4g - Compõem o Conselho Estadual de Turismo - CET -
v- .....................................................
h) um membro da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais.".
Sala das Comissões. 23 de março de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Ambrósio Pinto, relator -
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em exame
dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET.
Após exame da matéria pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e pela Comissão de
Educação, que opinou pela aprovação do projeto com a Emenda
ng 1 , passamos à emissão do presente parecer desta
Comissão, nos termos do art. 103, X, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação.
Seu objetivo é traçar diretrizes para o Conselho Estadual

de Turismo, instituído pela Lei mg 8.502. de 19/12/83,
estando as despesas decorrentes dessa regulamentação
previstas no Orçamento.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 1.918/94, com a Emenda ng 1. da Comissão de Educação.
Sala das Comissões. 23 de março de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Ambrósio Pinto - Oilzon Melo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.548/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.548/93. do Deputado Cóssimo Freitas,

que declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São
João da Escócia, com sede no Município de Carmo do Rio
Claro, foi aprovado nos turnos regimentais sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.548/93
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente São
João da Escócia, com sede no Município de Carmo do Rio
Claro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública

a Sociedade Beneficente São João da Escócia, com sede no
Município de Carmo do Rio Claro.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 10 de março de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.559/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.559/93. do Deputado José Militão, que

declara de utilidade pública a AMAPP - Associação de Amigos
do Autista e Psicótico de São Sebastião do Paraíso, com sede
no Município de São Sebastião do Paraíso, foi aprovado, no
2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos ternos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte

redação final, q ue está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI Ng 1.559/93

Declara de utilidade pública a AMAPP - Associação de Amigos
do Autista e Psicótico de São Sebastião do Paraíso, com
sede no Município de São Sebastião do Paraiso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública

a AMAPP - Associação de Amigos do Autista e Psicótico de São
Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião
do Paraíso.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 10 de março de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

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

Ng 1.560193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.560/93. do Deputado José Maria
Pinto, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Esplanada, com sede no Município de Bom
Despacho, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no
lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 6 l. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI 
No 

1.560/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Bairro Esplanada, com sede no Município de Bom Despacho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Esplanada, com sede no Município de
Bom Despacho.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 10 de março de 1994.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, relator -

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

Ng 1.553193
Comissão de Redação

D Projeto de Lei nQ 1.553/93. do Deputado Bonifácio Mourão,
que declara de utilidade pública a Associação Metodista dos
Amigos do Planalto - AMAR -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.553193
Declara de utilidade pública a Associação Metodista dos
Amigos do Planalto - AMAR -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Metodista dos Amigos do Planalto - AMAR -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 1004.
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

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

NQ 1.566/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1566/93, do Deputado Tarcísio
Henriques, que declara de utilidade pública o Asilo São
Vicente de Paulo, com sede no Município de São Lourenço, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.566/93
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo,

com sede no Município de São Lourenço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São

Vicente de Paulo, com sede no Município de São Lourenço.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 1994.
Roberto Amara], Presidente - Péricles Ferreira, relator -

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

NO 1.567/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1567/93, do Deputado Antônio Genaro,
que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Projeto Esperança de Vida, com sede no Município de Itaúna,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lo, do Regimento Interno
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.567/93
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente

Projeto Esperança de Vida, com sede no Município de Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente Projeto Esperança de Vida, com sede no Município
de Itaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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No 1.588/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.588/93, do Deputado Ivo José, que
declara de utilidade pública o Grupo de Jovens - JUPC
(Jovens Unidos em Prol da Comunidade), com sede no Município
de Timóteo, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no
To turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.588/93
Declara de utilidade pública o Grupo de Jovens -. JUPC
(Jovens Unidos em Prol da Comunidade), com sede no Município
de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Jovens - JUPC (Jovens Unidos em Prol da Comunidade), com
sede no Município de Timóteo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, relator -

Péricles Ferrelra.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.622/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.622/93. do Deputado Wanderley Avila.
que declara de utilidade pública a Associação das
Voluntárias da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde
- AVINSS -, com sede no Município de Diamantina, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, 6 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.622193
Declara de utilidade pública a Associação das Voluntárias

da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde - AVINSS -, com sede
no Município de Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Voluntárias da Irmandade de Nossa Senhora da
Saúde - AVINSS -, com sede no Município de Diamantina.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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Ng 1.626/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1626/93, do Deputado Tarcisio
Henriques, que declara de utilidade pública o Sindicato dos
Servidores das Prefeituras Municipais de Cataguases, Astolfo
Outra. Santana de Cataguases. Itamarati de Minas e Dona
Eusébia - SINSERPU/Cataguases -, com sede no Município de
Cataguases, foi aprovado no 2g turno na forma do vencido no
lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada ã matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.626/93
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores das

Prefeituras Municipais de Cataguases, Astolfo Dutra. Santana
de Cataguases, Itamarati de Minas e Dona Eusãbia -
SrNSERPU/Cataguases -, com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
dos Servidores das Prefeituras Municipais de Cataguases.
Astolfo Dutra, Santana de Cataguases, Itamarati de Minas e
Dona Eusébia - SINSERPU/Cataguases -, com sede no Município
de Cataguases.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 1994.
Roberto Amaral. Presidente - José Maria Pinto, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.653/93
Comissão de Redação -

O Projeto de Lei no 1.653/93. do Deputado Alvaro Antônio,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Novo Horizonte, com sede no Município de Ibirité, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 l Q. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.653/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Novo

Horizonte, com sede no Município de Ibiritá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Novo Horizonte, com sede no Município de
Ibirité.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 1994.
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Roberto Amara], Presidente - José Maria Pinto, relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.657/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.657/93, do Deputado Agostinho

Patrus, que declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Piracicaba -
APAE-RP -, com sede no Município de Rio Piracicaba, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.657/93
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Rio Piracicaba - APAE-RP -, com sede no
Município de Rio Piracicaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Piracicaba - APAE-
RP -, com sede no Município de Rio Piracicaba.
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de março de 1994.
Roberto Amara], Presidente - José Maria Pinto, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.726/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.726/93, do Deputado Reinaldo Lima,
que declara de utilidade pública o Projeto Assistencial Novo
Céu, com sede no Município de Contagem, foi aprovado no 2Q
turno na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
o nos termos do art. 270, 1Q, do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.726/93
Declara de utilidade pública o Projeto Assistencial Novo

Céu, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Projeto

Assistencial Novo Céu, com sede no Município de Contagem.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de março de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

José Braga.
PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO
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AO PROJETO DE LEI No 1.867/94
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei flQ
1.867/94 dispõe sobre a destinação do percentual de que
trata o inciso II do parágrafo único do art. 4Q da Lei nQ
11.115. de 16/6/93, e dá outras providências.
Publicado em 5/2/94, o referido projeto foi distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, em
reunião conjunta, emitiram parecer favorável a sua
aprovação, apresentando as Emendas ngs 1 a 12.
Por conseguinte, a matéria foi levada a Plenário para

discussão em lQ turno, tendo recebido as Emendas flQ5 13 a
15, as quais foram encaminhadas a esta Comissão, juntamente
com o projeto, para receberem parecer, nos termos do art.
195, 2, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda nQ 13, do Deputado José Militão, objetiva estender
aos servidores públicos militares que se aposentaram no
período compreendido entre 5/7/52 e 14/8/58 as normas
aplicáveis á aposentadoria por invalidez contidas no art.
108 da Lei nQ 869, de 5/7/52, que dispõe sobre o Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais,
já que o referido dispositivo somente foiestendido aos
servidores militares com o advento da Lei nQ 1.803, de
14/8/58.
Trata-se de medida justa e oportuna, uma vez que busca

corrigir o tratamento diferenciado que foi dispensado aos
servidores militares naquela época. Somos, portanto,
favoráveis á sua aprovação.
Com relação à Emenda no 14. do Deputado José Bonifácio, que
propõe equiparar o ocupante do cargo de Coordenador de
Serviço Integrado de Assistência Tributária e Fiscal ao
ocupante de cargo em comissão de que trata a Lei nQ 6.762,
de 23/12/75, manifestamo-nos favoráveis á medida proposta,
por entendermos que as funções exercidas pelos ocupantes
desses cargos guardam identidade entre si.
Com efeito, a atividade de coordenação está entre as
atividades dos cargos que compõem os grupos do quadro
especifico de provimento em comissão da já citada Lei ng
6.762.
A Emenda nQ 15, do Deputado Romeu Queiroz, visa a
acrescentar parágrafos ao art. 2Q da Lei nQ 9.524, de
29/12/87, que cria o Departamento Estadual de Obras Públicas
- DEOP -, com o propósito de oferecer ás Fundações FHEMIG e
HEMOMINAS autonomia na execução dos projetos de construção
das unidades de que necessitam, cabendo ao DEOP, tão-
somente, a execução das obras. Visa, ainda, alterar o art.
3Q da citada Lei nQ 9.524. a fim de permitir às Prefeituras
Municipais a execução das obras de construção de prédios
escolares a critério das Secretarias da Educação e de
Transportes e Obras Públicas, mediante convênio especifico
com o Estado. Acolhemos a emenda ora proposta por



42

corroborarmos o entendimento do autor no sentido de que a
FHEMIG e a HEMOMINAS têm conhecimento da complexidade e da
peculiaridade que os edifícios dessa área de saúde requerem.
No tocante à área da educação, como interessa de perto aos
municípios, o aproveitamento da mão-de-obra local certamente
contribuirá para a adequação dos programas, conforme
justifica o autor da proposta. Somos, portanto, pela sua
aprovação.
Finalmente, propomos as Emendas nos 16 a 18, que objetivam
conceder aos servidores de que trata a Lei no 10.470, de
16/4/91, vantagem pecuniária, a título de vantagem pessoal,
a partir do mês de fevereiro do corrente ano, para reduzir
as perdas salariais dessa categoria em virtude de sua
absorção pelo Estado, e estabelecer um prazo máximo de 30
dias para a aplicação do disposto no parágrafo único do art.
4g do projeto.
Propomos, ainda, a Subemenda no i á Emenda no 3, que deixou
de mencionar no seu conteúdo as classes 0-21 e 0-22 do
Quadro de Provimento em Comissão do IPSEMG.

Conclusão
Opinamos pela aprovação das Emendas nos 13 a 15 juntamente

com as Emendas nos 16 a 18 e a Subemenda ng 1 à Emenda ng 3,
a seguir redigidas.

EMENDA NQ 16
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Fica atribuida vantagem pecuniária, a titulo

de vantagem pessoal, aos servidores absorvidos pelo Quadro
de Pessoal da administração direta do Poder Executivo, de
que trata a Lei no 10.470, de 16 de abril de 1991, no
percentual de 60,68% (sessenta vírgula sessenta e oito por
cento), a partir de lg de fevereiro de 1994, sobre ela
incidindo os percentuais de reajuste geral de vencimento
concedidos ao servidor civil do Poder Executivo e os
adicionais por tempo de serviço.".

EMENDA NO 17
Acrescente-se ao art. 2g o seguinte inciso X:
"Art. 2o - ...............................................
X - servidores absorvidos no Quadro de Pessoal da
administração direta do Poder Executivo de que trata a Lei
no 10.470, de 16 de abril de 1991.".

EMENDA NQ 18
Acrescente-se ao final do parágrafo único do art. 4g a
expressão "no prazo máximo de 30 (trinta) dias.".

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 3
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Fica reajustada em 30% (trinta por cento), a

partir de lg de janeiro de 1994, a tabela de vencimentos do
Quadro de Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - vigente em
31 de dezembro de 1993,
g lo - Sobre o valor resultante do disposto neste artigo
incide o índice geral de reajuste concedido no Decreto no
35.344, de 12 de janeiro de 1994, observada a vigência nele
fixada.
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2g - O disposto neste artigo não implicará ónus para o
Tesouro do Estado.
6 3Q - O índice de que trata o artigo fica estendido ás

classes C-21 e C-22 do Quadro de Provimento em Comissão.
Sala das Comissões, 23 de março de 1994.
Antônio Fuzatto, Presidente - José Remato, relator - Dilzon
Melo - Roberto Amaral.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.667/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço
dispõe sobre a destinação do percentual de que trata o
inciso ii do parágrafo único do art. 4g da Lei ng 11.115. de
16/6/93, referente ao reajuste de lg de janeiro do corrente
ano, e dá outras providências.
No lg turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nos 1 e

2, a Subemenda ng 1 á Emenda ng 3 e as Emendas nos 4 a 18.
Cabe, agora, a esta Comissão examinar a matéria no 2g turno
e elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme já nos manifestamos, a proposição em tela,

aperfeiçoada com as mencionadas emendas, mão encontra óbice,
do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação.
As despesas decorrentes de sua execução serão cobertas por
crédito suplementar, cuja abertura é autorizada pelo
projeto, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal ng
4.320, de 17/3/64. Por estar de acordo com a legislação
sobre finanças públicas, merece prosperar nesta Casa.
Aproveitamos, no entanto, a oportunidade para propor a
Emenda ng 1, pelas razões que se seguem. A Lei no 11.116
autorizou a alienação de ações da CEMIG para emissão de
bónus externo. Todavia, não foi necessária a utilização do
montante então autorizado. Esta emenda visa a permitir a
alienação das ações remanescentes, mantendo a mesma
destinação. Além do mais, a medida se reveste de grande
alcance social, tendo em vista que tal destinação consiste
na aplicação de recursos em projetos de saneamento,
educação, segurança, meio ambiente e outros definidos no
Plano Plurianual de Investimento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.867/94 na forma do vencido no lg turno, e com a
Emenda ng 1, abaixo redigida.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art.- O remanescente em ações preferenciais da

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - resultante da
autorização de que trata o art. 40 da Lei ng 11.116, de 25
de junho de 1993, poderá ser alienado pelo Poder Executivo
para aplicação nos projetos previstos no lg do art. lQ da
mencionada lei.
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§ lg - A identificação do número de ações preferenciais
autorizadas para alienação na forma deste artigo dar-se-á
mediante a divisão do valor permitido para a operação de
crédito, conforme o art. lo da Lei ng 11.116, de 25 de junho
de 1993, pelo valor individual da ação. na  data de vigência
da mencionada lei, subtraindo-se deste quociente o
quantitativo utilizado para os fins autorizativos pelo
citado art. 4g da mesma lei.

- Fica vedada a transformação das ações de que trata
este artigo em ações ordinárias.".
Saia das Comissões, 24 de março de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amara], relator -
Sebastião Costa - Bernardo Rubinger - João Marques.

Redação do Vencido rio lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.867/94

Dispõe sobre a destinação do percentual de que trata o
inciso II do parágrafo único do art. 40 da Lei ng 11.115, de
16 de junho de 1993, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A destinação dos restantes 10% (dez por cento) de

que trata o inciso II do parágrafo único do art. 40 da Lei
nQ 11.115, de 16 de junho de 1993, e alteração posterior,
observará o que dispõe esta lei.
Art. 2g - São destinatários dos recursos resultantes do
percentual de que trata o artigo anterior as seguintes
categorias funcionais e quadros de pessoal

- os servidores aposentados do Quadro de Magistério, em
virtude da incorporação da segunda parcela quadrimestral
prevista no parágrafo único do art. 12 da Lei no 11.115. de
16 de junho de 1993;
II - o quadro especifico de cargos e funções da Secretaria

de Estado da Educação de que trata a Lei no
de de de 1994:
III - os cargos de provimento em comissão referidos nos

termos do art . 3g desta lei
IV - o pessoal civil da área de saúde das Secretarias de
Estado da Segurança Pública, de Recursos Humanos e
Administração e da Justiça e da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais, nos termos do art. 4Q desta lei;
V - o quadro unificado do pessoal de ciência e tecnologia
instituido pela Lei no 10.324, de 20 de dezembro de 1990.
nos termos do art. 5Q desta lei:
VI - as classes de Carcereiro e Auxiliar de Necropsia do
Quadro de Cargos da Policia Civil, de que trata a Lei n
6.499, de 4 de dezembro de 1974, na forma do Anexo II desta
lei;
VII - o pessoal docente do Quadro de Pessoal dos Colégios
Tiradentes, da estrutura da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais, nos termos do art. 60 desta lei:
VIII - a categoria de Coronel Reformado da Policia Militar

do Estado, nos termos do art. 70 desta lei:
IX - os postos e as graduações da Policia Militar do

Estado, nos termos do art. 8o e do Anexo III desta lei:
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X - os servidores absorvidos no Quadro de Pessoal da
administração direta do Poder Executivo, de que trata a Lei
ng 10.470, de 15 de abril de 1991.
Art. 3g - A remuneração dos cargos de Secretário Particular

do Governador, de Chefe de Gabinete de Secretário de Estado,
de Chefe de Escritório de Representação do Governo do Estado
e de Chefe do Cerimonial do Governo do Estado é a
estabelecida no Anexo 1 desta lei, a partir de lQ de janeiro
de 1994, de acordo com o fator de ajustamento nele fixado,
com base na remuneração do símbolo 5-01 do Anexo tlt do
Decreto ng 16409, de 10 de julho de 1974.
Parágrafo único - A remuneração dos cargos de que trata o
"caput" deste artigo, calculada na forma prevista neste
artigo, corresponde ás parcelas relativas ao vencimento e à
representação, na proporção de 58% (cinqüenta e oito por
cento) e 42% (quarenta e dois por cento), respectivamente.
Art. 4g - Aplica-se, no que couber, ao servidor civil da
área de saúde das Secretarias de Estado da Segurança
Pública, de Recursos Humanos e Administração e da Justiça e
ao da Policia Militar do Estado de Minas Gerais o disposto
na Lei ng11.103, de 28 de maio de 1993. alterada pelo art.
44 da Lei ng 11.406, de 28 de janeiro de 1994, conforme
dispuser regulamento próprio.
Parágrafo único - O posicionamento do servidor de que trata

este artigo na Tabela de Vencimentos da Lei ng 11.103. de 28
de maio de 1993, depende de aprovação prévia da Comissão
Estadual de Política de Pessoal - CEP -, no prazo máximo de
30 (trinta) dias.
Art. 5g - A tabela de vencimentos do Quadro Unificado do
Pessoal de Ciência e Tecnologia, instituído pela Lei ng
10.324, de 20 de dezembro de 1990. fica reajustada em 50%
(cinqüenta por cento) a partir de lg de janeiro de 1994.

lg - O percentual de reajuste mencionado neste artigo
incide sobre a vantagem pessoal decorrente do disposto no
6g do art. lQ da Lei ng 11.114, de 16 de junho de 1993.

- Sobre o valor resultante do disposto neste artigo
incide o índice geral de reajuste concedido pelo Decreto ng
35.344. de 12 de janeiro de 1994.
Art. 6g - Fica criado, a partir de lg de janeiro de 1994. o

adicional de assistência pedagógica para os professores e. os
especialistas de educação dos Colégios Tiradentes, em face
de seu envolvimento no exercício das atividades a que se
refere o 6 4g do art. 4g da Lei ng 6.260, de 13 de dezembro
de 1973.
Parágrafo único - O valor do adicional previsto neste
artigo é de 30% (trinta por cento) do nível do vencimento
básico dos respectivos cargos.
Art. 7g - O percentual a que se refere o parágrafo único do
art. 204 da Lei no 5.301, de 16 de outubro de 1969, com a
redação dada pelo art. 49 da Lei Delegada no 37. de 13 de
janeiro de 1989, passa a incidir sobre a remuneração.
Art. 8g - O valor do soldo do posto de Coronel PM fica

estabelecido em CR$156.122,45 (cento e cinqüenta e seis mil
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cento e vinte e dois cruzeiros reais e quarenta e cinco
centavos) a partir de lo de janeiro de 1994.
Parágrafo único - Os soldos de demais postos e graduações
serão fixados segundo o escalonamento vertical constante no
Anexo III desta lei.
Art. 9g - Os índices fixados no art. 3g da Lei ng 11114,
de 16 de junho de 1993, ficam alterados, a partir de lg de
janeiro de 1994. para:

- 0.9766, para o Coronel PM;
II - 0,8890, para o Tenente-Coronel PM;
III - 0,8360. para o Major PM;
IV - 0,7780, para o Capitão PM;
V - 0,7780, para o lg-Tenente PM;
VI - 0,6500, para o 2g-Tenente PM.
Art. 10 - As normas aplicáveis à aposentadoria por
invalidez, com vencimentos integrais, dos servidores
públicos civis, contidas no art. 108 da Lei ng 869, de 5 de
julho de 1952. estendem-se aos servidores públicos militares
que, no período compreendido de 5 de julho de 1952 a 14 de
agosto de 1958, tenham sido excluídos da Policia Militar de
Minas Gerais por motivo de invalidez-
Art. 11 - Nos valores fixados nas tabelas e níveis de
vencimentos com vigência a partir de lQ de janeiro de 1994,
constantes nos Anexos 1 e II desta lei, está incorporado o
índice de reajustamento de que trata o art. lo do Decreto ng
35.344, de 12 de janeiro de 1994.
Art. 12 - Fica restabelecido, a partir de lo de janeiro de
1994, o símbolo 5-01 como referência para cálculo dos
vencimentos dos cargos que compõem a estrutura básica de
autarquias e fundações do Poder Executivo, de que trata o
art. 3g da Lei nQ 10.623. de 16 de janeiro de 1992-
Art. 13 - O período mínimo de percepção da gratificação
prevista no inciso 1 do art. 20 da Lei ng 6.762. de 23 de
dezembro de 1975, com a redação dada pelo art. 15 da Lei ng
11.091, de 4 de maio de 1993, a ser considerado para fins de
incorporação aos proventos de aposentadoria do servidor na
hipótese prevista no inciso III do art. 3g da Lei no 6.565,
de 17 de abril de 1975. alterado pelo art. 12 da Lei ng
8.330, de 29 de novembro de 1982, será de 3.650 (três mil
seiscentos e cinqüenta) dias.

- Será reiniciada a contagem de tempo de novo período
caso ocorra interrupção, por prazo igual ou superior a 730
(setecentos e trinta) dias, no recebimento da gratificação
mencionada.

- Se o período apurado de percepção da gratificação
for inferior a 3.650 (três mil seiscentos e cinqüenta) dias
e igual ou superior a 1.460 (mil quatrocentos e sessenta)
dias, o valor da gratificação será calculado
proporcionalmente ao número de dias de seu recebimento.

- Os valores mínimos assegurados na regulamentação
especifica ao servidor inativo aposentado a partir da
vigência desta lei serão calculados com base no período de
recebimento da gratificação quando em atividade, observados
os critérios definidos neste artigo.
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Art. 14 - O atual ocupante de cargo efetivo do Quadro
Permanente de Tributação. Fiscalização e Arrecadação de que
trata a Lei ng 6.762, de 23 de dezembro de 1976, que se
aposentar nos 1.460 (mil quatrocentos e sessenta) dias
seguintes á data de vigência desta lei, poderá optar pelas
normas anteriormente estabelecidas, relativamente à
incorporação aos proventos da gratificação de que trata o
artigo anterior.
Art. 15 - Ficam criados, no Anexo 1 do Decreto no 16.409,
de 10 de julho de 1974. no Grupo de Execução do Quadro
Especifico de Provimento em Comissão, 2 (dois) cargos de
Comandante de Avião, código EX-24, símbolo QP-42, e 2
(dois) cargos de Piloto de Helicóptero, código EX-35,
símbolo QP-42, de recrutamento amplo, destinados ao Quadro
Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da Segurança
Pública ng XXIV, de que trata o Decreto ng 16.686, de 27 de
outubro de 1974.
Art. 16 - Os valores dos vencimentos dos cargos integrantes
da carreira de Delegado de Policia do Quadro de Cargos da
Policia Civil, a que se refere a Lei no 6.499. de 4 de
dezembro de 1974, passam a ser os constantes no Anexo IV
desta lei, com vigência a partir de lo de janeiro de 1994.

lg - A remuneração básica dos cargos das classes que
compõem a carreira mencionada neste artigo, correspondente
ao valor do vencimento acrescido do percentual do adicional
de regime de trabalho policial civil, é a indicada no mesmo
Anexo IV.

2Q - Na remuneração básica a que se refere o parágrafo
anterior, estão incluídos parte do percentual correspondente
á decisão judicial que vem sendo paga a titulo de vencimento
complementar e o reajustamento previsto no Decreto ng
35.344, de 12 de janeiro de 1994.

3 - O valor restante da parcela a que se refere o f
20, apurado para cada classe, fica assegurado ao servidor
que o percebe como vantagem complementar da classe a que
pertence, até a decisão final da ação principal em curso,
sobre ele incidindo o adicional de regime de trabalho
policial civil e os adicionais por tempo de serviço.
f 4g - Ocorrendo promoção, o servidor perceberá o valor

apurado correspondente à classe para a qual foi promovido.
# So - Os valores de que tratam o "caput" e o 6 3g deste

artigo serão reajustados na mesma data e nos mesmos índices
fixados nos aumentos gerais de vencimentos concedidos aos
demais servidores públicos civis do Poder Executivo.
posteriormente ao Decreto no 35.344, de 12 de janeiro de
1994.
Art. 17 - O parágrafo único do art. 4g da Lei ng 10.324. de
20 de dezembro de 1990, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4g - . . .............................................
Parágrafo único - O ingresso se dará na classe inicial
intermediária ou final de cada série de classes, no grau A,
nos termos do respectivo edital.".
Art. 18 - O servidor integrante da Carreira de Atividades

de Ciência e Tecnologia, a que se refere a Lei ng 10.324. de
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20 de dezembro de 1990, que obtiver o título de Mestre ou
Doutor, será automaticamente enquadrado em cargo da série de
classe de Pesquisador Pleno, nos termos de regulamento.
Art. 19 - O candidato aprovado em concurso público para

cargo de Pesquisador, no âmbito da Carreira de Atividades de
Ciência e Tecnologia a que se refere a Lei no 10.324. de 20
de dezembro de 1990, será posicionado no grau F da
respectiva classe, caso comprove, na data da investidura,
ser portador de titulo de Especialista.
Art. 20 - Fica criada, na estrutura básica do Departamento
Estadual de ObrasPúblicas - DEOP -, a que se refere o Anexo
XXI da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro de 1992, alterado
pelo art. 18 da Lei ng 10.745, de 25 de maio de 1992, a
Diretoria de Projetos, com 1 (um) cargo de Diretor de
Projeto, de recrutamento amplo, com fator de ajustamento

2381
Art. 21 - Os fatores de ajustamento previstos nos Anexos II
e III a que se referem o art. 16 e o lQ do art. 21 da Lei
ng 11.403, de 21 de janeiro de 1994, vigoram a partir de lg
de janeiro de 1994.
Art. 22 - Na hipótese de os reajustamentos autorizados no
art. 2Q desta lei resultarem em acréscimo na folha de
pagamento de pessoal superior á variação da receita no
quadrimestre, em virtude de inexatidão na estimativa da
receita ora adotada, haverá compensação de índices por
ocasião do reajuste previsto para lg de maio de 1994.
Art. 23 - O reajustamento de vencimentos dos servidores
públicos dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas e da
Procuradoria-Geral de Justiça concedido em lg de janeiro de
1994 observará o disposto no art. 299 da Constituição do
Estado.
Art. 24 - Fica reajustada em 30% (trinta por cento), a
partir de lg de janeiro de 1994, a tabela de vencimentos do
Quadro de Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - vigente em
31 de dezembro de 1993.
§ lg - Sobre o valor resultante do disposto neste artigo
incide o indice geral de reajuste concedido no Decreto ng
35.344, de 12 de janeiro de 1994, observada a vigência nele
fixada.

 - O disposto neste artigo não implicará ónus para o
Tesouro do Estado.

3g - O índice de que trata o artigo fica estendido as
classes C-21 e C-22 do Quadro de Provimento em Comissão.
Art. 25 - Ficam criados, no Anexo III do Decreto no 16.409,
de 10 de julho de 1974, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão. 3 (três) cargos de Assessor II, código MG-12.
símbolo 5-03, sendo 2 (dois) de recrutamento amplo e 1 (um)
de recrutamento limitado, e 2 (dois) cargos de Assistente de
Gabinete, código MG-28. símbolo 5-04, destinados ao Quadro
Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração ng 1, de que trata o Decreto no
16.686. de 27 de outubro de 1974.
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Art. 26 -Fica criado, no Anexo iri do Decreto ng 16409,
de 10 de julho de 1974, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, 1 (um) cargo de Diretor 1, código MG-06,
símbolo 5-03, de recrutamento limitado, destinado ao Quadro
Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração a que se refere o Decreto ng 16.686,
de 27 de outubro de 1974.
Art. 27 - Fica criado, no Anexo 1H do Decreto nç 16.409,
de 10 de julho de 1974, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12,
símbolo 5-03, de recrutamento amplo, destinado ao Quadro
Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de Recursos
Minerais, Hídricos e Energéticos nQ XXXV, a que se refere o
Decreto no 16.686. de 27 de outubro de 1974.
Art. 28 - O art. 17 da Lei ng 11.403, de 21 de janeiro de
1994, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 17 - Os cargos de Diretor-Geral. Vice-Diretor-Geral e

Diretores das Diretorias de Engenharia, de Construção, de
Manutenção, de Operação de Via e de Transporte Metropolitano
e os de Assessor-Chefe, excetuados os mencionados no art.
18, são privativos de graduados em curso superior de
Engenharia Civil.".
Art. 29 - Fica acrescido ao art. 9g da Lei ng 10.850. de 4

de agosto de 1992, o seguinte 3Q:
"Art. 90 - . . ............................................
30 - Os membros do Conselho de Administração serão

substituidos em seus impedimentos por seus respectivos
suplentes.
Art. 30 - Fica criada, na estrutura orgânica da Fundação
João Pinheiro, no âmbito da Escola de Governo, a
Superintendência de Estágio.
Art. 31 - O exercício da função de Coordenador de Serviço
Integrado de Assistência Tributária e Fiscal equipara-se ao
exercicio de cargo em comissão constante na Lei no 6.762, de
23 de dezembro de 1975, para os efeitos do disposto no art.
40 da Lei no 9.532, de 30 de dezembro de 1987-
Art. 32 - Ficam acrescidos ao art. 2Q da Lei nQ 9.524, de
29 de dezembro de 1987, com a alteração realizada pela Lei
ng 9.742, de 15 de dezembro de 1988, os seguintes To e
2o:
"Art. 2o - ..............................................
1Q - Quando se tratar de construção, ampliação e reforma

de unidade da FHEMIG ou da HEMOMINAS, essas serão planejadas
e projetadas por suas respectivas fundações, cabendo ao
Departamento Estadual de Obras Públicas tão-somente a
execução das obras.

2 - Devido a sua especificidade, as obras de conservação
e reforma de prédios de unidade da FHEMIG ou da HEMOMINAS
poderão, a critério dos Secretários de Estado da Saúde e de
Transportes e Obras Públicas, ser executadas pelas
respectivas fundações.".
Art. 33 - O parágrafo único do art. 3g da Lei ng 9.524, de
29 de dezembro de 1987, com a alteração realizada pela Lei
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ng 0.742. de 15 de dezembro de 1988. passa a ser o lg.
ficando acrescido ao artigo o seguinte
"Art. 3g - . .............................................
2g - As obras de construção, ampliação, conservação e

reforma de prédios da rede estadual de ensino poderão, a
critério dos Secretários de Estado da Educação e de
Transportes e Obras Públicas, ser executadas pela
Prefeituras Municipais interessadas, por administração
direta ou contratadas com terceiros, mediante convênio
especifico com o Estado, por meio destas Secretarias.'.
Art. 34 - Fica atribuida vantagem pecuniária, a título de
vantagem pessoal, aos servidores absorvidos pelo Quadro de
Pesssoal da administração direta do Poder Executivo de que
trata a Lei ng 10.470. de 15 de abril de 1991, no percentual
de 60.68% (sessenta virgula sessenta e oito por cento), a
partir de lg de fevereiro de 1094, sobre ela incidindo os
percentuais de reajuste geral de vencimento concedidos ao
servidor civil do Poder Executivo, bem como os adicionais
por tempo de serviço.
Art. 35 - Para atender ás despesas decorrentes da execução

desta lei e do Decreto ng 35.344, de 12 de janeiro de 1994,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar de CR$ 43,950.000.000,00 (quarenta e três
bilhões e novecentos e cinqüenta milhões de cruzeiros
reais), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal ng
4.320. de 17 de março de 1964.
Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a lQ de
janeiro de 1994, ressalvadas as demais datas de vigência
indicadas em seus artigos e anexos.
Art. 37 - Revogam-se as disposições em contrário.

- Os anexos do Projeto de Lei ng 1.867/94 são os
publicados com o parecer de redação final do referido
projeto, na edição de 31/3/94.)

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.087/94
Mesa da Assembléia

Relatório
Vem à Mesa, para receber parecer, o requerimento em
epigrafe, de autoria do Deputado Marcos Helênio, publicado
no "Diário do Legislativo do dia 4/3/93. Pleiteia S. Exa.
seja dirigido pedido de Informações ao Secretário de
Recursos Humanos e Administração, consubstanciadas no envio
a esta Casa de relação nominal dos servidores públicos
estaduais que obtiveram licença sem vencimentos,
mencionando-se, ainda, o órgão a que pertencem.

Fundamentação
A fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo são

matérias que se situam no âmbito da competência privativa da
Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 62,
XXXI, da Constituição do Estado.
O requerimento de informações a autoridades estaduais
sujeita-se à deliberação do Plenário, nos termos do art.
245, XII, do Regimento Interno, após a emissão do parecer da



51

Mesa da Assembléia, de que trata o art. 246, c/c o art. 80.
VIII, "d", do aludido estatuto.
No que diz respeito ao mérito, entendemos ser a proposição

conveniente e oportuna, tendo em vista que a resposta ao
pedido de informações formulado por seu intermédio
subsidiará a ação fiscalizadora do Poder Legislativo no
tocante a matéria de interesse público.
Entendemos, entretanto, ser necessária a apresentação da
Emenda ng 1, com o objetivo de fixar-se a data a partir da
qual a informação versará, data essa que nos foi fornecida
verbalmente pelo Deputado Marcos Helênio.
Julgamos conveniente, ainda, a apresentação da Emenda nQ 2,

para conferir mais precisão aos termos do requerimento.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 5.087/94 com as emendas a seguir apresentadas.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se, ao final da expressão "licenciados sem

vencimentos", o seguinte: "a partir de 15 de março de 1991".
EMENDA NQ 2

Substitua-se a expressão "contendo, na mesma, o nome do
órgão de origem" por mencionando-se, ainda, o órgão em que
estão lotados".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de março de
1994.
José Ferraz, Presidente - José Militão, relator - Elmiro

Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho.

PRONUNCIAMENTO REALIZADO EM REUNIÃO ANTERIOR

2684 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Questão de Ordem Suscitada em 30/3/94

pelo Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, na reunião

ordinária de 15 do corrente, V. Exa. trouxe ao conhecimento
do Plenário a existência do relatório final da Comissão
Especial Constituida para Verificar a Situação dos Conjuntos
Habitacionais Construídos no Estado, , a partir de 1990, pelos
Programas COOPHA8, PAIH, PEP E PROAREAS, Financiados pela
Caixa Econômica Federal, De acordo com os preceitos
regimentais, determinou V. Exa. a publicação do relatório
para a posterior inclusão em ordem do dia.
Ocorre, Sr. Presidente, que, tendo tido acesso ao
mencionado documento, pude constatar que o seu teor, a meu
ver, não ê propriamente o esperado como resultado do
trabalho de uma comissão especial.
Ora, é sabido por todos que o mecanismo específico de que
dispõe o parlamento para a investigação, a elucidação e a
fiscalização de acontecimento determinado é a comissão
parlamentar de inquérito, que, para isso, conta até mesmo
por determinação constitucional, com poderes próprios das
autoridades judiciais. A comissão especial - outro tipo de
comissão prevista no Regimento Interno - não tem a mesma
natureza e muito menos a mesma finalidade.
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No momento em que se utiliza a Comissão Especial para fazer
o papel de comissão de inquérito, incorre-se, a meu ver, em
descumprimento do Regimento Interno.
Por outro lado, Sr. Presidente, não há dúvida de que se
vive um momento de "denuncismo" neste País. Se há um lado
positivo nisso tudo, é forçoso reconhecer que há excessos.
Excessos que, muitas vezes, atingem a honra, a dignidade, a
honorabilidade de pessoas inocentes. E o prejuízo é, muitas
vezes, irreversível, incontornável. Os fatos estão a
demonstrar essa realidade. No regime democrático de direito
em que vivemos, é preciso lembrar, todo cidadão tem direito
ao devido processo legal, tem direito de, uma vez acusado,
exercer ampla defesa.
O mencionado relatório, Sr. Presidente, traz acusações,
aponta responsabilidades individuais, e só sua publicação
tem a força de denunciar pessoas e instituições. E isso a
partir de um procedimento que - repita-se - não está
coadunado com o Regimento Interno.
Esta, Sr. Presidente, é decididamente uma questão
preocupante. Não apenas nesse caso especifico, mas de forma
mais abrangente, envolvendo como um todo a atuação desta
Casa e a observância do Regimento Interno.
Por isso mesmo. Sr. Presidente, quero sugerir e solicitar a
V. Exa. a designação de uma comissão de Deputados para
estudar e elucidar o papel das comissões, especialmente da
comissão especial, em face das atribuições regimentais e
legais da comissão parlamentar de inquérito. Até que isso
seja feito, até que possamos saber, com certeza, o que pode
ou não conter um relatório de comissão especial, deve, Sr.
Presidente, ser suspensa a publicação do relatório
mencionado, como indicam o bom-senso e a cautela.
Por outro lado, ainda relacionado com o assunto, um outro
ponto está a merecer elucidação. Há nesta Casa um
requerimento, assinado também por mim solicitando a
constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para
apuração dos fatos que constituiram objeto da Comissão
Especial. Devo dizer que assinei o requerimento sem lera
relatório, que não me foi apresentado. Depois de lê-]o.
percebo claramente que as acusações envolvem especial ou
exclusivamente a Caixa Económica Federal. Devo dizer, Sr.
Presidente, que, quanto ao assunto, me ocorre uma dúvida:
poderia a Assembléia, por meio de uma comissão parlamentar
de inquérito, investigar a atuação de um órgão federal? Pelo
critério de repartição de competências vigente, essa matéria
não estaria inserida na competência fiscalizadora e
investigatória do Congresso Nacional?
Solicito, Sr. Presidente, que também essa indagação esteja
compreendida nesta questão de ordem, de modo a viabilizar a
atuação consciente, desembaraçada e regimental da Casa no
trato dessa matéria.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que
irá responder á questão de ordem em outra oportunidade.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 6 de abril de 1994

ATAS

ATA DA 509a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE ABRIL DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1? Fase:
Ata - Correspondência: Ofício nQ 43/94, do Procurador-Geral
de Justiça - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei no
1969/94 - Comunicações: Comunicações da Comissão de Saúde
e Ação Social e dos Deputados kenil Kumaira, Mauro Lobo,
Wanderley Ávila, Márcio Miranda (2) e Geraldo da Costa
Pereira - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Despacho da
Presidência - Decisão da Presidência - Leitura de
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 20h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Bené
Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alvaro
Antõnio - Ambrósio Pinto - Baldonedo Napoleão - Bonifácio
Mourão - Côssimo Freitas - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - Jorge
Hannas - José Braga - José Leandro - Kemil Kumaira - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Milton Sailes
- Paulo Pettersen - Pêricles Ferreira - Roberto Luiz Soares
- Romeu Queiroz - Tarcisio Henriques - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 20-Secretário para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ia Fase
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Tarcísio Henriques, lç-Secretário 'ad hoc", lê
a seguinte correspondência:

"OFÍCIO Ng 43/94
Belo Horizonte, 4 de abril de 1994.
Senhor Presidente,
Reportando-nos ao oficio encaminhado por Vossa Excelência,
sob o nQ 2.548/93/SGM, consubstanciado em pedido, lastreado
em decisão desta Casa Legislativa, para que o Ministério
Público de Minas Gerais adotasse medidas necessárias á
apuração de eventuais irregularidades no repasse de verbas
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públicas, denominadas subvenções sociais, cumpre-nos
informar que as conclusões atinentes aos parlamentares
Ibrailim Jacob e Jaime Martins do Espirito Santo acarretam,
outrossim, o encerramento das averiguações efetivadas pela
Instituição, no que concerne ao requerimento deduzido pela
Assembléia Legislativa do Estado.
De se notar que todos os procedimentos instaurados e as
providências efetivadas acerca dos fatos noticiados foram
levados ao conhecimento de Vossa Excelência, ensejando as
decisões reputadas cabíveis no âmbito do Poder Legislativo.
Com idêntica finalidade, consignamos que, em relação aos
Deputados Ibrahim Jacob e Jaime Martins, não restaram
configuradas irregularidades no repasse de verbas públicas,
estando os recursos liberados pelo erário registrados e
formalizados nas entidades beneficiadas pelos aludidos
parlamentares.
Registre-se que a comissão especialmente indicada pelo
Procurador-Geral de Justiça encarregou-se, em cada caso
examinado, em verificar a observáncia das normas legais e
regulamentares no repasse das subvenções sociais e a
escorreita destinação subseqüente.
A fiscalização da correta aplicação dos valores destinados
às entidades contempladas, doravante, está, por imperativo
lega' (art. 36 da Lei 8.222/82), a cargo das Curadorias de
Fundações e Associações Beneficentes, função exercida pelos
Promotores de Justiça nas diversas comarcas do Estado.
Acentuamos, nesta oportunidade, que ao Ministério Público
honrou sobremaneira a confiança depositada pelo Poder
Legislativo, sendo que a tarefa, correlata ás atribuições
legais da Instituição, foi desempenhada com zelo, seriedade
e firmeza.
Neste sentido, colocou-se o Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, que nos causa justo orgulho dirigir, á
disposição da augusta Assembléia Legislativa para o
exercicio de outros encargos conferidos por lei, reiterando
o propósito de desincumbir-se de cada missão consoante os
interesses maiores da sociedade.
Por derradeiro, informamos que, ultimadas as providências
necessárias, serão encaminhadas a Vossa Excelência as
conclusões que encerram as medidas adotadas em face da
decisão do Poder Legislativo, que resultou no mencionado
oficio ng 2.548/93/SGM. em 4 de novembro de 1993.
Sendo o Que se nos apresenta para o momento, subscrevemo-
nos com protestos de elevado apreço.
Castellar Modesto Guimarães Filho, Procurador-Geral de

Justiça.".
- A Comissão de Justiça-

- Publicado de acordo com o texto original.)
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para a la fase do Pequeno Expediente.

Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, ê encaminhada á Mesa a seguinte

proposição:
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PROJETO DE LEI Nç 1.969/94
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade do Rotary

Clube de Araguari, com sede no Município de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa da
Amizade do Rotary Clube de Araguari, com sede no Município
de Araguari.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 4 de abril de 1994.
Ajalmar Silva
Justificação: A Casa da Amizade do Rotary Clube de Araguari
é uma entidade civil sem fins lucrativos, funciona desde
1989 e tem por finalidade principal promover campanhas
filantrópicas, educativas e de assistência social.
A entidade, que desde a sua fundação vem desenvolvendo
intensa atividade em favor dos menores, dos idosos e das
pessoas carentes, tem diretoria composta por pessoas
idôneas, que não recebem nenhuma remuneração pelo exercício
de seus cargos.
Pelo significativo papel que desempenha junto à comunidade.

a entidade faz jus á declaração de utilidade pública.
Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à

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

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão

de Saúde e Ação Social e dos Deputados Kemil Kumaira, Mauro
Lobo, Wanderley Avila, Márcio Miranda (2) e Geraldo da Costa
Pereira.

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

Palavras do Sr. Presidente
Em novembro do ano findo, em face do surgimento, na
imprensa, de denúncias envolvendo a destinação de recursos
de subvenção social, esta Presidência, fundada em decisão
desta Casa, solicitou ao Ministério Público do Estado a
adoção de medidas necessárias á apuração de eventuais
irregularidades no repasse das mencionadas verbas públicas.
Após diligente e minucioso trabalho investigatório. o

Ministério Público, mediante ofício trazido a esta Casa na
tarde de hoje. pessoalmente. pelo Procurador-Geral de
Justiça, informa o encerramento das averiguações efetivadas
por aquela instituição no que concerne ao requerimento
formulado pela Assembléia.
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No mesmo documento em que dá por encerrado o encargo,
noticia o Ministério Público que, em relação aos Deputados
Ibrahim Jacob e Jaime Martins, não foram configuradas
irregularidades no repasse de verbas públicas, estando os
recursos liberados pelo erário devidamente registrados e
formalizados nas entidades beneficiadas pelos aludidos
parlamentares.
Informou, ainda, no dia de hoje, o Procurador-Geral de

Justiça que, até quarta-feira próxima, encaminhará a esta
Casa relatório com idênticas conclusões relativamente ás
investigações levadas a efeito quanto ás destinações de
verbas de subvenções feitas pelos Deputados Geraldo da Costa
Pereira, Geraldo Rezende, Wellington de Castro e José
Bonifácio.
Também quanto a esses parlamentares, e no que concerne à

matéria de destinação de subvenção social, está o Ministério
Público recomendando o arquivamento dos respectivos
inquéritos.
Cumpre a esta Presidência agradecer, em nome da Casa, o
trabalho de envergadura desenvolvido pelo Ministério Público
no atendimento da solicitação da Assembléia, tarefa que
soube desempenhar com inigualável seriedade, denodo e
competência. desincumbindo-se integralmente, perante esta
Casa e a sociedade, da missão que lhe coube.

Despacho da Presidência
Esta Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso XX do art. 83 do Regimento Interno, distribui também
á Comissão de Administração Pública o Projeto de Lei n
1.865/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
Universidade do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências, para parecer sobre as emendas apresentadas em
Plenário, no correr da discussão em lQ turno.
Sala das Reuniões, 4 de abril de 1994.
José Ferraz, Presidente.

Decisão da Presidência
Esta Presidência, considerando que subsistem as razões

determinantes da decisão de 28/12/93, que tem o objetivo de
viabilizar a demonstração da aplicação de recursos
percebidos por entidades, nos termos da Resolução no 5.129,
de 28/12/92, decide:

- Fica prorrogado o prazo previsto na decisão da
Presidência de 28/12/93. possibilitando ás entidades
subvencionadas, nos ternos da Resolução no 5.129, de
28/12/92. protocolar na Assembléia Legislativa. até 31/5/94,
o demonstrativo de aplicação de recursos do exerciçio
financeiro de 1993.
2 - A Inobservância do prazo estabelecido no item anterior
impedirá o recebimento de novas subvenções no exercicio
seguinte, por força do disposto no 3Q do art. 7g da
Resolução no 5.129, de 1992.
Sala das Reuniões, 30 de março de 1994.
José Ferraz, Presidente.

Leitura de Comunicações Apresentadas
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Kemil Kumaira e Mauro Lobo - reassunção das funções de
parlamentar junto á Assembléia Legislativa (Ciente.
Publique-se. Cópia ás Lideranças. A Gerência-Geral de Apoio
ás Comissões); pelos Deputados Wanderley Ávila - falecimento
do Sr. Vito Couto, em Diamantina; Márcio Miranda (2) -
falecimento da Sra. Anália Neri Lopes, em Selo Horizonte, e
do Sr. Antônio Fernandes Guimarães, em Divinópolis; e
Geraldo da Costa Pereira - falecimento da Irmã Abigail . em
Mateus Leme (Ciente. Oficie-se.); pela Comissão de Saúde e
Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei S ns 1.682 e
1.746/93, do Deputado Anderson Adauto; 1.650/93, do Deputado
José Leandro; 1.692/93, do Deputado Péricles Ferreira;,
1.672 e 1.716/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos (Ciente.
Publique-se.).

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

ATA DA 20 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA. DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às dez horas do dia vinte e três de março de mil novecentos
e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Francisco Ramalho, Maria José Haueisen e Ambrõslo
Pinto, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Deputado Francisco Ramalho declara abertos os
trabalhos e solicita á Deputada Maria José Haueisen que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente passa á discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Ambrõsio Pinto, relator do Projeto de Lei ng 1.652/93, no 2
turno, emite parecer favorável à aprovação do projeto.
Submetida a discussão e votação, é essa proposição aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1994.
Côssimo Freitas, Presidente - Ambrôsio Pinto - Francisco
Ramalho - Maria José Haueisen - Wilson Pires.
ATA DA 

lã 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

ELABORAR UM CÓDIGO DE ÉTICA E PRINCÍPIOS NORTEADORES DO
DECORO PARLAMENTAR
Às onze horas e quinze minutos do dia vinte e três de março
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão. Tarcísio
Henriques, Romeu Queiroz e Antônio Carlos Pereira, membros
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da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado baldonedo Napoleão, declara abertos os
trabalhos e suspende a reunião por 10 minutos. As 11h25min,
o Presidente declara reabertos os trabalhos e suspende a
reunião, de comum acordo com os demais membros da Comissão,
até as 151h30min desta mesma data. As 15h30min, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Romeu
Queiroz, Tarcísio Henriques, Agostinho Patrus e Gilmar
Machado. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado
Baldonedo Napoleão, declara reabertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Romeu Queiroz 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 discutir propostas e a colher subsidios para a
elaboração de um código de ética e de principios norteadores
do decoro parlamentar e determina a distribuição do material
contendo a pesquisa da legislação existente sobre a matéria
e a sugestão de um cronograma para esta Comissão,
elaborados pela assessoria. Os Deputados Tarcisio Henriques
e Gilmar Machado sugerem que o prazo para apresentação de
requerimentos seja dilatado. A Presidência esclarece que
existe a possibilidade de o prazo da Comissão ser
prorrogado, nos termos da Deliberação ng 650. de 1991, da
Mesa da Assembléia, e que os requerimentos formalizados para
audiência de convidados devem conter nome completo do
convidado, nome completo da entidade que representa,
endereço completo e justificativa de sua indicação. O
Deputado Tarcisio Henriques renuncia ao cargo de Vice-
Presidente para melhor atender á proporcionalidade da
representação de todos os partidos. A Presidência, tendo em
vista a renúncia do Vice-Presidente, determina sejam
distribuidas as cédulas de votação devidamente rubricadas e
solicita ao Deputado Romeu Queiroz que atue como
escrutinador. A Presidência, após a apuração, proclama
eleito para o cargo de Vice-Presidente o Deputado Antônio
Carlos Pereira, com cinco votos. O Deputado Romeu Queiroz
renuncia à função de relator, em virtude de suas atividades
à frente da Liderança do Governo. A Presidência, tendo em
vista a renúncia do Deputado Romeu Queiroz, designa o
Deputado Tarcisio Henriques para relatar a matéria. O
Deputado Gilmar Machado lê requerimento, de autoria do
Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando que o Deputado
Fernando Lyra. Corregedor da Câmara Federal, seja convidado
a fazer uma palestra sobre as normas existentes sobre a
matéria. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A
Presidência, de comum acordo com os membros, agenda para _o
próximo dia 29, terça-feira, ás l5h3ümin, a l Reunião
Extraordinária desta Comissão, com a finalidade de se dar
prosseguimento aos trabalhos já iniciados, principalmente a
apresentação de requerimentos sugerindo convidados. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca-os para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de março de 1994.

 

Baldonedo Napoleão, Presidente - Wilson Pires - José
Renato - António Carlos Pereira.
ATA DA 43g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quinze horas do dia vinte e três de março de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Tarcisio Henriques, Dilzon Melo, José
Renato e António Fuzatto, membros da Comissão suparcitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tarcísio
Henriques, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
José Renato que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Com  a palavra, o
Deputado Dilzon Melo, para emitir parecer sobre o Projeto de
Lei ng 846/92. O relator conclui pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo no 1. Discutido e votado, é
aprovado o parecer. O Deputado José Renato apresenta parecer
pela rejeição do Projeto de Lei ng 1.495/93. Discutido e
votado, é aprovado o parecer. Quanto ao Projeto de Lei nQ
1.551/93, o relator, Deputado José Renato, conclui em seu
parecer pela aprovação do projeto, q ue, discutido e votado.
é aprovado.D Deputado António Fuzatto, relator do Projeto de
Lei nQ 1.585/93, conclui em seu parecer pela aprovação do
projeto, que, discutido e votado, é aprovado. Na ausência do
relator do Projeto de Lei no 1.660/93, Deputado Ermano
Batista, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Dilzon Melo, que conclui em seu parecer pela aprovação da
matéria. Discutido e votado, é o parecer aprovado. O Projeto
de Lei ng 1.851/93 recebe parecer sobre emendas
apresentadas em Plenário. O relator conclui pela rejeição
das Emendas ns 6 a 8. Discutido e votado, é aprovado o
parecer, O Projeto de Lei no 1.867/94 recebe parecer sobre
as emendas apresentadas em Plenário. O relator. Deputado
José Renato, conclui pela aprovação das Emendas ngs 13 a 15,
juntamente com as Emendas nos 16 e 17 e a Subemenda no 1 à
Emenda nQ 3. Discutido e votado, é o parecer
aprovado.Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra a reunião.
Sala das Comissões. 29 de março de 1994.
António Fuzatto, Presidente - José Renato - Alvaro António
- Ermano Batista - Baldonedo Napoleão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.561193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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O projeto de lei em epigrafe, do Deputado He!y Tarquiflio,
estabelece as diretrizes para a cooperação técnico-
financeira do Estado em consórcios administrativos
intermunicipais de saúde e dá outras providências.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposiçao,
compete-nos emitir parecer sobre a matéria para o lg turno,
nos ternos regimentais.

Fundamentação
Um dos graves problemas sociais brasileiros decorre da
falta de recursos e investimentos no setor da saúde. São
investidos na área apenas cerca de USS30.00 por ano, por
pessoa, fato que constitui forte indicativo de que nosso
Pais é um gigantesco hospital, totalmente desaparelhado. A
falência do sistema de saúde é sentida tanto nas grandes
cidades, onde a assistência é prestada prioritariamente
pelo setor privado, quanto nas cidades de menor porte, em
que há carência de recursos, de profissionais especializados
e de equipamentos, o que torna o atendimento pela rede
pública ainda mais precário.
A transferência das atribuições de assistência á saúde da

União para os Estados e municipios, mediante a aplicação dos
critérios estabelecidos pela Lei ng 8.080, de 19/9/90, foi
uma tentativa válida de fortalecimento do sistema, com
conseqüente melhoria da assistência á população. E uma
característica do Brasil apresentar regiões demasiadamente
pobres e desassist idas e outras com nível de assistência de
melhor qualidade.
Pelas razões mencionadas, torna-se necessário o agrupamento

de municípios em torno do interesse comum de lutar por uma
assistência mais digna á saúde, a fim de que se efetive a
conquista assegurada pelo art. 10 da Lei ng 8.080. O projeto
de lei em tela propõe o estabelecimento de diretrizes que
tornem tal consórcio mais democrático e realista, de acordo
com os interesses e as características especificas locais e
regionais, de modo que municipios de pequeno porte,
principalmente, tenham condições técnicas e profissionais
para garantir um modelo assistencial adequado a sua
realidade epidemiológica. E de ressaltar a grande
importância da participação técnico-financeira do Estado na
execução desses consórcios, visando a uma integração de
forças voltadas para a preservação e a melhoria dos
serviços de saúde prestados á população, historicamente
ineficientes, combalidos e falidos.
Entretanto, algumas modificações devem ser feitas no
mencionado projeto de lei, a fim de que a matéria seja
aprimorada e atenda ás reais necessidades da população, o
que faremos por meio de emendas.
A Constituição Federal, em seu art. 196, garante a saúde
como direito de todos e dever do Estado, no que é seguida
pela Constituição Estadual, em seu art. li, inciso II, e no
art. 186, motivo pelo qual julgamos desnecessária a inclusão
do inciso VI do art. Sg.
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Também o inciso virr do art. Sg trata de matéria já versada
no art. 188. inciso IV, da Constituição Estadual, que
garante a participação da comunidade nas ações e nos
serviços públicos de saúde. Além disso a comunidade já se
faz representar nos Conselhos Estadual e Municipais de
Saúde, que, em última instãncia, se reportarão aos
consórcios intermunicipais na integração da assistência
prestada ã população, razão pela qual julgamos desnecessária
a disposição contida nesse inciso.
Achamos, ainda, inoportuna a edição de lei especifica para

o plano de cooperação técnico-financeira, que, a nosso ver,
deve ser objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do
orçamento do Estado e do Plano Estadual de Ação
Governamental, razão por que somos pela retirada do inciso
XI! do art. 5g e do art. 6g, que prevêem os objetivos e as
diretrizes para o citado plano.
Apresentamos, finalmente, uma emenda que visa a garantir a
manutenção, pelos municípios, de ações, programas ou
projetos de organização da rede local e regional de serviços
de saúde, condicionando a cooperação técnico-financeira do
Estado a essa plena e efetiva participação dos municípios.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.561/93, no lo turno, com as Emendas ngs 1 a 3,
transcritas a seguir.

EMENDA NQ 1
Suprimam-se, no art. 5 g , os incisos VI, VIII e XII.

EMENDA NQ 2
Suprima-se o art. 6g.

EMENDA Hp 3
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Condiciona-se a cooperação técnico-financeira

do Estado, de que trata o art. 10, ao compromisso formal dos
municípios de manterem ações, programas ou projetos de
organização da rede local e regional de serviços de saúde.".
Sala das Comissões. 17 de novembro de 1993.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires, relator - Bernardo

Rubi nger.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.919/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a cancelar cláusulas
decorrentes de lei e constantes em escritura de doação de
imóvel ao Município de Três Pontas.
Publicada em 8/3/94 e tendo o Governador solicitado a sua
tramitação em regime de urgência, conforme o disposto no
art. 69 da Constituição Estadual, a proposição foi
distribuída ás Comissões supracitadas para, em reunião
conjunta, receber •parecer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno.
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Cabe, agora, a esta Comissão examinar o projeto quanto aos
aspectos da juridicidade, da constitucionalidade e da
legalidade, nos termos do art. 103, V, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição Estadual prevê, em seu art. 18, a doação de
imóvel, determinando serem dispensáveis avaliação prévia e
licitação para tanto.
Estabelece também a Lei Maior, no seu art. 61, XV, que cabe

á Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor
sobre aquisição onerosa e alienação de bem imóvel do Estado.
Trata a Lei no 9.674, de 1988, de doação de terreno do
Estado ao Município de Três Pontas, sob certas condições,
tendo expirado o prazo para o cumprimento dessas condições
em 25/1/94.
Assim sendo, para que se mantenha o imóvel em poder do

município, a proposição sob comento estipula novas condições
para a ratificação da doação, cumpridos os pressupostos
constitucionais.
Finalmente, julgamos de bom alvitre a apresentação do
Substitutivo ng 1, a fim de adaptar o projeto aos aspectos
técnico-formais pertinentes.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade, e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
1,919/94 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI Hg 1.919/94
Autoriza o Poder Executivo a ratificar e retificar a doação
de imóvel feita ao Município de Três Pontas e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a ratificar,

com as retificações constantes nesta lei, a doação, feita ao
Município de Três Pontas, de um imóvel, constituído de uma
gleba de terra com área de 27,20ha (vinte e sete virgula
vinte hectares), situado no lugar denominado Campo da Cruz.
doado nos termos da Lei ng 9.674, de 20 de setembro de 1988,
registrado sob o nQ 2.R.01.M. 12647, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Três Portas.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo

destina-se à instalação de uni parque industrial.
Art. 2Q - O imóvel reverterá ao património do Estado se. no
prazo de E (cinco) anos a contar da averbação da escritura
pública de ratificação e retificação da doação, não lhe for
dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo
anterior.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Ermano Batista - Ivo José.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.919/94 autoriza o Poder Executivo a cancelar cláusulas
decorrentes de lei e constantes em escritura de doação de
imóvel ao Município de Três Pontas.
Publicado, foi o projeto enviado às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para elaboração de seus respectivos pareceres.
Tendo a primeira das Comissões concluído pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na
forma do Substitutivo ng 1, por ela apresentado, vem,
agora, o projeto a esta Comissão, para que o analisemos nos
limites de nossa competência.

Fundamentação
A proposição em apreço não encontra óbice, do ponto de

vista financeiro-orçamentário, a sua aprovação. O projeto
não representa acréscimo de despesas na lei orçamentária
anual. A matéria, portanto, merece prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.919/94 na forma do Substitutivo ng 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - José Renato, relator -

Antõnio Carlos Pereira - Emano Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.296/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nç 1.296/93, do Deputado Antônio Carlos
Pereira, que institui o Dia da União dos Povos Latino-
Americanos, foi aprovado no 2g turno na forma do vencido no
l Q turno.
vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, f lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.296193
Institui o Dia da União dos Povos Latino-Americanos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica instituído o Dia da União dos Povos Latino-

Americanos, a ser comemorado anualmente no dia 24 de março.
Art. 2c. - As Secretarias de Estado da Edücação e da Cultura

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

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
Péricles Ferreira. Presidente - Maria Olivia, relatora -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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No 1.408/93
Comissão de Redação

O Projeto deLei nQ 1.406/93, do Deputado Péricles
Ferreira, que dá o nome de Escola Estadual Conrado Verissimo
de Oliveira á Escola Estadual Serra do Anastácio, localizada
no Municipio de Taiobeiras, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.406193
Dá o nome de Escola Estadual Conrado Verissimo de Oliveira
á Escola Estadual Serra do Anastácio, localizada no
Município de Taiobeiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominada Escola Estadual Conrado Veríssimo

de Oliveira a Escola Estadual Serra do Anastácio, localizada
no Município de Taiobeiras.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de março de 1994.
José Maria Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.476/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.476/93, do Deputado José Leandro,
que declara de utilidade pública a Associação de Guias de
Turismo de Ouro Preto, com sede no Município de Ouro Preto,
foi aprovado nos turnos regimentais, na forrha do
Substitutivo ng 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, j lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.476/93
Declara de utilidade pública a Associação de Guias de

Turismo de Ouro Preto, com sede no Municipio 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 Municipio de
Ouro Preto.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Maria Olivia, relatora -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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NO 1.481/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1481/93, do Deputado Péricles
Ferreira. que declara de utilidade pública a Associação Pró-
Fundação Universitária do Vale do Jequitinhonha - FuNrvALE -
com sede no Município de Diamantina, foi aprovado nos

turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 5 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.481/93
Declara de utilidade pública a Associação Pró - Fundação
Universitária do Vale do Jequitinhonha - FUNIVALE -, com
sede no Município de Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Pró - Fundação Universitária do Vale do Jequitinhonha -
FUNJIVALE -, com sede no Municipio de Diamantina.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994,
José Maria Pinto. Presidente - Maria Olivia, relatora -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.514/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.514/93, do Deputado Sebastião Costa,
que declara de utilidade pública o União Esporte Clube, com
sede no Município de Entre-Rios de Minas, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.514193
Declara de utilidade pública o União Esporte Clube, .com

sede no Município de Entre-Rios de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o União
Esporte Clube, com sede no Município de Entre-Rios de
Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de março de 1994-
Péricles Ferreira, Presidente - Maria Olivia, relatora -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.533/93
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei no 1.533/93, do Deputado Antônio Jãlio,
que declara de utilidade pública o Coral Pequenos Cantores
de Pará de Minas, com sede no Municipio de Pará de Minas,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.533/93
Declara de utilidade pública o Coral Pequenos Cantores de
Pará de Minas, com sede no Municipio de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Coral

Pequenos Cantores de Pará de Minas, com sede no Municipio de
Pará de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Maria Olivia, relatora -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.570/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.570/93, de autoria da Deputada Maria
José Haueisen, que declara de utilidade pública o Centro
Cultural de Araçuai Nagõ, com sede no Municipio de Araçuai.
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.570/93
Declara de utilidade pública o Centro Cultural de Araçuai
Nagõ, com sede no Municipio de Araçual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Cultural de Araçuai Nagô, com sede no Municipio de Áraçua.i.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
José Maria Pinto, Presidente - Francisco Ramalho, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.601/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.601/93, do Deputado Ronaldo

Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Associação
dos Moradores de Silvestre, com sede no Distrito de
Silvestre, no Municipio de Viçosa, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
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Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de q ue, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.601/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de

Silvestre, com sede no Distrito de Silvestre. no Município
de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores de Silvestre, com sede no Distrito de
Silvestre, no Município de Viçosa.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de março de 1994.
José Maria Pinto, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.602/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.602/93 , de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconceilos, que declara de utilidade pública a
Associação Comunitária do Bairro Nova Esperança - ACOBANE -,
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos ternos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.602/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro Nova Esperança - ACOBANE -. com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Nova Esperança - ACOBANE -, com sede
no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de março de 1994.
José Maria Pinto. Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.679/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.679/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que declara de utilidade pública o Grupo
Cultural Arraiá do Brejinho, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.679/93
Declara de utilidade pública o Grupo Cultural Arraiá do

Brejinho. com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Cultural Arraiá do Brejinho, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
José Maria Pinto. Presidente - Francisco Ramalho. Relator -

Maria Olivia.
PARECER SOBRE A EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI

NQ 1.920/94
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O Projeto de Lei no 1.920/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a organização da Fundação Helena Antipoff,
estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências,
foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem no 452/94 e
está tramitando em regime de urgência, nos termos do art. 69
da Constituição Estadual.
Aprovada sem emendas na reunião conjunta das Comissões de
Constituição e Justiça, de Educação. Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
foi a proposição ao Plenário. , tendo recebido a Emenda no 1,
apresentada pelo Deputado Alvaro Antônio durante a
discussão.
Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a referida

emenda, nos termos regimentais-
Fundamentação

A emenda ora examinada acrescenta parágrafo único ao art,
23 do referido projeto de lei, propondo alteração dos
fatores de ajustamento dos vencimentos dos cargos de
administração superior da Fundação Helena Antipoff - FHA
-, com a elevação dos valores propostos no Anexo 1 da
proposição.
O art. 66 da Constituição Estadual estabelece em seu inciso
III, 'b", que é matéria de iniciativa privativa do
Governador do Estado a criação de cargo e função públicos
das administrações direta, autárquica e fundacional e a
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros
da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Ora, a emenda em questão pretende alterar indicadores que

devem ser tomados como referência para o cálculo dos ajustes
dos vencimentos de servidores de uma fundação pública
estadual e fere, portanto, o dispositivo constitucional
citado, tornando-se, sob esse aspecto, inconstitucional.
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Quanto ao mérito, a emenda mostra-se injusta para com as
demais classes que compõem o Quadro de Pessoal da FHA ao
privilegiar os cargos constantes no Anexo 1 do Projeto de
Lei nQ 1920/94 com uma elevação dos fatores de ajustamento
que não alcança os demais cargos.

Conclusão
Por todos os motivos expostos, opinamos pela rejeição da

Emenda ng 1 ao Projeto de Lei ng 1.920/94.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1994.
Côssimo Freitas, Presidente - Ambrôsio Pinto, relator -
Maria José Haueisen (voto contrário) - Francisco Ramalho.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

498a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 15/3/94 pelo

Deputado Elmiro Nascimento
O Deputado Elmiro Nascimento - Senhores, na data de hoje,

estou apresentando requerimento à Presidência desta Casa, o
Qual envolve matéria, a meu ver, pertinente á própria
autonomia do Poder Legislativo.
Com efeito, trata-se do parecer em que o Deputado Federal
Nélson Jobim, atuando como relator das propostas revisionais
dirigidas ao § 4g do art. 18 da Constituição Federal,
pondera que o processo de emancipação de municípios deverá
ser regulamentado por lei complementar federal
Como, pelo dispositivo da Constituição Federal em vigor, a
lei complementar é de competência dos Estados, vemos no
parecer citado um sério retrocesso, e mais Que tudo, uma
inoportuna ingerência do Legislativo Federal sobre os
Legislativos Estaduais.
Permito-me, para melhor compreensão das pessoas presentes,
fazer a leitura da justificação que acompanha o meu citado
requerimento. (- Lê:)
"1 - O 4q do art. 18 da Constituição Federal em vigor

dispõe que:
"A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de

Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-
cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual,
obedecidos os requisitos previstos em lei complementar
estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações diretamente interessadas".
2 - Em consonância com o disposto na norma constitucional
acima referida, promulgou-se em Minas Gerais a Lei
Complementar nQ 19, de 18/7/91, a qual passou a reger a
matéria em nosso Estado, dentro do principio de tutela a
cargo do Governo Estadual, e especificamente com atuação do
Legislativo Estadual.
3 - Ocorre que a Lei Complementar nQ 19, tal como hoje se
apresenta, omitiu-se ou mostrou-se inexeqüivel em alguns
aspectos, no parecer, entre outros, do signatário do
presente requerimento e de vários membros do Legislativo
mineiro. Para suprir essas lacunas e corrigir essas
inexeqüibilidades, foi apresentado nesta Assembléia o
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Projeto de Lei Complementar nQ 29/93, de 17/7/91, de autoria
do Deputado José Braga, que propõe, em linhas gerais, as
seguintes alterações:
- para efeitos do plebiscito, o "quorum" necessário será de

maioria absoluta dos votos apurados;
- o projeto de lei de criação do municipio não poderá
tramitar no ano em que ocorram eleições municipais;
- é obrigatória a participação do órgão encarregado dos
serviços de Geografia. Geologia e Cartografia oficial do
Estado nos estudos, nas pericias e nos trabalhos de
demarcação territorial relacionados com a definição de
limites intermunicipais, em caso de litigio.
4 - Tanto a Lei Complementar nQ 19 quanto o Projeto de Lei
Complementar ng 29/93 estão, obviamente, em estrita
consonância com o dispositivo da Constituição Federal, que
delega aos Estados o encargo de elaborar legislação
complementar sobre a matéria. Isso porque a norma primeira,
a Constituição Federal, não pode e não deve, sob pena de
desvirtuar-se o seu espirito de Carta Magna, descer a
detalhes operacionais e procedimentais.
5 - Ocorre que, na proposta de revisão da Constituição ora
em tramitação na Câmara Alta, retorna ao Governo Federal o
encargo de legislar, por meio de lei complementar, a partir
da norma constitucional, segundo parecer do relator da
matéria, Deputado Nélson ,Jobim. Trata-se de flagrante
retrocesso e desnecessária e perdulária tramitação, já que:
- a modificação da competência da lei complementar, que
Passa das Assembléias Legislativas estaduais para a Câmara
Alta, invalida toda uma situação já operante, sacramentada e
satisfatória, em que a tutela é dos Legislativos Estaduais;
a ocorrer a modificação proposta, sucederá intolerável
tutela do parlamento federal sobre o Legislativo Estadual;
- o estabelecimento de critérios normativos e operacionais,
por meio de lei federal, e não estadual, choca-se com a
realidade brasileira, já que a vastidão continental do Pais
e as diferentes situações sócio-econõmicas existentes
implicam inevitável regionalização, que não pode ser
atendida por norma única, abrangente, uniformizadora e
refratária às diversidades citadas;
6 - Pelo exposto, é nosso entendimento que esta Assembléia,
abraçando a posição contrária ao parecer referido, de
autoria do Deputado Federal Nélson Jobim, deve manifestar-se
a este, em tempo hábil e dentro dos prazos previstos para o
término da revisão da Constituição, argüindo a necessidade,
a conveniência e a legitimidade de a matéria em causa
continuar a ser redigida por lei complementar estadual, tal
como hoje dispõe a Constituição Federal em vigor".
Como vêem, senhores, no interesse maior dos municipios
mineiros e na salvaguarda da autonomia desta Casa, esta
Assembléia deve manifestar-se contrariamente á proposta em
questão.
Estou certo de que todos aqui estarão sensiveis ao assunto
e empenhados na aprovação de meu requerimento. Muito
obrigado.
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498a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 15/3/94 Dela

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, Deputado
Elmiro Nascimento, colegas do Plenário, das galerias e dos
gabinetes que acompanham os trabalhos, estamos hoje
completando, já que não existe nenhum motivo para
comemoração, três anos do Governo Hélio Garcia. Parece que o
Governador caminha seriamente para se credenciar a ser um
dos piores que tivemos nos últimos tempos. Na realidade, a
truculência do Governo anterior foi substituída pela falta
de governo com Hélio Garcia. Falta de um lado, porque existe
presença de outro. Para os servidores públicos, um dos
segmentos responsáveis pela eleição do Governador Hélio
Garcia, as promessas foram muitas, os compromissos assumidos
foram muitos, e a decepção tem sido muito maior do que todas
as promessas feitas durante a campanha.
Temos, inclusive, uma foto em que o então candidato a Vice-
Governador recebe as lideranças do funcionalismo, na
passagem do lg para o 2g turno das eleições, e assume
inúmeros compromissos em nome do Governador Hélio Garcia.
Eu gostaria de começar pelo final. Acho que o maior balanço
do Governo Hélio Garcia foi feito por ele próprio. Já
dissemos isso aqui, mas acho que hoje, decorridos três anos,
fica mais evidente. Em janeiro deste ano. o Governador Hélio
Garcia. sorrateiramente, como é o seu estilo - aliás, um
estilo de falar pouco e agir menos ainda, a não ser dentro
da sua ótica -, decreta estado de calamidade pública nas
áreas de saúde e segurança públicas.
Todos aqui devem se lembrar. Nos primeiros dias de seu
Governo, o Governador disse: "No primeiro ano, vou colocar a
casa em ordem; no segundo, vamos começar a governar". E, se
após três anos, um Governo decreta calamidade pública na
saúde e na segurança, é sinal de que ele é responsável por
essa situação.
O que se percebe é que tudo deveria ter sido feito. Nós
vivemos um verdadeiro caos na administração pública. Eu
diria que é quase um caos completo. Temos um arrocho
salarial tão grande quanto o do Governo passado ou pior
ainda. A defasagem salarial varia de 139% a 1.302%. Esses
são os índices de reajustes que o funcionalismo deveria ter
para que os salários voltassem ao poder aquisitivo de
outubro de 1986. E o resgate do poder aquisitivo, para
equipará-]o aos níveis dessa época, é uma das promessas
escritas, gravadas e repetidas do Governador Hélio Garcia ao
funcionalismo público. Temos uma política salarial - graças
á greve - de reajustes quadrimestrais, com base em 90% do
crescimento da receita, e antecipação na base de 60%. A
política atual propõe reajuste diário. E o Governo, que é
obrigado a transformar o salário em URVs, ainda afirma, nos
jornais desta semana, que não sabe quando irá proceder à
conversão-
0 regime jurídico único dos servidores públicos continua no
papel. Efetivamente, nada foi feito para que ele fosse
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implantado, muito pelo contrário. Os servidores do quadro
que nós consideramos um verdadeiro purgatório - os da função
pública - são milhares. No magistério, o número deles chega
a ser quase maior do que o dos efetivos. Se não é superior,
atinge, pelo menos, a faixa de 50%- Então, o Governo. de
acordo com a Constituição e com as leis ordinarias, teria
que implantar o regime jurídico único. E nada foi feito,
porque o caos realmente interessa a quem não deseja
profissionalizar o serviço público.
Outro problema é o dos planos de carreira. Se não fosse
trágico, eu diria que é até piada: nada foi feito com
relação ao plano de carreira. Todos os projetos enviados a
esta Casa são um verdadeiro °samba do crioulo doido", haja
vista o "frankenstein" Todos os anos, o Governo promove una
reforma com o nome de "frankenstein" que é uma balbúrdia
instalada: reajustes diferenciados para algumas categorias e
órgãos etc. Enfim, plano de carreira não existe,
absolutamente nenhum. O Governo acha que, elevando os
salários das altas chefias do Estado, resolverá o problema
da administração pública.
Á readmissão - a famosa anistia - foi outro dos
compromissos firmados pelo Governador. Os servidores
enfrentaram uma verdadeira via-sacra, com testemunhas e tudo
mais. E os processos estão, até hoje, paralisados. A anistia
está entre as promessas de campanha não cumpridas, que
continuam na gaveta.
Passarei a falar agora sobre a questão dos aposentados e

dos, pensionistas. O Governador assegurou que a questão dos
pensionistas era um compromisso de honra, mas, várias vezes,
enviou a esta Casa projetos inconstitucionais, em que os
aposentados tinham os seus direitos desrespeitados. Os
pensionistas continuam na mesma situação em que se
encontravam, o IPSEMG continua dizendo que não tem recursos
e ainda não foi votada a lei de custeio. Antes mesmo de o
Governador Hélio Garcia ser eleito, já se discutia a lei de
custeio. E nada foi feito até hoje. Se os servidores já
estão com um arrocho salarial brutal, imaginem os
pensionistas.
A coordenação sindical fez um estudo em que transformou em
URVs os salários do funcionalismo, a partir de outubro de
1986- O salário elementar deveria ser de 165 URVs; o de
nível superior deveria ser de 1.669; o de nível médio
inicial deveria ser de 362 URVs. E, de acordo com a
assessoria jurídica da coordenação sindical, o Governador é
obrigado a transformar os salários em URVs. Mas não basta
transformar. E preciso que o Governo negocie com a liderança
do funcionalismo, que, desde o dia 29 de dezembro,
protocolou uma solicitação de audiência com o Governador.
Apenas nas greves nós conseguimos alguma coisa. Será que o
Governo está com medo de conversar com as lideranças do
funcionalismo? Ninguém quer fazer greve, mas é preciso q ue o
Governo negocie. Se existe uma marca do Governador nesses
três anos, essa marca é o desrespeito para com o
funcionalismo. Todas as reivindicações do funcionalismo nada
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mais são do Que promessas de campanha do Governador. Se
continuar assim, o Governador sairá do Governo como um
grande mentiroso. Lamento, mas o quadro é esse.
A coordenação sindical irá apresentar para a imprensa os
números dessa defasagem e o desrespeito do Governador para
com a administração pública e para com o povo de Minas
Gerais. Se é isso que o Governador quer, ele está
conseguindo.

- 98a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Preferido em 15/3/94 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, há exatos três
anos, esta Assembléia deu posse ao Governador Hélio Garcia,
que é o maior responsável pela condução dos negócios e pelo
destino deste Estado.
A dizer corretas as avaliações daqueles que o defendem, de
que esse é um bom Governo, ou que de fato, ao contrário do
que afirmou o ilustre Deputado Roberto Carvalho, veio para
ser melhor, o natural - eu diria quase que o óbvio - é que
nós tivéssemos neste momento, na tribuna, o Líder do Governo
• comemorar os seus três anos, a enaltecer suas realizações,
• saudar os programas conquistados, a afirmar que em três
anos o Governo mudou para melhor este Estado.
Infelizmente, o que testemunhamos hoje é a ausência do

Governo, o silêncio sobre esse Governo e a tentativa de que
esta Assembléia seja, de fato, um palco para que façamos
uma avaliação do que significaram esses três anos.
Funcionássemos nós de uma forma diferente, tivéssemos
valorizado mais este Plenário, com certeza usaríamos o
Grande Expediente para um debate mais profundo, para um
balanço sobre esses três anos ou sobre os últimos sete anos
que envolvem, também, o Governo Newton Cardoso - patrocinado
pelo Hélio Garcia. Na verdade, deveríamos fazer um balanço
dos nove anos passados, período em que o Sr, Hélio Garcia,
direta ou indiretamente, esteve á frente dos negócios de
Minas Gerais.
Esse balanço, definitivamente, pode ser positivo. Nós
poderíamos, de maneira sucinta, abordar os seguintes
aspectos. Do ponto de vista das realizações sociais, hoje -
esses dados não são nossos, são do IBGE e do IPEA -. Minas
Gerais ocupa o 2Q lugar no mapa da fome, Minas se encontra
entre os Estados brasileiros com maior número de famílias
indigentes. Cidades como Valadares, Uberlândia. Juiz de Fora
e Montes Claros fazem parte dos 50 municípios com maior
número de famílias indigentes do Pais, sendo que 25% da
população desses municípios se encontram em precárias
condições de vida.
O recente relatório apresentado pelo sociólogo Herbert de
Souza, Setinho, que especifica as condições de trabalho
neste País, destaca, mais uma vez. Minas Gerais: Minas,
hoje, tem o maior índice de desemprego da Região Sudeste;
Minas é o Estado brasileiro com maior número de mão-de-obra
infantil. Em cada grupo de 3.500 trabalhadores da cidade.
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cerca de 120 são menores. Esses são apenas alguns dos
índices, dos dados dessa situação.
Além disso, não podemos nos esquecer dos serviços básicos.
Quando Roberto Carvalho, que aqui me antecedeu, fez um
diagnóstico da situação do funcionalismo público, deixou
implícito que os funcionários públicos são os maiores
prejudicados, os maiores punidos e que a conseqüência e o
desdobramento desse descaso do Governo Estadual é que as
populações mais carentes, os marginalizados pagam alto
preço, recebendo serviços da pior qualidade. Nós temos em
Minas, hoje, 25% de carentes: homens, mulheres, jovens que
não conseguem sequer ter acesso a um mínimo de cidadania.
Nós temos em Minas Gerais índices absolutamente vergonhosos
de aplicação de recursos na área da saúde. A crise por que
passa o Hospital do Pronto Socorro talvez seja o retrato
mais forte, mais pronto e acabado das desatenções do Governo
para com a saúde. Nós temos uma Secretaria da Educação que
não conseguiu ser nada mais, nada menos do que espaço para
acomodação de forças políticas do Governo do Estado, na
medida em que o próprio Secretário da Educação, inúmeras
vezes, declarou, alto e bom som, que não há nenhum recurso
para a educação popular em Minas Gerais.
O Sr. Hélio Garcia anuncia que saneou as finanças. Em que
pese à dificuldade, á enorme dificuldade que temos em
acompanhar as contas públicas, em exercer a nossa
responsabilidade política e constitucional de fiscalizar as
contas públicas, é importante o fato de hoje estarmos
trabalhando com as informações que vêm de lá e não com as
que nós poderíamos elaborar, a partir da nossa
responsabilidade de cidadãos.
E importante perceber de que maneira essas contas foram
saneadas. Um primeiro dado é o decrescimento dos
compromissos do Governo Estadual com a folha de pagamento.
No ano em que tomou posse. 72%, ou em torno disso, dos
recursos das receitas oriundas do Estado e da União eram
destinados aos servidores. Em 92, caiu para 65% e hoje gira
em torno de 58%.
E muito simples, muito fácil, sucatear o serviço público,
prejudicar a maioria da sociedade. Em contrapartida, o que
observamos é que os setores que sempre abocanharam a maior
fatia do bolo, por mais que reclamem e protestem, nunca têm
seus padrões de vida atacados. Esses setores têm sido muito
bem aquinhoados.
Hoje a divida do Estado cresce na casa dos
IJS$4.500.000.000,00: divida de titulos, divida de papéis.
Mas as empreiteiras foram pagas e muito bem pagas. Esse é o
preço do saneamento das contas do Estado. Esse é um Governo
que anuncia um compromisso social, mas realiza efetivamente
compromissos com os setores que historicamente sempre
detiveram privilégios no Estado. Um exemplo maior é o
acordo, barrado por iniciativa da nossa bancada e pelo Poder
Judiciário, no qual o Estado, dirigido pelo Sr. Hélio
Garcia, queria transferir generosamente á siderúrgica Mendes
Júnior algo em torno de US$80.000.000,00.
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Poderíamos lembrar o que tem sido, do ponto de vista
politico, a ação desse Governo. Um Governo que anunciava,
como seu propósito primeiro e maior, incluir, reintroduzir
e reafirmar a voz de Minas no cenário nacional. E um Governo
que teve, apesar desse anúncio, uma prática de omissão, de
silêncio e de cumplicidade criminosa nos momentos mais
dramáticos da nossa história política.
Foi assim no primeiro momento do Governo Collor, quando a
política neoliberal, explicitada pelo ex-Presidente, já
corria seu livre curso aqui no Estado. Foi assim no processo
do "impeachment", quando o Governador deste Estado se calou.
Também, hoje, é assim, no apoio incondicional ás linhas
gerais da política do neoliberalismo implantada pelo
Ministro Fernando Henrique Cardoso. Foi assim no processo de
privatização, quando recursos públicos foram utilizados
para garantir que o monopólio do setor siderúrgico saísse
das mãos do Estado e fosse para as mãos de particulares.
E esse o Governo que hoje comemora três anos. Um Governo

que sitematicamente tem mantido com esta Assembléia uma
relação não autoritária na forma, mas uma relação
autoritária no conteúdo, no que diz respeito a prazos:
sistematicamente envia a esta Assembléia, no apagar das
luzes de cada ano, 100, 290. 300 projetos para serem
aprovados a toque de caixa. E um Governo que não se propõe
a negociar, efetivamente, rumos para o Estado e que adota
formas caricaturais de participação popular nos moldes dos
resultados das audiências públicas do ano passado.
Onde está, no orçamento, aquilo que as comunidades
aprovaram? Onde estão demonstradas, no orçamento do Estado,
as prioridades de cada região? O que esse Governo fez foi,
pura e simplesmente, elencar, anotar as reivindicações
apresentadas, num desrespeito brutal a todo um processo de
desenvolvimento, do qual uma parcela da população acreditava
estar participando.
Concluindo, quero lembrar que é muito ruim para este Estado

que assistamos, no apagar das luzes deste Goveno, á reedição
de velhas práticas: acumular caixa, acumular recursos,
lançar dividas para o futuro com procedimentos e práticas
que tem sentido única e exclusivamente eleitoral e
eleitoreiro, canalizando os recursos públicos em beneficio
próprio e do grupo.
Temos a convicção de que o processo de amadurecimento que
este Pais vem vivendo, o processo de consolidação e de
avanço dos espaços democráticos, o processo de conquista da
cidadania, com certeza, vai ser capaz de. ao mesmo tempo.
neste ano de 1994, varrer da nossa história politica, de um
lado, os arrivistas e aventureiros e, de outro, aqueles que,
em nome das elites, em nome das oligarquias, fingiram
defender os interesses do povo, mas, na verdade, sempre o
traíram. Muito obrigado.

498a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 15/3/94 pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão
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O Deputado Adelino Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, decorridos três anos de Governo Hélio Carda.
quero manifestar a esperança de que este seja, realmente, o
último governo dos coronéis em Minas Gerais. Que, a partir
de agora, pelo sofrimento, mas também pela consciência do
povo mineiro, as coisas possam mudar, profundamente, no
nosso Estado e no nosso Pais.
Ontem, estive participando da reunião do Conselho Estadual
de Saúde, e a conclusão a que chegamos é que a saúde foi
abandonada, esquecida pelo Governo que aí está. Governo este
que tinha enormes possibilidades de mudar a história de
Minas Gerais, servindo aos interesses de seu povo. Esse não
é o Governo de um homem só, não está restrito à estrutura do
Executivo, tem pleno apoio da Assembléia Legislativa, tem
apoio majoritário até mesmo para mudar a Constituição do
Estado. Mas nada aconteceu, no plano social, que pudesse
contentar os mineiros.
No setor da educação, fala-se em qualidade total, e vejam

como está a educação no Estado de Minas Gerais. Como se pode
falar em qualidade total tendo em vista a taxa de reprovação
nas escolas e os baixos salários recebidos por seus
professores?
O setor da agricultura desfruta de mesquinha aplicação de
recursos, que tem sido reduzida a cada ano.
A esperança, que aqui quero manifestar, é a de que cada
cidadão mineiro possa, neste momento, refletir sobre a
situação política atual, pensando na responsabilidade de
transformar o que ai está. Transformar no sentido de saber
escolher alguém que tenha compromisso com os interesses de
Minas, com os interesses dos trabalhadores e de todo o povo
mineiro. Transformar no sentido de ser um agente
participante, cotidianamente, no processo de avaliar o que
Minas é, o que Minas tem de potencialidade, e, assim,
contribuir com as transformações necessárias.
Quero aproveitar o momento para apresentar, nesta tribuna,
a nota da Bancada do PT.(- Lê:)
"Nota à Imprensa
Três Anos de Governo Hélio Garcia
Ao completar três anos de Governo de Hélio Garcia. a
Bancada do PT na Assembléia constata que, infelizmente, tem
de reafirmar suas avaliações anteriores, de um governo
pautado pela falta de investimentos públicos, pelo
atendimento aos interesses dos grandes grupos econômicos e
por alardear projetos cuja Implementação não ultrapassa os
documentos técnicos e a propaganda governista.
Os dois primeiros anos foram marcados pelo compromisso de
pagar as dívidas contratuais com as empreiteiras, sem
cumprir as previsões de investimentos e arrochando os
salários do funcionalismo. A política de redução da
atividade económica - marca da era Collor de Mello - não
encontrou resistência em Minas, levando a resultados
nefastos às finanças públicas estaduais. A divida total
cresceu em 93 e até o final do mandato de Garcia deverá
ultrapassar os cinco bilhões de dólares,
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Em 93, o principal "ajuste" promovido no sistema financeiro
estadual foi a doação de mais de duzentos milhões de dólares
á Mendes Júnior, através da operação de emissão de
debêntures da empresa - avalizadas e garantidas pelo BEMGE e
pelo CREDIREAL - além das "moedas podres do BDMG, que
permitiram à Mendes Júnior comprar a AÇ0MINAS e limpar a
divida que tinha com esses bancos em troca de papel.
Em contrapartida, o Governo Estadual não se preocupou em
reservar dinheiro para o combate á fome e à miséria. Ao
contrário, reduziu os investimentos para as áreas mais
carentes do Estado, como as do Jequitinhonha, do Noroeste e
do Rio Doce. Sem compromisso com a produção de alimentos no
Estado, os investimentos na agricultura foram reduzidos ano
a ano, caindo de 0,19%. em 1991. para 0,07% dos
investimentos previstos para 1994.
A área da habitação no orçamento de 94 vem maquiada com um
enorme volume de recursos, mas sem concretização. A meta
inicial de construir, através da CDHAB, quatrocentas
unidades por mês, destinando para isso CR$1.300.000,00 (um
milhão e trezentos mil cruzeiros reais) mensais, não foi
cumprida. Até 93, Hélio Garcia construiu cerca de mil e
quinhentas casas e a COHAB conviveu com um atraso no repasse
de verbas de pelo menos três meses.
Na prática, a Secretaria da Habitação, hoje, tem função
meramente burocrática, com dotação orçamentária cobrindo
apenas custos operacionais. Essa situação confirma que as
reformas administrativas realizadas neste ano serviram
apenas para acomodar interesses politicos ou administrar os
conflitos internos através de projetos caóticos e pontuais
tão bem apelidados de "frankenstein".
Finalmente, numa análise atenta do orçamento aprovado para

94, ê possivel perceber que a preocupação do Governo Hélio
Garcia até o final de seu mandato é com o processo
eleitoral. As principais beneficiadas serão as empreiteiras,
grandes e médias empresas, tradicionais fimanciadoras de
campanhas eleitorais. Os setores de obras e transportes
levam o maior quinhão, com previsão de 55% dos investimentos
do Estado. Os maiores prejudicados, mais uma vez, são os
setores de saúde, educação e as regiões mais carentes, que
têm menor número de eleitores.
Lamentavelmente, não há o que comemorar nesses três anos de

Governo Hélio Garcia,
Bancada do Partido dos Trabalhadores na ALMG'

498g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 15/3/94 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr, Presidente, companheiras
Deputadas, companheiros Deputados, senhoras e senhores
presentes nas galerias, saúdo, em especial - embora já
estejam deixando o Plenário - os funcionários do Tribunal de
Contas, que aqui estão, naturalmente, para acompanhar a
votação de projeto de seu interesse, que volta, hoje, à
comissão. Todos nós temos o maior interesse em tentar
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resolver e equacionar o que está sendo pretendido pelo
Tribunal de Contas.
Mas esse projeto. Sr. Presidente, que recebeu, da comissão

que o examina, parecer pela rejeição, tem os meus pareceres
pessoal e político favoráveis. Há muito tempo venho
militando na espera de alguns assuntos ligados a saúde, aqui
nesta Casa, embora não seja médica e nem seja da Comissão de
Saúde. Mesmo assim, é de nossa autoria, nesta Casa, uma
série de projetos que, desde a Constituinte mineira de
1988, pretendiam criar um fundo especial de remédios para
atender á demanda de algumas milhares de pessoas - não são
milhões - que precisam, para sua sobrevivência, no seu
cotidiano, de alguns medicamentos que, por não estarem em
disponibilidade no mercado ou por não serem distribuídos
gratuitamente pelo Estado, inviabilizam a vida dessas
pessoas.
No mês de dezembro passado, estive em visita à Secretaria

da Saúde, levando um grupo de mães e pais que questionavam
e reivindicavam do Estado uma posição concreta no que se
refere à distribuição de medicamentos como a insulina, a
imunoglobulina e outros. Caso esses medicamentos faltem,
comprometem a sobrevivência de muitas crianças e adultos.
São, por via de regra, medicamentos caros e raros. Na minha
opinião, como representante do povo de Minas Gerais, é
obrigação do Estado manter o estoque e atender os carentes,
os que não podem adquirir esses medicamentos.
Dentro dessa linha de pensamento, voto favoravelmente a

este projeto, que dispõe sobre a ação do Estado no incentivo
á legislação do transplante.
Sr. Presidente, quero comentar algumas coisas, a titulo de
informação a esse egrégio Plenário, que, embora não esteja
pleno, reúne neste momento algumas pessoas de grande
responsabilidade, que têm o papel de representar as suas
regiões, seus municípios e algumas causas.
O primeiro assunto que queria tratar, Sr. Presidente, como
informe, foi a visita, ocorrida ontem, a Belo Horizonte, do
Governador do Estado do Paraná, Roberto Requiào.
Requião tem um dos maiores índices de popularidade neste

País, como Governador, eleito pelo meu partido, o PMO8. Tem
programas únicos, audazes, corajosos, que passam desde a
mesa da classe trabalhadora, com projetos de isenção do
ICMS, redução do ICMS, projetos especiais para
abastecimento, até ás questões ligadas à tributação e á
exportação, mostrando que o Governo do Paraná, sem dúvida
nenhuma, é um governo que inova neste Pais. Inova pela forma
jovem, moderna, com muita garra, com muito tutano com que o
Governador Roberto Requião tem tratado de assuntos daquele
Estado.
Sem dúvida nenhuma, é um Estado que não é muito grande em
extensão, que não tem tantos municípios, mas que é
fundamental na produção de grãos neste País, no turismo, na
produção agropecuária e mesmo na industrialização.
São grandes e importantes indústrias as que o Paraná
abriga. Curitiba, a Capital daquele Estado, é considerada
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uma cidade-modelo, não só pelo trabalho do ex-Prefeito Jaime
Lerner mas também por Roberto Requião, que já foi Prefeito
de Curitiba, ter cumprido uma gestão muito elogiada.
E um homem polêmico, é um homem que fala o que pensa, é um
homem que, eventualmente, bate com muita força nos seus
opositores, nos seus adversários, até nos de dentro do
partido, haja vista uma dissidência interna criada por ele
no PMDB. Entretanto, não há como negar que Roberto Requião é
uma figura nacional, é uma figura de grande personalidade,
de opiniões próprias, um homem vivo, um homem sempre
presente em todos os momentos importantes do nosso partido.
Assim sendo, foi um prazer para o PMDB de Minas Gerais
recebê-lo aqui ontem, em visita à sede do partido, na Av.
Afonso Pena, onde foram debatidos com a Bancada Estadual e
com a Executiva Regional os problemas de Minas e do Brasil,
principalmente, tendo em vista o momento eleitora' que
iremos viver e que jà começa neste mês de março,
praticamente a seis meses das eleições, eleições amplas para
Presidente da República, para Senadores, Deputados Federais
e Deputados Estaduais. Somente os municipios é que ficarão
livres das eleições este ano, pois todas as outras
instâncias serão afetadas pelas mudanças ocasionadas pelas
futuras eleições.
Após os debates, o Senador Ronan Tito recebeu Roberto
Requião para um jantar em sua casa, num ato de hospitalidade
mineira, que nós louvamos, pois isso é muito importante.
Entretanto, é uma tristeza, neste momento, eu tomar
conhecimento de que Ronan Tito não quer, não pretende
concorrer ao Senado da República, porque, sem dúvida
nenhuma, Minas Gerais sempre vai dever muito a esse mineiro
do Triãngulo, que, embora não tenha conseguido se eleger
Governador - e foi o candidato do PMDB em 1990, não de todos
os peemedebistas, porque foi muito traido -, é um nome de
peso. Não há como discutir seu prestigio em Minas Gerais e
fora de Minas Gerais, como também não podemos questionar o
seu trabalho por Minas e pelo Brasil, no Senado Federal, que
é a mais alta Cãmara da República.
Quero, com estas rápidas palavras, nessas referências ao
Senador Ronan Tito, prestar, aqui - não em um dia especial,
porque não é aniversário dele, não é a despedida dele -,
todo o nosso apreço, a nossa admiração por esse Senador, que
é um exemplo de politico, um exemplo de parlamentar, e que
não só tem engrandecido a sigla a que ele serve, o PMDB, mas
principalmente todo o povo de Minas Gerais.
Quero também, Sr. Presidente, registrar que hoje recebi uma
noticia que me fez muito fe'iz, aparentemente uma coisa
pequena, mas, para o povo do município que represento na
Assembléia Legislativa, não é pequena, é muito séria.
Na gestão do ex-Governador Newton Cardoso, foi iniciada uma

obra ligando a estrada do Municipio de Inhaúma à BR-040.
Inhaúma é uma pequena cidade, pertinho de Sete Lagoas, que
viveu, durante três anos, uma tragédia, porque a estrada foi
toda destruida para que fosse feita uma nova e, por motivos
financeiros - assunto que não me cabe aqui discutir -, a
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obra foi paralisada, as máquinas foram retiradas, a empresa
quase entrou em concordata. Assim sendo, durante um período
de pouco mais de quatro anos, as milhares de pessoas que
vivem em torno daquele local precisaram suportar poeira,
lama, buracos, barulho, enfim, um problema muito sério para
aquela comunidade.
Hoje, finalmente, recebemos a noticia, por meio do
Secretário de Transportes e Obras Públicas, Dano Rutier,
que essa obra será reiniciada. Ao falar isso, não estou
falando de Inhaúma, que represento, nas de todos os
municípios que têm obras como essas, paralisadas, e que
sofrem, que anseiam pela finalização dessas obras.
Hoje, estamos recebendo o Prefeito de São Gonçalo do Pará,

Sr. Eucl ides, grande amigo, homem do povo. Ele, como outros,
chora o término da estrada que liga São Gonçalo á rodovia.
Até agora não temos um panorama favorável. Ainda não temos a
promessa do Governo de que irá terminar essa obra, mas
continuaremos lutando, porque esse é o nosso papel.
O Deputado tem muitas funções. E uma pena que a maioria do
povo não as conheça. Uma delas é representar suas regiões
nesta Casa e, desta tribuna, levar suas sugestões,
reivindicações, cobranças; outra é fiscalizar o Governo
Estadual, denunciar o que estiver errado em todas as áreas.
Essa é uma das funções mais nobres. Quando legislamos,
Propomos projetos de lei, que serão ou não aprovados pelo
Plenário, que serão ou não sancionados pelo Sr. Governador.
E. caso nossos projetos não sejam sancionados, cabe-nos
tentar derrubar o veto, neste Plenário, com o apoio da
maioria dos colegas.
Efetivamente, existe outra função, que é motivo de

questionamentos por parte da imprensa e da opinião pública.
Isso acontece quando o Deputado, além de defender
ideologias, de falar de seu partido e de suas propostas para
o futuro do Brasil, de Minas Gerais e do mundo, administra,
junto ao Executivo, questões de interesse das bases que o
elegeram.
Há poucos dias, participei de um encontro da UVEMIG - União
dos Vereadores do Estado de Minas Gerais -, na Cãmara
Municipal de Belo Horizonte, a qual contou com a presença do
Vice-Governador, Arlindo Porto, que apresentou uma bonita
mensagem. Ali estive, na mesa principal, representando esta
Casa e o Sr. Presidente, Deputado José Ferraz.
Depois dessa solenidade, tivemos um debate com a
participação do Secretário da Saúde, José Felipe, sobre o
processo de municipalização da saúde e. principalmente,
sobre o processo de financiamento da saúde municipal. E um
assunto palpitante, que envolve toda a população de Minas
Gerais, visto que a saúde é um direito de todos e um dever,
principalmente, do município, e assume, formalmente, a
função de oferecer o atendimento por intermédio de seus
hospitais, clinicas, ambulatórios e postos no centro, na
periferia e nos distritos.
Ao final daquele debate, durante o qual me baseei em
informações sérias, fruto de pesquisas minhas e de minha
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equipe, quando apresentamos sugestões concretas para a
saúde, com a presença de, aproximadamente, 400 Vereadores,
levantou-se um Vereador, da cidade de Itaobin, que me
questionou, perguntando o que eu estava fazendo pelo vale do
Jequitinhonha. Tive a oportunidade de responder, Sr.
Presidente, dizendo que, aqui nesta Casa, lutava por
projetos de Minas Gerais, por projetos para a saúde,
educação, saneamento básico, defesa do meio ambiente e para
melhorar as questões tributárias que afetam as pequenas e
médias empresas mineiras.
Apresentei aqui dezenas de projetos ligados à mulher, já
que ela está presente em toda parte, do Vale ao Sul, no
Triãngulo Mineiro e na Grande Belo Horizonte. Portanto, todo
Deputado que apresenta aqui um projeto sério e útil está
beneficiando toda Minas Gerais. Isso tem que estar muito
claro.
Tenho feito excursões ao vale do Jequitinhonha porque fui
votada lá em umas cinco ou seis cidades. Tenho tentado
aportar para lá muitos recursos e melhorias. Nem isso me
livrou de una agressão que sofri por parte de um Vereador
que não me conhecia. Mas senti também alegria ao se
levantarem, naquele Plenário, cinco ou seis vereadores para
me defender. Eles foram ao microfone levar o seu testemunho,
defender esta Deputada. Mostraram que há. sim, gente nesta
Casa que trabalha com seriedade, com mãos limpas e,
efetivamente, tem um compromisso com o desenvolvimento de
Minas Gerais, com a melhoria da qualidade de vida do povo
mineiro.
Muitas vezes já fui acusada, até por colegas do PT, que me

chamaram de burguesa, que disseram que esta Casa tem pessoas
que não têm compromisso com o povo, porque vêm das classes
abastadas. Quero aproveitar o momento para dizer, em vista
do que vivi na última sexta-feira, no encontro da UVEMIG,
que aqui há pessoas bem-intencionadas, como em todas as
classes sociais, em todas as raças, em todas as religiões.
Há, também, pessoas que não são sérias, que querem apenas
beneficiar a si mesmas, levar vantagem, ocupar espaços para
ter algum tipo de benesse para si e para sua família, como,
igualmente. ocorre em todas as classes sociais, em todos os
credos, em todos os partidos e em todas as raças.
E muito perigosa a generalização, o preconceito contra "a

ou "b" sem que se o conheça, sem que se estude o seu perfil
de parlamentar. Não vejo por que s6 trabalhador pode
defender os trabalhadores. Para mim, todo mundo que trabalha
merece respeito, desde a empregada doméstica até a dona de
casa, que não é reconhecida pelos pesquisadores e pelo IBGE
como trabalhadora. Ela não tem férias, não tem fundo de
garantia, mas quem vai ter a coragem de dizer q ue ela não é
uma trabalhadora? E apenas uma questão formal, uma questão
de regulamentação. Já existem, nos Estados Unidos e na
Europa. estudos a esse respeito, porque a dona de casa é uma
trabalhadora. O tempo inteiro ela se dedica a sua família,
cozinhando, lavando, limpando, estudando cornos filhos, etc.
Ela não é uma trabalhadora?
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É muito relativa, minha gente, essa questão dos rótulos que
os politicos colocam. Simplesmente colocam e rotulam para
sempre, como se as pessoas não pudessem estar juntas nos
momentos importantes em que se tomam as decisões nacionais.
Sempre defendi a privatização, sempre fui uma
"privaticista". Por quê? Porque acho que a obrigação do
Estado é dar saüde, educação e segurança básica. E chega.
Se o Estado conseguir fazer isso, e bem, merecerá o aplauso
e o respeito do povo.
Mas, mesmo assim, coloco-me muito à vontade para refletir
com meus companheiros quando alguma causa importante
aparece e exige um real posicionamento. Cito aqui a questão
da PETROBRÃS, que é um monopólio. Eu sou contra os
monopólios, mas todos temos de ver que nenhuma empresa
lucrativa - por exemplo, uma Shell, uma Esso - terá
interesse em colocar um posto de gasolina na pequena
Maxacalis, onde estive no último sábado, pela manhã. Um
posto de um conhecido meu foi fechado: não estava
conseguindo vender o tanto de gasolina que a Shell exigia
que ele vendesse. Por isso, foi obrigado a fechar o posto. E
o , povo de Maxacalis que se dane.
E necessário que algumas empresas, inclusive monopolistas,
tenham uma função social. Quero deixar bem claro isto: a
gente não pode nunca radicalizar o discurso, pois existem
sempre fatos e fatores a serem analisados. Eu sou
"privaticista", sim, assumida, e já perdi votos por causa
disso. E não me importo de perder, pois o mais importante,
na vida do parlamentar, é a coerência do seu raciocínio e
das suas posições. Eu sempre acariciei e levei a sério a
minha coerência, para não ficar em cima do muro, para não me
esconder com o intuito de ganhar mais votos. Na época da
USIMINAS, posicionei-me pela privatização. E. numa bela
solenidade, vi homens, como Aureliano Chaves e Paulino
Cícero, defenderem a não-privatização. Respeito,
democraticamente, a posição de todos aqueles que estavam
nessa mesa e neste Plenário, mas defendi a privatização da
USIMINAS. E, hoje, sinto-me feliz de ver como a USIMINAS vai
bem, e como os funcionários estão satisfeitos. Eles são co-
participes da reconstrução da USIMINAS, transformada, a cada
dia, numa empresa competitiva, mais eficiente, que produz
dinheiro e paga impostos para resolver os problemas do
Brasil. Mas eu não sou radical. Tenho uma profunda
preocupação com o lado de lá, com a justiça social, com o
trabalhador, com o salário, com a distribuição de riquezas.
Agora, não posso assumir as posições extremadas e
reacionárias da esquerda mais radical, que se acha a dona
da verdade, que patrulha todos neste Pais e tem um projeto
politico que, se Deus quiser, não deixaremos acontecer, pois
não é bom para o povo brasileiro.
Ao terminar, queria dizer que os Deputados deveriam
discutir mais os problemas do nosso País. Sei que é muito
importante estarmos em nossos escritórios e gabinetes, aqui
e lá fora, recebendo Prefeitos, Vereadores, associações
comunitárias, clubes de mães, sindicatos. Mas o espaço deste
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Plenário precisa ser preservado. Não estou pretendendo puxar
a orelha de ninguém, nem dar conselhos, porque não tenho
esse papel nem essa finalidade, mas é preciso incentivar
nossos colegas Deputados a debaterem mais os problemas de
Minas Gerais, apresentando sempre as suas idéias. As idéias
que estou trazendo a este microfone estão sendo ouvidas por
poucos, mas estão sendo gravadas, vão sair no "Minas Gerais"
e, de uma forma ou de outra, vão se propagar em nosso
Estado, pelos nossos municípios. O hábito de colocar aqui
nossas idéias é muito importante. Sei que alguns Deputados
são tímidos, não gostam de usar a tribuna. Mas que se
preparem e coloquem no papel suas idéias! Para isso temos
bons assessores: para que possamos mostrar a Minas e ao
Brasil por que estamos na Assembléia representando o nosso
povo, e por quais idéias lutamos. E muito importante que
tenhamos idéias e que não sejamos apenas assistentes
sociais; apenas fisiológicos. O PT, por exemplo, é contra o
fisiologismo, como eles dizem.
Gostaria de ser uma Deputada na Suécia, onde ninguém tem

dificuldades em ter uma cadeira de rodas, quando necessária.
Naquele pais os salários são tão bons que a pessoa compra ou
recebe do Estado uma cadeira de rodas, sem filas ou
problemas. Também gostaria de fazer política nos Estados
Unidos, onde, em certa oportunidade, visitei um Senador e
não encontrei ninguém em seu escritório. Tratava-se de um
Senador atuante e respeitável. O seu gabinete estava vazio
porque seu modo de fazer e atuar na politica era diferente.
Entretanto, vivemos na "pátria tupiniquim", em q ue há fome,
há miséria e há necessidade de assistência social.
Precisamos lutar para mudar o Brasil, a fim de que ninguém
precise procurar um Deputado ou uma entidade de assistência
social para pedir uma cadeira de rodas. Penso que, se
alguém precisa de uma cadeira de rodas e não tem dinheiro
para comprá-la, seria obri ,gação da assistência social do
Governo ou da Prefeitura atender a esta pessoa. Muitos
criticam essa minha posição. Muitas vezes, essas entidades
não têm recursos para a doação de cadeiras de rodas. Nesses
casos, creio ser obrigação do Deputado, no Brasil e em Minas
Gerais, ajudar a resolver esse problema. E são muitos os
problemas que somos convocados a solucionar, tais como os de
agrupamentos musicais, de agrupamentos escolares, de clubes
de mulheres, de creches e de entidades filantrópicas. Não
tenho vergonha de ajudar a resolver esses problemas.
Mas não faço apenas isso. Faço muita coisa. Inclusive.
sempre apresento projetos, sugestões e defendo idéias, O
Deputado que é apenas despachante de seus Prefeitos e de
suas bases, em minha opinião, está gastando mal o dinheiro
do povo. Trata-se de parte do nosso trabalho, mas não é o
todo de nosso trabalho. Vamos ter a mesma visão; vamos falar
a mesma linguagem. Não podemos ficar perdendo tempo,
criticando ações de Deputados, bem-intencionados, honestos e
sérios e que nada mais fazem que, em um Pais pobre e
miserável, ainda cumprir um pouco de sua obrigação. Muito
obrigada.
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4999 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 16/3/94 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente. Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, mais uma vez o Brasil ganha as
manchetes internacionais. Mais uma vez, tristemente. A midia
de 180 países está noticiando hoje o sequestro de 10 pessoas
em uma penitenciária de segurança máxima do Ceará. Entre
elas estavam uma senhora, religiosos e funcionários.
Ainda estarrecido diante desses lamentáveis acontecimentos,
estou requerendo uma moção de solidariedade aos reféns, na
pessoa do Cardeal D. Aloisio Lorscheider, Arcebispo de
Fortaleza. A rigor, nada disso é surpresa.
Já nos acostumamos a ouvir profecias catastróficas a
respeito dos desdobramentos do nosso problema social. E
talvez ai esteja o mal: nós nos acostumamos. E convivemos
com a expectativa sinistra de grandes sofrimentos, que
teimamos em julgar muito remotos, mas que os fatos mostram
claramente que já começaram.
No fundo de todo esse quadro de ferocidade, está a miséria
do nosso povo. Miséria fabricada pela má distribuição de
nossa renda. Poucos com muito, a maioria com pouco, e alguns
rigorosamente sem nada.
Todos nós estamos fartos de ouvir belos discursos sobre a
inflação e sua conseqüência, o ciclo da miséria: é a pobreza
que gera a doença, que gera a ignorância, que gera a
incapacidade para o trabalho, que gera a insegurança, que
gera a violência, que gera a corrupção, que gera a
desagregação da família, que gera a marginalização, que gera
a criminalidade, que realimenta a pobreza . . . São elos
interligados de uma corrente perversa. Cada um deles é, ao
mesmo tempo, conseqüência dos anteriores e causa dos
seguintes.
No caso presente, o elo dessa 4cadeia que fica exposto é a
fragilidade do nosso sistema penitenciário. O que deveria
ser uma escola de reeducação e uma tentativa de reintegração
do detento na sociedade tornou-se um covil de feras. Talvez
nem mesmo Dante, quando descreveu o seu inferno, tivesse
imaginado ambiente tão sórdido. Como caberia bem na porta de
cada presidio a advertência dantesca: "Ô vós que entrais,
deixai lã fora toda a esperançat".
E muito triste constatar tanta brutalidade justamente num
país que é, por seu potencial natural, por suas reservas,
pela grande maioria de seu povo, bom e hospitaleiro, uma
esperança para a humanidade do século XXI.
A nossa geração precisa trabalhar depressa para reverter a
tendência de acelerado apodrecimento do nosso tecido social
Nós, especialmente, detentores de mandato conferido pelo
povo, precisamos refletir sobre o nosso papel nesse
contexto. O que podemos fazer para melhorar as condições de
vida, de segurança do povo? Como não deixar apagar a mecha
da esperança que, apesar de tudo, nossos irmãos,
teimosamente, ainda mantêm fumegando? 0 que poderei dizer à
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minha consciência, no silêncio e na solidão da noite, quando
ela me interpela sobre o sofrimento de meu povo?
Neste ano politicamente decisivo, façamos dessa nossa

manifestação de solidariedade aos reféns de Fortaleza um
compromisso renovado de luta contra a miséria do nosso povo,
fonte de todos os seus maiores sofrimentos. Façamos um
compromisso renovado de luta contra a miséria, o sofrimento
e o massacre do nosso povo, com que deparamos a cada
instante pelas ruas e na periferia. Lutemos, este ano, para
que todos esses desejos sejam realizados.
Se quisermos, Sr. Presidente, poderemos fazer de Minas um
exemplo para o Brasil. Temos o 2g P18, mas ocupamos o 2Q
lugar em miséria no Brasil. Dados do IBGE mostram, na
Capital. 62.820 famílias que vivem em estado de indigência.
Sr. Presidente, somos advertidos, freqüentemente, para o

momento em que vivemos. Vivemos um momento decisivo da nossa
história. Á Nação corre um grave risco de que a frustração e
a insatisfação popular adquiram proporções catastróficas.
Depende da atitude de nossa Casa que Minas Gerais seja,
realmente, um lugar agradável para os mineiros e um exemplo
para o Brasil. Muito obrigado.

499a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 16/3/94 pelo

Deputado José Militão
O Deputado José MilHão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

nós vimos ontem, pela TV, e lemos hoje, nos jornais, a
noticia de que o Governo estadual está mudando sua
política salarial, em virtude da medida provisória que
instituiu a URV e em virtude, também, da política salarial
que vinha adotando até então.
Desde o início da semana, vimos preparando algumas
simulações sobre o que aconteceria, se o Governo estadual
implantasse uma política salarial corno determina a medida
provisória, ou seja, fazendo a conversão dos salários pela
média, a partir de novembro. Verificamos que, em todas as
hipóteses, haveria perdas para quase todas as categorias de
servidores, á exceção da Polícia Militar. No nosso
entendimento, se não for executada a políticasalarial que o
Governo adotou o ano passado, a qual prevê que se dê a
complementação da variação nominal do ICMS no último
quadrimestre, e se a Assembléia Legislativa adotar a nova
política salarial com a transformação dos salários em URV,
sem dar um novo reajuste a partir de lo de abril, - quase
todas as carreiras do serviço público ficarão imensamente
defasadas.
Entendemos que o Governo, ao adotar as médias dos salários

de dezembro, janeiro, fevereiro e março, vai pegar a pior
fase dos salários de todos os servidores públicos. E temos
de ficar atentos para os números que vou apresentar desta
tribuna, para que a Assembléia Legislativa, ao votar a nova
lei de política salarial, que por certo chegará aqui, faça
constar um índice de reajuste que tire as perdas dos
servidores públicos-
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Temos aqui a simulação feita para o pessoal do Magistério,
considerando a média a partir de setembro de 1991, período
em que o Governador Hélio Garcia começou a praticar sua
própria política salarial, pois antes praticava a política
nefasta do ex-Governador Newton Cardoso. Projetada a
remuneração para o dia 30 de abril, com uma inflação
estimada de 40%, e transportada para a URV. veremos que o
professor P1-4, incluída aí a gratificação do pó-de-giz",
vai perder 21,41%, se comparada a remuneração de 30 de abril
com a de setembro de 1991.
O P15 vai perder 22.59%, o P1C vai perder 23,59% e, quanto
maior for o grau salarial do professor maior será a sua
perda. Quando chegamos ao nível P7E, verificamos que a perda
vai alcançar 61,96-
No quadro da Policia Civil, comparando-se a remuneração de
março de 1991 - inicio do Governo Hélio Garcia -, com a
remuneração estimada para 30 de abril deste ano, vamos ter a
seguinte defasagem salarial o Delegado-Geral de Policia
perderá 68,02%, e o Delegado 1 perderã 49,73%; o Detetive
PE-14 perderá 175,72%, enquanto que o carcereiro PE- 07
perderá 63,22%.
Com relação à Polícia Militar, verificamos que, pelas
nossas previsões, comparando-se o mêsde março de 1993 com o
mês de fevereiro de 1994, não haverá perda salarial.
No quadro da Fiscalização, o problema é ainda mais sério.

Vamos ter, no mês de abril, quando for implantada a URV.uma
perda salarial de aproximadamente 53%, e o inicial da
carreira de fiscal passaria para , aproximadamente, 1.060
URVs -
Devemos considerar que Minas Gerais é a segunda economia do
Pais, possui o 2g P15 da Nação e que a remuneração de
algumas categorias de servidores, como, por exemplo, os da
fiscalização, está muito pior que a de outros Estados mais
pobres, como os do Nordeste.
Constatamos que nos Estados de economia assemelhada á
nossa. como Rio Grande do Sul. Paraná e Rio de Janeiro, a
remuneração inicial irá chegar perto de 2.000 URVs.
Portanto, se pegarmos isoladamente cada categoria de
servidor público, vamos encontrar diferenças de perdas
salariais, em virtude de aumentos que foram dados para
diversas categorias. Assim, vamos ter a possibilidade de um
ajuste no mês de abril, quando a lei aqui chegar, para que
possamos resolver, de uma vez por todas, a situação de
algumas categorias do servidor põblico. As categorias que
mais perdem são as que pertencem aos quadros cuja
remuneração é mais baixa.
Quanto ao magistério, acredito que para diversos níveis,
principalmente os dos professores P7C e P7D - é nessas
categorias que vai diminuindo o salário, e é onde
encontramos o maior número de professores -, se tivermos a
moeda transformada em Real, não se falará mais em reajustes
salariais e, evidentemente, a permanecerem esses números que
acabei de citar, todos os servidores públicos de Minas
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Gerais, exceto os da Polícia Militar, como já disse, terão
significativa perda em seus salários.
O nosso apelo visa a sensibilizar as Lideranças do Governo
para que, antes da chegada da mensagem do Governador a esta
Assembléia Legislativa modificando a política salarial,
possamos encontrar um caminho na tentativa de obter ganhos
para os servidores públicos e fazer com que essas perdas
sejam, pelo menos, zeradas em função da implantação da URV.
O que não é possível é que, ao termos uma economia como está
prevista, em moeda forte e estabilizada, com a qual
certamente o Estado voltará a crescer e terá aumento da
receita, não possamos alterar a política. salarial dos
servidores públicos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Lideres do Governo, o

meu apelo é para que os números que aqui foram ditos possam,
certamente, ser alterados pelo Governador, antes que a
mensagem modificativa chegue á Assembléia Legislativa.

499a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 16/3/94 pelo

Deputado Raul Messias
O Deputado Raul Messias - Sr, Presidente, Srs. Deputados,

demais presentes, votaremos contra o parecer da Comissão,
porque concordamos com o projeto de lei do Deputado Gilmar
Machado.
Mas, Sr- Presidente, o que me traz á tribuna, hoje, é a
alegria de poder dizer, agora, sobre a reunião formal de
ontem entre o Presidente do nosso partido, Deputado Miguel
Arraes, e o Presidente do Partido dos Trabalhadores, Luís
Inácio Lula da Silva, com a certeza da aliança entre o PSB e
o PT nas eleições de 1994. E. também, comentar uma matéria
publicada pela "Folha de S. Paulo", em que o Deputado Miguel
Arraes afirma que vê com muita simpatia o movimento, que
está acontecendo em Minas Gerais e em todo o Brasil, de
defesa da candidatura do ex-Deputado, atual Vice-Prefeito de
Belo Horizonte e Secretário do Desenvolvimento Social, o
companheiro e amigo, Dr. Célio de Castro, como Vice-
Presidente da República junto com o companheiro Lula.
Vou aproveitar e ler, desta tribuna, uma carta que escrevi,
no dia quatro deste mês, ao Vice-Presidente do nosso
partido. Prof. Roberto Amaral. Ele nos mandou uma carta, em
que fala de seu texto "Considerações sobre o Conceito e a
Possibilidade e a Necessidade da Ruptura", e, mais do que
isto, sugere alguns nomes. Tomamos a liberdade de escrever
esta carta e enviá-la para toda a direção do Partido
Socialista Brasileiro no Brasil. (- Lê)
"Caro companheiro,
Recebi seu texto Considerações sobre o Conceito e a
Possibilidade e a Necessidade da Ruptura", estou lendo e
prometo em breve enviar comentários.
Aproveito, devido á urgência, registrada também por você,

para enviar uma sugestão sobre a eleição presidencial de 94.
Nas páginas 4 e 5 são colocadas algumas observações sobre
as eleições de 94, com as quais concordo inteiramente.
Gostaria, no entanto, de acrescentar à lista dos possíveis
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candidatos á Vice-Presidência da República o nome do
companheiro Célio de Castro. Além dos méritos do Célio
(ex-Deputado Federal, ex-Constituinte, ex-Líder do partido
na Cãmara. atual Vice-Prefeito de Belo Horizonte e também
Secretário do Desenvolvimento Social, com um programa
especial sobre a candente questão do menor de rua), não
podemos esquecer alguns dados históricos. Entre os 23
governos da nossa Nação, 6 presidentes e 7 vices saíram de
Minas Gerais. Além desses, vários outros, como, por exemplo,
Mílton Campos, apesar de não terem sido eleitos,
contribuíram muito na eleição do Presidente.
Lembramos, também, que Minas é hoje o segundo colégio

eleitoral do Pais, com quase 11 milhões de eleitores. Se
isso não bastasse, temos, ainda, o fato de encontrarmos
mineiros espalhados por todo o Pais, de norte a sul, de
leste a oeste.
Evidentemente não estou colocando essas considerações a
partir de nenhum bairrismo, mas, como você mesmo afirma, por
ser essa eleição a mais importante e a mais complexa da
história recente do nosso Pais. Acho que todos os detalhes
são importantes.
Quanto aos caríssimos companheiros Jamil Haddad e Paulo
Bisol, serão imprescindíveis no Senado, como apoio
insubstituível ao Governo Lula.
Esperando estar contribuindo para o diálogo e para a nossa

vitória.
Atenciosamente,
Deputado Raul Messias Franco, Líder do PSB. ALEMG.
Terminando, Sr. Presidente, evidentemente, a "Folha de S-
Paulo` procura dar o tom de uma certa maldade nas
considerações sobre os outros possíveis candidatos a Vice-
Presidente da República na chapa junto com Luis Inácio Lula
da Silva. Não concordamos com as afirmações feitas pela
"Folha de S. Paulo". Na verdade, o problema é de ordem
diferente. José Paulo Bisol será tranqüilamente eleito
Senador pelo Estado do Rio Grande do Sul, em virtude da sua
experiência, da sua brilhante atuação na CPI do orçamento,
do conhecimento que ele tem daquela Casa; por tudo isso, ele
é imprescindível como apoio ao Governo da Frente Popular
numa das cadeiras do Senado. Assim, também, o Deputado
Federal Jamil Haddad que, certamente, será eleito Senador
pelo Estado do Rio de Janeiro. E precisamos, também, ter
bons e fortes Senadores para apoiar o Governo Lula, pois
sabemos que vai ser muito difícil, porque a direita vai
"custar a entregar a rapadura", como diz o ditado. E sabemos
também que o companheiro Ronaldo Lessa é hoje um dos
Preferidos nas pesquisas para o Governo de Alagoas. Hoje.
Prefeito da cidade de Maceió, com um Vice-Prefeito do PT,
ele tem tudo para ser Governador de Alagoas. Não existem
problemas com o Deputado Jamil Haddad, com o Senador Paulo
Biso] ou com o Prefeito Ronaldo Lessa. O que acontece é que
Precisamos ter nomes em outras posições importantíssimas do
País. Não podemos esquecer a lição histórica: Minas Gerais
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sempre teve papel decisivo nas eleições presidenciais do
nosso Pais. Muito obrigado.
(S - Sem revisão do orador.)

499a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferida em 16/3/94 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados;
estamos aqui para discutir mais um parecer. Esse é o quarto
dos projetos que apresentamos e que receberam parecer pela
inconstitucionalidade. E um projeto em que propomos a
organização livre das entidades estudantis. Temos discutido
já com os representantes do movimento estudantil a
necessidade de reduzir as interferências em todo
estabelecimento de ensino. No nosso entendimento, os
grêmios têm que ser independentes da escola. Ao mesmo
tempo, os estudantes podem realizar encontros e eventos nas
escolas, com possibilidade de promover congressos e retirar
seus delegados para participarem de eventos municipais,
estaduais ou nacionais.
Na maioria dos Estados brasileiros, já foi regularizada a
livre organização dos estudantes. Lamentavelmente, Minas
Gerais ainda não resolveu esse problema. Lamento que, no
momento em que se discute o processo de qualidade do ensino
e o pacto pela educação em Minas, em que os colegiados são
organizados para garantir maior democratização nas escolas.
venha um parecer como este tentar inibir a organização de um
setor importante do processo ensino-aprendizagem, que é o
dos alunos.
E exatamente por isso que gostariamos de solicitar a todos

os Deputados que derrotássemos esse parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, para debatermos o mérito do projeto,
que é importante, visto que já discutimos a livre
organização, a participação da comunidade nos colegiados e o
pacto pela educação.
Foi até mesmo aprovado na Comissão de Educação um convite
para que a Secretária Adjunta da Educação, Ana Luiza, e
também o Presidente do SINO-UTE, Antônio Lambertucci, possam
vir à Comissão de Educação desta Casa para que possamos
debater esse programa de qualidade da educação em Minas
Gerais.
A nossa solicitação é para que haja, por parte dos
Deputados, um entendimento, a fim de que possamos debater um
projeto como esse, visando a garantir aos estudantes o
direito de se organizarem livremente. Muito obrigado.

SOOII REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/3/94 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, ocupamos a tribuna, hoje,
para argumentarmos a respeito do programa de governo que o
PT vem debatendo internamente e, para nossa felicidade,
também externamente. A sociedade tem hoje interesse em
debater as propostas do PT, as quais esperamos sejam
aprovadas em definitivo no nosso 9g encontro, em Brasilia.
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no final do mês de abril. No dia lg de maio, o companheiro
Lula estará apresentando oficialmente á Nação o nosso
programa de governo, que, tenho certeza, será vitorioso nos
dias 3 de outubro e 15 de novembro.
Em primeiro lugar, gostariamos de lembrar que chega hoje a

Minas Gerais, á cidade de Cambui, nosso Presidente nacional
e candidato á Presidência da República. Lula, que vai estar
reunido com os Prefeitos do PT no Estado. Essa, também, é a
razão pela qual alguns parlamentares, assim como o candidato
a Governador, Deputado Antônio Carlos Pereira, não se
encontram em Plenário, visto que estão acompanhando e
recepcionando o candidato Lula, além de estarem participando
de debates com Prefeitos.
Em segundo lugar, gostariamos também de ressaltar que
tivemos uma reunião hoje com o Vice-Prefeito de Belo
Horizonte, da qual participaram vários parlamentares do P1' e
do P58, quando discutimos a indicação de seu nome, pelo
PSB, para compor a chapa do companheiro Lula á Presidência
da República. Entendemos ser muito importante a presença de
Célio de Castro na composição dessa chapa, já que ele tem
demonstrado, ao longo de sua vida politica, compromisso com
as transformações e com o programa democrático e popular. Ao
mesmo tempo, tem trânsito livre em vários setores, já tendo
demonstrado, tanto no Legislativo quanto no Executivo, sua
competência e seu trabalho, principalmente com relação á
maioria excluida do processo de desenvolvimento de nosso
Pais,
No que se refere ao debate sobre as propostas do programa
de governo do P1', queremos lamentar que tenham sido
utilizados alguns pontos do nosso programa, de forma
generalizada, como se já fossem uma proposta fechada, pois
algumas pessoas defendem um determinado posicionamento e
tentam transmitir a idéia de que se trata de uma proposta
pronta e acabada do PT. Queremos colocar que isso ocorreu
com relação á nossa posição sobre as Forças Armadas. Algumas
pessoas mencionavam a necessidade de ampliação dos recursos
para as Forças Armadas e muitas tentaram afirmar que nosso
programa já defendia a quadruplicação de recursos para as
Forças Armadas no orçamento.
Isso não é verdade. No nosso programa consta que vamos

trabalhar e defender, sim, a modernização das Forças Armadas
e a sua profissionalização, defender o Ministério da Justiça
e o fim do serviço militar obrigatório. São questões
polêmicas que estão sendo apresentadas e defendidas. Fico
feliz porque várias pessoas começam a se posicionar com
relação a elas.
No que diz respeito ao pagamento da dívida externa, eu
defendo a suspensão do pagamento dessa dívida, com uma
auditoria nacional, para que possamos saber se há ainda
alguma coisa a ser paga e, se houver, quais as condições de
seu pagamento. Defendo o rompimento com o FMI. que está
levando o Pais a uma situação de mais de 32 milhões de
pessoas miseráveis. Há pessoas que defendem também um
processo de renegociação da divida. Fico feliz quando vários
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partidos começam a participar desse debate. Outros partidos
têm discutido nomes, enquanto o PT tem discutido propostas
para dirigir o Pais.
Outra questão amplamente divulgada, sobre a qual se tentou
criar uma disputa entre o PT, a Igreja Católica e as
Evangélicas, diz respeito ao aborto. Tem sido divulgado que
estaríamos fazendo, no nosso programa, a defesa da
legalização do aborto e do casamento entre homossexuais.
Quero ressaltar que, dentro do PT, todos podem defender
livremente suas idéias. Para nós é importante saber o que o
conjunto da sociedade pensa sobre esses temas. Não podemos
nos calar diante de questões importantes, que mexem
realmente com uma parcela significativa da população, quando
todos sabemos que mais de 5 milhões de abortos são
realizados todos os anos. Mas não vamos nos utilizar de um
tema extremamente delicado como esse para tentar jogar o
nosso partido contra as organizações religiosas.
No meu entendimento, todas as pessoas têm o direito de se

manifestar, mas no programa do PT não vão constar temas como
esses. Esses temas são fundamentais e vão constar em uma
proposta concreta e clara para resolvermos o problema da
saúde pública no Brasil e garantir, ao mesmo tempo, o
atendimento à população mais carente, uma orientação sexual
multo mais ampla do que a que temos hoje e o acesso a
mecanismos de controle da natalidade.
Entendo que essas questões se relacionam mais á
apresentação de projetos por parte dos Deputados, porque
elas devem passar pelo parlamento, num amplo debate, e não
devem ser o centro de um programa de governo. Felizmente,
outras pessoas também estão interessadas. 4 gente percebe
que há esse interesse maior, que as pessoas estão discutindo
o programa do PT, estão reconhecendo e vendo que é um
programa sério, uma proposta concreta e que, com certeza,
será um projeto vitorioso, um projeto democrático, que vai
realmente tratar dos problemas da maioria menos
privilegiada. E um programa realmente realizável, passível
de ser concretizado, que poderá diminuir as grandes
diferenças que existem e resgatar, para a maioria do povo, a
grande dívida social, que a elite não consegue administrar.
Essa elite que só tem apresentado planos de arrocho,
recessão e miséria para o povo. As pessoas começam a
reconhecer que se inicia, neste País, a construção de um
projeto para a maioria do povo.
Por isso, fico feliz em ver vários Deputados se
posicionando e querendo participar do debate sobre o
programa de governo que nosso partido está apresentando ã
população. Um programa realizável, que nos possibilitará
fazer a grande transformação de que este Pais precisa. Muito
obrigado. 

500 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/3/94 pelo

Deputado Wilson Pires
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, ainda ontem. o Líder do Governo, em
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entrevista à imprensa, declarou que Deputados do meu
partido, o PP, estiveram durante três anos com esse Governo
que ai está.
Digo a V. Exa. que sempre votei com o Governo e continuarei

votando, no que for de interesse de Minas Gerais, mas nunca
no que for de interesse dos homens do Governo. Determinei
uma linha de oposição à qual serei fiel até o fim, sem
embargo da cortina de confisco e de boatos que a propaganda
governamental espalha na imprensa.
Não é este parlamentar que vos fala que tem mamado nas
tetas do Governo o leite dos inocentes.
Sr. Presidente, tenho mantido entendimentos e votado com o
Governo no interesse dos mineiros; entendimentos esses
meramente da praxe parlamentar, sem os quais os parlamentos
nem funcionam. E a história de uma longa série de felonias,
de uma infindável série de descumprimentos da palavra
empenhada em campanha, principalmente na minha região do
Nordeste de Minas, na afrontosa conduta com que, aqui, o
Líder do Governo tem pretendido negar o que fora antes
objeto de compromisso formal nos palanques do Governo que
lidera.
Ainda agora, a emenda que votamos e aprovamos na Comissão
de Fiscalização Financeira, destinando os recursos da
Loteria de Minas para a Universidade Estadual de Minas
Gerais, será aprovada, com certeza. em Plenário e, com mais
certeza ainda, será vetada pelo Sr. Governador, e não
conseguiremos derrubar o veto. Estaremos descumprindo assim,
mais uma vez, um compromisso com o povo de Minas, em mais
uma demonstração de indignidade, voltando atrás, renunciando
ao que antes afirmáramos, descumprindo a palavra, com aquela
ênfase com que se agravam as afrontas na medida em q ue se
perde a razão,
Sr. Presidente, não sabemos mais o que dizer nem o que
fazer, porque não há, na linguagem parlamentar, expressões
capazes de definir, dentro dos cânones da censura da Casa, o
procedimento de alguns companheiros, que negam as suas
próprias intenções, ao votarem de acordo com o desejo do
Governador. Nenhum de nós, sem dúvida, poderá apreciar
argumentação lógica ou juridica, por meio dos métodos
instaurados nesta Casa, em que ninguém se entende, e muitos
votam politicamente para satisfazer os interesses do Governo
em detrimento do povo mineiro.
Quero, Sr Presidente, desta tribuna, desenvolver o meu
raciocínio num tom cordial, respeitoso e cavalheiresco para
com os meus pares, sem usar adjetivação inadequada,
impertinente e incapaz de propiciar o clima de cordialidade
que deve ser mantido neste Plenário, sem nenhum doesto, mas
com uma linguagem consagrada na Política, sem tugir nem
mugir,
Sr. Presidente, não sabemos por que razão, nesta Casa, não
se derruba veto do Sr. Governador, demonstrando, assim,
alguns colegas, uma fidelidade devota com que fiéis
servidores da causa, para não dizer da mística
governamental, oficiam um rito estranho, que se celebra nas
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festas palacianas. Não vai aqui nenhuma ofensa, porque, ao
contrário, vimos aqui para respeitar a palavra empenhada com
nossos eleitores e para cumprir nossos compromissos.
Acredito mesmo, Sr. Presidente, que deveriamos trazer para
esta Casa os meninos das escoas públicas, para que vejam
como se comportam alguns companheiros, para que vejam o
modelo de comedimento, de compostura vocabular, e de
perfeita inteligência com que alguns defendem os mais
profundos interesses de Minas Gerais,
Sr. Presidente, nunca conseguiremos sequer despistar a

marca, as pegadas daqueles que negociam seu voto em troca de
favores. Gostaria de continuar dando o meu voto, como sempre
tenho feito, no interesse de Minas, mas sem procurar
retorno, a não ser o respeito e a consideração do povo
mineiro.
Sr. Presidente, com essas explicações, quero dar como

encerrada minha participação nesse incidente e espero que o
ilustre Lider do Governo me compreenda.
Não podemos concordar em ceder um milimetro, diante de um
Governo que vive em guerra com o povo mineiro,
principalmente com o povo do meu Nordeste mineiro; povo que
o Governo torna faminto, abandona e pune como se fossem os
deserdados de Minas. Apesar dos nossos permanentes apelos, o
Governo não cede na sua incoercivel, inevitável e inelutável
marcha para o caos.
Esperamos ser, nesta Casa, um quadrado de resistência, cujo

valor talvez seja hoje, unicamente, moral. Mas, moral q ue o
seja, por isso mesma não podemos desertar Não podemos ceder
justamente quando vemos neste Governo um impeto furioso, uma
prepotência ovante e triunfante, a imprudência, a impostura.
o singular e inexcedível ceticismo com que se aceitam
regiões tão desiguais, como o Nordeste de Minas; quando se
descumpren os compromissos mais solenes feitos em praças
públicas, enganando o povo para ganhar o voto; quando se
beneficiam os mais ricos, os mais fortes, negando o que é de
direito dos mais fracos e dos mais pobres, fazendo com que
prepondere a pior das tiranias, aquela que se exerce sobre
as maiorias inermes, comprometendo o futuro das sucessivas
gerações de mineiros do Nordeste e o êxito de governos que
virão, quando este Governo já estiver na poeira da sua
própria desagregação material; quando temos um Governo que
procrastina e protela o desenvolvimento das regiões menos
favorecidas e adia indefinidamente uma decisão que depende
apenas de organização, planejamento e vontade politica
Enquanto se tratar de organizar e planejar unicamente

projetos de interesse das regiões mais ricas do Estado,
príorizando urgências por elas decididas; enquanto virmos
tudo isso ocorrer. Sr. Presidente, que poderemos dizer senão
isto? Que continuaremos nossa luta, seja no Plenário seja
longe dele, para tentar diminuir as desigualdades regionais,
apesar dos esforços em contrário deste Governo- Muito
obrigado.

500a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/3/94 pelo
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Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sra. Deputada, antes de entrar no assunto que hoje me traz à
tribuna, gostaria de lembrar ao pessoal que aguarda a
votação do projeto da Universidade de Minas Gerais que ele
não será votado hoje. Receberá as emendas dos Deputados e
voltará á Comissão de Fiscalização Financeira para análise.
Na próxima semana, ele será votado, no Plenário
Assomamos à tribuna hoje para falar, novamente, sobre a
transformação dos salários dos servidores públicos de Minas
Gerais em URV. Ontem, deixamos de mencionar o pessoal do
Quadro Permanente, porque não tínhamos à mão a análise
relativa ao período que gostaríamos de abordara fim de
fazer a comparação das perdas salariais. Agora já dispomos
da referida tabela. D período analisado foi o compreendido
entre março 1991, inicio do atual Governo Hélio Garcia, e
fevereiro de 1994. A tabela contém a projeção da antecipação
de 55% da receita estadual para os salários, com a média, em
dólar, do período de dezembro a março e, ainda, a
remuneração estimada para o dia 30/4/94, que os servidores
começam a receber em lQ de maio.
Essa análise apresenta as seguintes perdas salariais no

período a que nos referimos: D QP-01 perde 10,50%, que é uma
perda menor, porque quase todos os servidores desse nível
recebem pouco mais que o salário mínimo- Como em todos os
reajustes. o Governo chega até o salário mínimo: as perdas
desses servidores, no período a que nos referimos, é menor,
mas, quanto maior for o salário do servidor do Quadro
Permanente, maiores serão as perdas, na proporção dessa e
salário. No QP-38, chegamos a uma perda salarial de 205,17%.
o 5-01 perde 69.81%: o 5-02, 73,30%; o 5-03, 108,55%, e o S-
04, 14.50%.
Estamos apelando para o Governo do Estado e para os Srs.
Deputados a fim de que possamos chegar a um bom terno e
encontrar um caminho para tirar de cada categoria do
funcionalismo estadual as perdas salariais a que nos
referimos ontem e sobre as quais estamos refletindo agora.
Faço questão de distribuir a todos os companheiros Deputados
esse quadro demonstrativo para que cada um o examine a fim
de que nós possamos, juntamente com o Poder Executivo,
encontrar uma solução para essas perdas salariais.

SOOa REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/3/94 pelo

Deputado Edward Abreu
O Deputado EØward Abreu - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

venho hoje a esta tribuna para tecer algumas considerações a
respeito de uma manifestação feita, nesta Casa, há cerca de
uma semana. Refiro-me à manifestação promovida pela APAE de
Belo Horizonte, que aqui compareceu para denunciar a
situação por que passa aquela entidade na Capital do nosso
Estado.
Participaram da manifestação os alunos, as professoras e a
Diretora, recebidos, naquela oportunidade, pelo Presidente
da Assembléia, a quem entregaram um documento denunciando a
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situação aflitiva em que se encontram as APAEs,
principalmente a de Belo Horizonte, situação esta provocada
pelo descaso com que os burocratas do Governo Federal tratam
as entidades assistenciais. E o caso, por exemplo, do
cancelamento dos repasses obrigatórios através da LBA. No
interior do Estado, a APAE consegue sobreviver graças à
ajuda substancial que lhe é dada pelas Prefeituras
Municipais e também por grande parte dos Deputados
Estaduais, que destinam à entidade, nas suas regiões
eleitorais, parte de sua subvenção social.
Infelizmente, a APAE de Belo Horizonte não tem contado com

o apoio da administração do Prefeito de nossa Capital, como
também tem faltado a ela o apoio da classe empresarial.
Diante disso, a APAE de Belo Horizonte fez um apelo a esta
Casa, a nós. Deputados, com vistas a que lhe destinássemos
parte de nossa subvenção social para que ela possa continuar
prestando à comunidade de Belo Horizonte seu serviço de
largo alcance social, uma vez que atende aos meninos
excepcionais oriundos, principalmente, das classes mais
pobres, mais carentes da nossa comunidade.
Tenho a certeza de que a Assembléia de Minas, de que nós,
Deputados, não vamos faltar ao apelo que a APAE dirigiu a
esta Casa. Destinemos uma parte de nossa subvenção social à
APAE de Belo Horizonte para que ela possa continuar a
prestar seus serviços a meninos e meninas excepcionais da
nossa Capital.
Gostaria, Sr. Presidente, de registrar a atitude do
Governador Hélio Garcia, que, ao tomar, por meio da
imprensa, conhecimento do assunto, determinou ao Secretário
do Trabalho que destinasse imediatamente à APAE de Belo
Horizonte, bem como às APAEs de todo o interior de Minas.
verba de emergência. O Governador demonstrou, assim, mais
uma vez, sua sensibilidade social.
Faço, portanto, um apelo aos companheiros da Assembléia
Legislativa para que atendam ao pedido da APAE e destinem
uma parte da sua subvenção para o custeio dessa entidade,
que tantos serviços presta à nossa Capital. Muito obrigado.

500 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/3/94 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público aqui presente. Vimos à tribuna, hoje, em nome do
Movimento Familiar Cristão, para fazer um pronunciamento a
respeito da campanha da Fraternidade. Antes, porém,
gostariamos de tecer alguns comentários sobre a fala do
nosso antecessor, Deputado Edward Abreu, com relação à
destinação das subvenções sociais. A solicitação da APAE é
justa. Não só a APAE de Belo Horizonte, mas todas as APAEs
de Minas Gerais devem receber ajuda por meio de verbas
públicas. Aliás, não só a APAE, como também muitas outras
entidades sérias. Com isso, estamos de acordo. Só não
concordamos com entidades que, realmente, não apresentem
transparência na sua prestação de contas. Isso nós
denunciamos várias vezes, bem como entidades criadas apenas
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como fachada, entidades fantasmas, que têm desviado as
verbas públicas e trazido problemas. Porém, quando a
entidade é séria, presta serviços, seus Diretores não são
remunerados, tem atestado de idoneidade, as pessoas conhecem
seu funcionamento, recebe por crédito em conta e não por
meio de Deputado, podemos ter a certeza de que a destinação
das dotações 4 consentânea com seus objetivos. E, com isso,
nós concordamos e concordamos também com o apelo aqui
feito. Podemos destinar a verba, desde que sejam definidos
os critérios. Concordamos que a entidade receba em conta e
preste contas a esta Assembléia ou á Secretaria do Trabalho
e não que o Deputado saia levando verba para a entidade.
Gostaria, também, que a APAE de Belo Horizonte esclarecesse
algumas questões em que há dúvidas, quanto à utilização de
verbas recebidas. Parece que pairam algumas dúvidas e seria
bom que viessem aqui esclarecer se houve a devida prestação
de contas de todas as verbas que receberam, porque, caso
contrário, vamos ficar preocupados em repassar verbas para
uma entidade sobre a qual paire alguma suspeita de que a
prestação não foi feita corretamente.
"A família, como vai?
Com esse tema a Igreja Católica iniciou mais uma Campanha
da Fraternidade. A família é o primeiro contato do ser
humano com o mundo, por isso se reveste de grande
importância. Uma família sólida é sinõnimo de uma sociedade
sólida.
Hoje em dia o ambiente é totalmente adverso à família. A
situação de vida é precária e a cada dia as pessoas ficam
mais individualistas. São poucos os pais que podem garantir
a escola de boa qualidade para os filhos. São milhões de
pessoas que vivem abaixo do nível de miséria tolerado.
O resultado está ai, nas páginas policiais dos jornais, no
abandono das crianças nas ruas, no número crescente de
adolescentes que se engravidam e não encontram apoio. Está
no número cada vez maior de crianças que iniciam no mundo do
trabalho sem completar o período básico escolar.
A família vai mal porque toda a sociedade vai mal. Quantas
famílias estão morando nas ruas? Quantas famílias estão
morando em locais onde a vida corre risco todo dia? Áreas de
violência policial ou mesmo de civis, áreas de risco, como
aterros ou margens de córregos e de rios.
A sociedade vai mal se a família vai mal. Ciclo vicioso

esse
É preciso que sejam corrigidas as injustiças sociais neste

Pais para que o ambiente seja oxigenado. E preciso que cada
um de nós tome consciência dessas injustiças e lute para
transformar o ser humano, a família e a sociedade.
Estamos solidários com a campanha empreendida pela Igreja

Católica, campanha esta que tem como tema a família. Estamos
completamente de acordo. A família estruturada e a família
desestruturada; a família completa e a família incompleta.
Famílias são também aquelas formadas por mãe solteira e
famílias que estão vivendo em situação de perseguição e de
discriminação, famílias que não têm um salário mínimo, não
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têm emprego, não têm o que comer. Com isso, também, a Igreja
tem que ter preocupação. Toda a sociedade tem que ter essa
preocupação. Por isso, estamos solidários, achamos que
devemos procurar trabalhar juntos para minimizar esse
problema tão grave. A campanha do Setinho já é uma campanha
vitoriosa, mas ela deve ser complementada também com a
geração de empregos, porque não é possível apenas o
assistencialismo. E não é o que tem sido feito, pois a
campanha do Betinho procura conscientizar para o porquê de
estar faltando alimento. Não é só levar o alimento. Ele
mostra a estrutura injusta, a discriminação, a acumulação de
riqueza, a falta de uma politica agrícola, a falta de uma
reforma agrária e uma série de outras contradições que o
nosso Pais vive, Assim, estamos dando total apoio ao
programa do Partido dos Trabalhadores.
Com relação ao aborto e ao homossexualismo, penso, como o

companheiro Gilmar, que devem ser amplamente discutidos.
Eu, como católico, sou contra o aborto, mas não sou contra

a discriminação do homossexual. Muito obrigado.
500a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 17/3/94 pelo
Deputado Raul Messias

O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, para discutir o projeto, está inscrita a Deputada
Maria José Haueisen, que, evidentemente, tecerá comentários
a respeito do seu teor. Sr. Presidente, venho a esta tribuna
protestar violenta e vigorosamente contra a arbitrariedade
de V. Exa. D nosso Regimento Interno e a prática democrática
dizem que o Presidente do Poder Legislativo é o responsável
pela autonomia desse Poder, é o responsável, não por tal ou
qual partido, tal ou qual governo, mas por todo o Poder. E,
na votação do nosso projeto, vimos V. Exa. manobrar o
Plenário desta Casa o tempo todo, para que nosso projeto
fosse rejeitado.
Há poucos dias, o projeto foi aprovado, e V. Exa. instigou

um Deputado a pedir verificação de votação- Hoje. V. Exa. se
recusa a cumprir o Regimento Interno. E lamentável, Sr.
Presidente. Quando o Regimento Interno da Casa e a
Constituição não valem mais nada, nós entramos na era do
arbítrio. O que nós assistimos aqui, nesta Assembléia, é ao
arbitrio, ao massacre, à vergonha que certos Deputados têm,
aqui dentro, de assumir publicamente suas posições. Nenhum
deles veio a esta tribuna dizer porque estaria votando
contra o nosso projeto. Simplesmente obedecem ao ferrão do
Palácio do Governo. Isso é lamentável, Sr. Presidente. E V.
Exa. , na medida em que nega ao povo mineiro o direito de
conhecer o nome desses Deputados, está contribuindo para o
arbitrio, está rasgando o Regimento Interno, que foi feito
dernocraticamente, que foi feito e discutido por todos nós na
legislatura passada e alterado nesta legislatura.
Nós não podemos, de forma alguma, concordar que mossas
questões de ordem sejam respondidas com um simples
"registrem-se as palavras do Sr. Deputado".
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Sabemos que neste ano, no dia 3 de outubro. V. Exas. terão
o troco do povo mineiro. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
50O REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 17/3/94 pela
Deputada Maria José Hauelsen

A Deputada Maria José Haueisen' - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, queremos concordar em número, gênero e grau com o
que acaba de dizer o nosso colega Deputado Raul Messias.
Consideramos, Sr. Presidente, que nós, Deputados, temos
sido tratados com desrespeito pela Presidência desta Mesa.
O painel eletrõnico está aí, para ser usado, desde o ano
passado. 

Já 
ensaiamos, já brincamos de painel eletrônico,

cada um tem sua senha, e o painel está ai, enfeitando não
sei o quê. E, quando um colega nosso faz uma pergunta, V.
Exa. responde apenas: "Registrem-se as palavras". Acho isso
uma desconsideração, um desrespeito a uma pergunta.Até uma
criança, até uma pessoa anormal merece respeito, é preciso
responder ao que a pessoa deseja saber. Temos apenas
escutado: "Registrem-se as palavras do Deputado", e fica por
isso mesmo, Então, quero fazer coro com o nosso colega Raul
Messias e registrar esse protesto.
Quero relembrar, também, desta tribuna, o que já foi dito
pelo Deputado Hely Tarquinio a respeito da subserviência que
há nesta Casa. Um projeto passa por aqui e é aprovado sem
nenhum problema, às vezes, até por unanimidade. E, quando o
Sr. Governador rejeita o projeto, de repente, todas as
cabeças são mudadas. E claro que ninguém é fossilizado.
Todos podem mudar de idéia, e acho até que, de vez em
quando, devemos rever nossas posições e mudar nossa maneira
de proceder e de agir. E assim que caminhamos na democracia,
mas, quando isso se torna uma prática nesta Casa, de
repente, aquele projeto que passou sem problemas tem o veto
do Governador mantido, sem discussão, sem análise, sem nada
que mostre o porquê da mudança. Parece-nos até q ue é preciso
que surja outra teoria para substituir a de Montesquieu, que
fala nos três Poderes e na independência desses. Eu gostaria
de viver muito para ver quando é que essa independência vai
acontecer nesta Casa.
Sr. Presidente, quero, também, discutir o projeto da UEMG,

que está tramitando. Consideramos um projeto bom, mas que
precisa e merece ser aperfeiçoado. Entendemos que a
educação é um ato politico, mas não pode ser transformada em
política partidária a fim de garantir favores para alguém.
Quero dizer, mais ainda, que, quando falamos em mudança do
projeto da UEMG, em emendas que estamos apresentando, não
queremos nos considerar no tempo atual, quando o Governador
Hélio Garcia não tem, de fato, respeito e consideração pela
educação. Estamos vendo aqueles dois pilares, que são o
motivo de todo o discurso de campanha politica, saúde e
educação, lembrados por todos nós como bandeiras de luta e
não respeitados neste Governo. Entendemos que a democracia,
como valor absoluto, nunca está pronta: é construida no dia-
a-dia e não apenas por discursos, em que cada um tem o
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direito de emitir sua opinião e mostrar suas divergências,
mas, sobretudo, na prática, no respeito pela ação, pelo
pensamento e pelas idéias.
Hoje estamos vendo esse projeto. Gostaríamos que os nobres

colegas que vão vota-lo avaliassem, estudassem, discutissem
conosco. nas suas Bancadas, com quem os senhores quisessem,
entre seus colegas, com sua assessoria, as emendas que vão
ser apresentadas. Pela coerência que acreditamos que há por
parte da maioria, pela honestidade e lisura que deve
conduzir a nossa luta, pedimos que o projeto não seja
aprovado porque veio do Governo e que as emendas não sejam
rejeitadas porque são do PT. Não estou falando por acaso. Já
ouvi Deputados desta Casa dizerem que não podem aceitar as
emendas que vêm do PT. Se não fossem aceitas porque têm
defeitos, tudo bem, mas uma rejeição "a priori" porque se
trata de um partido político demonstra radicalismo, o que
não é possível q ue exista em pessoas adultas e conscientes.
E é por isso. Sr. Presidente, que queremos aperfeiçoar e
melhorar esse projeto que está ai. Estamos encaminhando
várias emendas, como, por exemplo, as que tratam dos cargos
de Reitor, Vice-Reitor e Diretor das diversas unidades. Que
esses cargos sejam preenchidos por eleições diretas e que
aqueles que vão disputá-los sejam escolhidos entre os que
estão atuando na Universidade do Estado de Minas Gerais. Que
esses cargos não sejam de recrutamento amplo, mas restrito,
para impedir que a UEMG. nas suas diversas unidades, não
seja transformada em cabide de empregos, em prêmio de
consolação para qualquer Deputado de qualquer Governo. Não
me refiro, simplesmente, ao Governo do Sr. Hélio Garcia.
Pode ser até, quem sabe, um Governo do PT. Que ninguém
entre naquela unidade, simplesmente, porque perdeu a eleição
para Deputado e precisa de um cargo de consolação. Temos
certeza de que todos estaremos ganhando e de que a
democracia estará sendo firmada no Brasil e, quem sabe, o
principio dos Três Poderes defendido por Montesquleu estará
começando a ganhar terreno entre nós, Multo obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
SOOa REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 17/3/94 pelo
Deputado Bonifácio Mourão

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr, Presidente, Srs.
Deputados, votei pela rejeição do projeto do Deputado Raul
Messias; todos os Deputados da Bancada do PMDB e todos os
Deputados que votaram pela rejeição não o fizeram por
marcação contra o PT, conforme acabou de afirmar a Deputada
Maria José Haueisen e conforme, aos gritos e aos brados,
afirmou o Deputado Raul Messias, e nem por insinuação da
Presidência desta Casa.
Sr, Presidente, não concedo aparte à ilustre Deputada,
neste momento.
Parece que as minhas palavras estão assustando os Deputados
do PT, mas ainda não ouviram nada, e certamente ficarão
muito mais assustados. Tenho que concluir o meu raciocinio,
assim como os dois concluíram, principalmente o Deputado
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Raul Messias, ameaçando e achincalhando a todos nós.
Deputados.
Acontece, Srs. Deputados, que o projeto do Deputado Raul
Messias é totalmente inconstitucional. E preciso que toda
esta platéia saiba disso. Não tenho a mania de falar desta
tribuna para a platéia. Evidentemente, toda platéia merece o
nosso respeito, mas nossa obrigação de Deputado é estarmos
aqui para, em primeiro lugar, cumprirmos a lei máxima deste
Estado, que se chama Constituição do Estado de Minas Gerais.
Esta Constituição estabelece, e o Deputado Raul Messias
sabe. que são de iniciativa do Governador do Estado, ou
seja, do Poder Executivo, leis que dizem respeito a tarifas
públicas, aumentos de despesas públicas ou diminuição de
arrecadação pública. Este projeto versa, nitidamente, sobre
a diminuição de arrecadação pública. V. Exa. , Deputado Raul
Messias, jamais poderia ter proposto um projeto desta
natureza. Trata-se de projeto totalmente inconstitucional,
contrariando ostensivamente a Constituição Estadual. Assim
sendo, a comissão técnica competente, a Comissão de Justiça,
deu parecer, por unanimidade, pela inconstitucionalidade do
projeto. Portanto, este foi o motivo principal por que nós,
Deputados. em obediência á lei maior do Estado, que é a
Constituição mineira, e em obediência ao parecer da Comissão
de Justiça, votamos contra o projeto, ou seja, pela
rejeição.
Deputado Raul Messias, acabamos de ouvir do Deputado Romeu

Queiroz, Lider do Governo, o testemunho de que V. Exa. ouviu
do Secretário da Fazenda que este projeto, além de
inconstitucional, tampouco não poderia ser aprovado porque é
o Banco Mundial que financia o Governo de Minas em
abastecimento de energia elétrica e água. O Banco Mundial
não permite a cobrança diferenciada das pessoas em tarifas
dessa natureza.
Portanto. Sr, Presidente e Srs. Deputados, gritar deste
microfone para impressionar esta distinta e respeitável
platéia que aqui se encontra há de ser um grito estruturado,
sobretudo, na Lei Maior que rege este Estado. Porque se não
estiver regido por esta Lei, estaremos enganando este povo.
Muito obrigado.

50O REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/3/94 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiras
Deputadas, companheiros Deputados, senhoras e senhores
presentes nas galerias, também, gostaria de tecer alguns
comentários sobre a discussão desse projeto. Em primeiro
lugar, gostaria de fazer minhas as palavras do nobre
Deputado Bonifácio Mourão. Não foi à toa que ele foi
escolhido Lider, na última semana, da Bancada do PMDB nesta
Casa. O Deputado Bonifácio Mourão expressa bem o bom-senso,
a experiência e, principalmente, o conhecimento juridico
que, pessoalmente, lamento não ter,
Gostaria, também, de expor aqui algumas questões com
relação às palavras da Deputada Maria José Hauelsen.
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Deputada, desde que a democracia existe, em todas as partes
e em todos os parlamentos existem o governo e oposição. E
claro que, eventualmente, um Deputado tem liberdade para
discordar e votar contra um projeto do Governo. Eu mesma já
o fiz, tanto neste mandato quanto no passado, quando fui
Vice-Líder do Governo. Mas, por via de regra, as posições
são claras, não há como adotar uma terceira posição. Por via
de regra, a abstenção não é bem aceita pelos parlamentos e
pela opinião pública.
Vamos falar sobre o PT, partido de oposição em Minas Gerais
e ao Governo Federal. Vamos analisar sua situação nas
grandes convenções, quando é tomada uma posição. Muitas
vezes, vi, em seus encontros, alguns Deputados perderem e
terem que, obrigatoriamente, seguir a posição do PT. Um
exemplo é o caso parlamentarista: a maioria optou pelo
presidencialismo e, como várias cabeças petistas eram
parlamentaristas, não houve mais discussão. Os Deputados
parlamentaristas convictos tiveram que votar no
presidencialismo, pois a posição foi cristalina e dura.
Aliás, seriam aplicadas sanções àqueles que se desviassem da
opinião petista.
Vejamos agora a revisão constitucional: vários Deputados do
PT - e nos encontramos em toda parte - acham que a revisão
constitucional é válida e deve acontecer neste momento. Mas
a direção e a inteligência petista definiram que o PT é
contra a revisão constitucional, e ponto final. Não há
democracia, não há choro nem ranger de dentes. Causa-me
estranheza um partido que assim pensa subir à tribuna e
criticar a dicotomia histórica, normal e filosófica que
existe em qualquer processo democrático. Como muitos sabem,
sou Deputada do PMDB e não votei no Governador Hélio Garcia.
Já fui Vice-Líder nesta Casa, mas hoje sigo as posições que
a minha bancada decide. Eventualmente tenho dúvidas,
Deputada Maria José Haueisen, porque todos nós as temos, mas
o comportamento em bloco faz parte da essência democrática,
e ê a mesma aqui e em todas as democracias do mundo. O
resto, minha gente, é conversa fiada, é demagogia para
impressionar as galerias e para dar manchete nos jornais. E
é até normal que assim seja. Esse ê o encanto da democracia,
é isso que faz com que ela seja respeitada e querida por
todos os grandes paises.
Quero também falar sobre esse projeto da UEMG. Sou adepta e
defensora histórica da implantação dessa instituição em
Minas Gerais. Ela já vem tarde e tem, inclusive, demorado
muito a receber o apoio integral não só do Governo, mas das
bancadas e de toda a opinião pública. Também, Deputada, eu,
que não sou do PT, tenho emendas a esse projeto; portanto,
não pertence ao seu partido o direito de emendar o projeto
da UEMG.
Gostaria também de tecer outro comentário, aproveitando o
ensejo. Sou grande admiradora do Deputado Raul Messias, e
temos muitas coisas em comum: gostamos de música clássica,
de ópera e poesia. Gostaria de lhe dizer que, ao ressaltar
e enaltecer o art. Sg da Constituição Federal, V. Exa. o fez
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com muito brilhantismo, pois o artigo é perfeito, lindo e
significa a essência do pensamento das pessoas de bom senso
que defendem a democracia politica e social. Todavia,
Deputado, a prática é diferente. As leis têm que ser mais
especificas, e as normas, mais rigidas, pois existem,
inclusive, os problemas hierárquicos. Como bem disse o
Deputado Bonifácio Mourão, que é advogado, e eu não sou,
muitas vezes, aparentemente, existe um choque entre as
idéias, mas na prática isso não acontece.
Quero também tecer aqui alguns comentários referentes ao
Banco Mundial, e depois darei um aparte ao nobre Deputado.
Ninguém aqui deseja a subordinação do Brasil aos interesses
internacionais. Mas, não há como, Deputado, sobreviver na
grande aldeia global, que é o mundo de hoje, sem
participação efetiva junto aos organismos internacionais.
Tentar se isolar deles é remar contra a maré, é quase
cometer um suicidio.
Cito agora o exemplo de Cuba, que está a mendigar o apoio
desses órgãos porque não tem mais como sobreviver após o
corte do cordão umbilical que a ligava á União Soviética,
hoje Rússia. Neste caso, o Banco Mundial opôs-se a ele.
Podemos, sim, questioná-lo, discutir essa proposta, mas não
achar que ele não tem razão de ser.
Por outro lado, a ONU, o BIRD e outros organismos têm dado
grande aporte ao desenvolvimento de países do Terceiro
Mundo. Cito, aqui, o exemplo do México, que saiu da sua
difícil situação econômica e caminha com uma inflação
baixíssima e uma recessão que cai a cada dia. Cito a
Bolivia, um dos mais pobres países da América Latina, que
saiu das suas dificuldades graças a um aporte do Banco
Mundial. Da mesma forma, o Chile tem uma economia modelar na
América Latina. Todos eles, Srs. Deputados, tiveram aportes
de capitais e financiamentos do Banco Mundial, do FMI. do
BIRD e de outros.
Portanto, negar essa evidência me parece efetivamente pura

poesia. Adoro a poesia, mas ela tem o seu lugar. Para falar
de desenvolvimento, temos que falar de leis concretas e
situações concretas que possam levar a uma melhor
distribuição de renda.
Para terminar, queria também fazer um comentário sobre as
palavras da Deputada Maria José Haueisen. A Deputada disse
que alguém que estava no corredor ou na cantina falou que
não votaria uma matéria oriunda do PT. Lamento que isso
aconteça, porque acho q ue o PT tem boas idéias. Ainda hoje,
cumprimentei o Deputado Raul Messias por uma entrevista que
deu ao "Estado de Minas', com a qual eu estava de acordo no
tocante a algumas questões polêmicas e complicadas,
referentes á mulher, aos homossexuais e às crianças. Ele deu
essa entrevista comentando o programa do PT, que tem coisas
boas, mas peca pelo exagero, pelo radicalismo e é chamado
inclusive de partido xiita. Hoje, o candidato do PT, Luis
Inácio Lula da Silva, enfrenta graves problemas dentro do
partido, porque tenta abri-]o para conviver com outros
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grupos da sociedade brasileira e encontra resistências
dentro do próprio partido.
Dentro disso, quero citar e contar uma pequena história de
quando fui candidata a Deputada Estadual, em 1986, pela
primeira vez. Inexperiente, sem militãncia política, sem
ter nunca trabalhado para nenhum partido, era apenas uma
pessoa oriunda de movimentos de mulheres, inatacável em
palanques. No interior, fui atacada por um candidato do PT,
que nem me conhecia, mas, não sei por qual motivo, eu o
incomodava. Ele disse: "Ela não serve para ser candidata
porque vem da elite, é empresária, esposa de delegado e a
família trabalha com ensino particular". Veja, Sra.
Deputada, como também dentro do seu partido há pessoas
radicais, pessoas que julgam sem conhecer, rotulam sem ter
um aprofundamento nas questões. Respeito-a por sua coerência
e inteligência, mas quero dizer que "aqui e lá, bruxas há".
Precisamos ter consciência de julgar essas questões com
compreensão e justiça.

50O REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 17/3/94 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaríamos de discutir dois aspectos desse projeto.
Votaremos favoravelmente, embora, na sessão de hoje, isso
não vá ser possível, porque o projeto deverá retornar ás
comissões para que possam receber parecer as emendas que
foram apresentadas em Plenário.
Mas, durante a fase de debates a respeito da Universidade

do Estado, eu não poderia deixar de abordar dois aspectos.
Em primeiro lugar, como membro da Comissão de Ciência e
Tecnologia desta Casa e como pessoa que tem grande admiração
pelo trabalho que se realiza hoje na FAPEMIG, gostaríamos de
dizer que, desde o inicio da discussão em torno dos recursos
que iriam manter a Universidade do Estado, colocamos que
seria de fundamental importância não estabelecer uma disputa
entre a Universidade do Estado e a FAPEMIG. No nosso
entendimento, as duas instituições são importantes.
E importante a estruturação da Universidade do Estado; ê
fundamental que ela, de fato, venha cumprir o importante
papel de descentralizar o desenvolvimento do Estado e de
interiorizar os grandes debates, as grandes discussões no
nosso Estado. Mas não poderíamos concordar com o fato de
que, para que isso ocorra, viéssemos contribuir para a
desestruturação da FAPEMIO. No nosso entendimento, ã
fundamental que se discuta, nesse projeto, a parte que diz
respeito à retirada de recursos da FAPEMIG para a criação da
Universidade do Estado. O projeto ê claro quando estabelece
alterações no art. 212 da nossa Constituição, quando coloca
que, para a manutenção da Universidade do Estado, será
retirado 1% dos recursos da FAPEMIO. Precisamos encontrar
outra formulação e outra fonte de recursos e, até mesmo,
alterar o texto do projeto de lei. Caso contrário, estaremos
votando uma lei que é menor do que um artigo da
Constituição. Nesse caso, qualquer pessoa poderá entrar com
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um pedido de inconstitucionalidade do projeto, devido à
alteração do art. 212 da Constituição, e a Universidade do
Estado estará novamente sem os recursos. Teremos, então, um
problema maior: teremos que refazer todo o processo de
discussão, todo o debate nesta Casa. Em vista disso, a
solicitação que fazemos se refere à necessidade de
definirmos, mais concretamente, as fontes de financiamento
da Universidade do Estado. Não adianta querer votar
apressadamente e colocar uma emenda menor do que o art. 212
da nossa Constituição, que estabelece concretamente os
recursos, hoje, para a FAPEMIG, e, depois, ter de enfrentar
uma ação de inconstitucionalidade que irá jogar por terra
tudo o que votamos com relação ao financiamento. Não adianta
votarmos a estruturação da Universidade, se não for
garantida a fonte de financiamento. E a Única fonte
concreta, que é colocada no projeto, é exatamente a retirada
de i% dos 3% de recursos destinados á FAPEMIG. E preciso que
nos aprofundemos neste debate para que não se crie uma
expectativa que depois não será concretizada. Votamos, todo
mundo sai satisfeito, e depois a Universidade não é
implementada porque os recursos não existem.
Foi apresentada uma proposta, que acredito seja séria, pelo
Deputado Antônio Pinheiro, que deve ser considerada por
todos os parlamentares.
Em segundo lugar, para terminar, gostaria de sugerir, com
relação ao processo de democratização e participação na
composição do colegiado da Universidade, que haja, de fato,
colocações claras, que deixem, realmente, definida a
participação paritária tanto de alunos como de professores,
funcionários e também da comunidade. Considero fundamental
que possamos garantir essa participação paritária dos
vários elementos que vão compor essa Universidade, que é de
extrema importância.
Empenhamo-nos em que é preciso melhorar um pouco a redação

e melhor definir o que, lamentavelmente, o projeto não deixa
muito claro, pois só define o que será constituido
posteriormente. Mas devemos, desde já. deixar assegurada a
participação paritária desses três setores que compõem a
nossa Universidade.
São essas as considerações que gostariamos de fazer, porque

acho fundamental que todos possam debater e colocar as suas
posições claras com relação a projeto tão importante. Como
membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, não poderia
deixar de fazer essas observações. Estaremos votando
favoravelmente ao projeto e trabalhando para que essas
alterações sejam realizadas, a fim de que não tenhamos
dissabores, posteriormente á sua aprovação. Muito obrigado.

ERRATA

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1,851/93
ANEXO XVI
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(a que se refere o parágrafo único do art. 2g da Lei no
de de de 1994.)

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS-DER-MG
TABELA DE VENCIMENTOS

JORNADA DE TRABALHO: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
VIGÊNCIA: 01/9/93

(O Anexo XVI foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo !! de 6/4/94-)

- Publicado novamente em virtude de incorreções
verificadas na edição de 31/3/94. pág. 59, col. 2)
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Belo Horizonte, Quinta-feira, 7 de abril de 1994

ATA

ATA DA 510a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE ABRIL DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz,
José Militão e Geraldo Rezende

SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Requerimentos nos 5.234 a
5.236/94 - Requerimentos do Deputado Jaime Martins e da
Comissão Especial para Elaborar um Código de Ética e
Princípios Norteadores do Decoro Parlamentar -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Tarcisio Henriques
(4), Wanderley Ávila (2), Jaime Martins e Simão Pedro Toledo
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Tarcisio
Henriques, Maria José Haueisen, Jaime Martins, Ibrahim
Jacob, Wilson Pires e Reinaldo Lima - Za PARTE (ORDEM DO
DIA): ia Fase: Registro de presença - Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Prosseguimento da votação do parecer da Comissão
de Fiscalização Financeira pelo arquivamento do Relatório de
Inspeção nQ 55.733-1/1992; aprovação; verificação de
votação; inexistência de "quorum"; anulação da votação:
chamada para recomposição do número regimental; existência
de "quorum renovação da votação do parecer: aprovação:
verificação de votação; ratificação da aprovação - Discussão
e votação de relatórios: Relatório Final da Comissão
Especial para Acompanhar, na Cidade de Betim, as Apurações
acerca do Extermínio de Meninos de Rua; aprovação -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Tarcísio Henriques;
aprovação - Requerimento da Comissão Especial para Elaborar
um Código de Etica e Princípios Norteadores do Decoro
Parlamentar; aprovação - Questão de ordem - Requerimento do
Deputado Jaime Martins; aprovação - 2a Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei no 1.866/94: discursos dos Deputados Maria
José Haueisen, Marcos Helênio e Roberto Carvalho;
apresentação das Emendas ns 14 e 15; encerramento da
discussão; designação de relator: emissão de parecer
favorável: votação do projeto, salvo emendas e destaque:
questão de ordem; leitura das Emendas ngs 14 e 15 -
Suspensão e reabertura da reunião; discurso do Deputado
Gilmar Machado; aprovação; votação das Emendas nQs 1 a 3 e 6
a 15; aprovação; votação da Emenda ng 5; rejeição: votação
do destaque (Emenda nQ 4); rejeição; verificação de votação:
inexistência de número regimental; anulação da votação da
Emenda ng 4; questões de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; existência de número regimental; renovação da
votação da Emenda ng 4; rejeição - Votação, em lg turno, do
Projeto de Lei ng 1.347/93; aprovação - Discussão, em lg
turno, do Projeto de Lei no 1.192/92; encerramento da
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discussão: Requerimento do Deputado Wilson Pires (adiamento
da votação); aprovação do requerimento - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferrai - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Anilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Cenaro -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Côssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende
- Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Leandro - José Renato -
Kemil Kumaira - Marcelo Cecê - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Milton Sanes - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - 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 á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,

a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições:
REQUERIMENTOS

Ng 5.234/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DER-MO com vistas ao asfaltamento da
estrada entre os Municípios de Paineiras e Biquinhas. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.235/94. da Deputada Maria Olivia, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Deputado Federal Vittorio Medioli pelo trabalho realizado na
Lagoa da Pampulha, de limpeza e retirada de aguapés. (- A
Comissão de Educação.)
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No 5236/94, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade de Guirnarânia pelo 31g aniversário de emancipação
do municipio. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
Da Comissão Especial para Elaborar um Código de Etica e
Principios Norteadores do Decoro Parlamentar, solicitando
prorrogação, por mais 30 dias, de seu prazo de
funcionamento,
Do Deputado Jaime Martins, solicitando seja formulado apelo
ao Superintendente da RFFSA com vistas á construção de
passarelas sobre a via férrea nos locais que relaciona, no
Municipiode Divinõpolis.

COMUMICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Tarcisio Henriques (4), Wanderley Ávila (2), Jaime Martins e
Simão Pedro Toledo.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Tarcislo Henrigues, Maria José Haueisen,
Jaime Martins, Ibrahim Jacob, Wilson Pires e Reinaldo Lira
proferem discursos. Que serão publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la rase

O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - Esgotado o
prazo destinado á la parte, a Presidência passa ã 2a parte
da reunião, com a 12 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.

Registro de Presenças
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em
Plenário, de um grupo de rotarianos da Austrália que está em
visita ao nosso Estado.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Wanderley Ávila (2) - falecimento do Sr. José Belvino da
Silva, em Pirapora; e da Sra. Maria Julieta da Conceição. em
Presidente Juscelino; Tarcisio Henriques (4) - falecimento
dos Srs. Eton Santos, Udimar Alves da Silva, Nélson da Silva
Oliveira e Juscélio Dias Lana, em Cataguases; Simão Pedro
Toledo - falecimento do Sr. Irineu Rigotti, em Pouso Alegre;
e Jaime Martins - falecimento do Sr. Antõnio de Pádua
Coimbra, emoivinópolis (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira sobre o Relatório de
Inspeção ng 55.733-1/1992. do Tribunal de Contas, realizada
na Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG. O parecer conclui pelo arquivamento do relatório.
Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita
aos Deputados que ocupem os seus lugares.
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- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 21 Deputados- Votaram
contra 7 Deputados- Não houve "quorum' para votação. A
Presidência torna sem efeito a votação e solicita ao 2o~
Secretário, ilustre Deputado Roberto Carvalho, Que proceda
à chamada para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados. Há
"quorum" para votação. Esta Presidência vai renovar a
votação. Solicito aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 35 Deputados; votaram
contra 7 Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação
do parecer. Arquive-se.
Relatório Final da Comissão Especial para Acompanhar, na
Cidade de Betim. as Apurações acerca do Extermínio de
Meninos de Rua. O relatório conclui por se solicitar á
Polícia de Betim informações acerca do andamento dos
inquéritos que menciona; reitera pedido de informações á
Corregedoria-Geral de Policia acerca do resultado da
sindicãncia administrativa para averiguar a existência de
grupo de extermínio naquela cidade e, finalmente, solicita
ao Ministério Público de Betim informações sobre o processo
que aquele órgão instaurou para investigar a prática de
tortura na cadeia local. Em discussão, o relatório. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Tarcísio
Henriques, em que solicita seja formulado pedido ao Exmo.
Sr. Mário Soares, Presidente da República de Portugal, para
que a Nação portuguesa reabilite a memória de Joaquim José
da Silva Xavier. o Tiradentes, cancelando sua condenação
pela Corte Portuguesa, no final do século. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento da Comissão Especial para Elaborar um Código

de Ética e Princípios Norteadores do Decoro Parlamentar, em
que solicita a prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de
funcionamento da Comissão. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam com se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Geraldo Rezende - V. Exa. poderia nominar essa

Comissão? Gostaria de conhecer os nomes de seus componentes.
O Sr. Presidente - A Presidência determina à assessoria que
forneça a lista dos Deputados da Comissão ao Deputado
Geraldo Rezende.
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Requerimento do ilustre Deputado Jaime Martins, que
solicita seja formulado pedido ao Dr. Carlos Henrique.
ilustre Presidente da Rede Ferroviária Federal, visando á
construção de passarelas para pedestres sobre a via férrea,
em Divinõpolis. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei ng 1.866/04, do Governador do Estado, que cria o Quadro
de Pessoal da Educação e dá outras providências. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas ngs 1 e 2, que apresentou. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram
por sua aprovação com as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o
projeto á Comissão de Administração Pública, que opinou pela
aprovação das Emendas ngs 3, apresentada em Plenário, e 6 a
13, que apresentou; e pela rejeição das Emendas ngs 4 e 5.
Em discussão, o projeto. A Presidência informa aos oradores
inscritos que o prazo para discussão é de meia hora, tendo
em vista q ue esse projeto se encontra em regime de urgência.
- A Deputada Maria José Hauelsen e os Deputados Marcos

Helênio e Roberto Carvalho proferem discursos, para discutir
o projeto, os quais serão publicados em outra edição.
- Vêm á Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei NQ 1.866194
EMENDA NQ 14

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O inciso 1 do art. 8g da Lei ng 10,890. de 22

de outubro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. B - ...............................................
- vinculação das receitas próprias de que tratam os arts.

155, 156, 157, 158 e 159. inciso 1, alíneas "a" e "b", e
inciso II, da Constituição Federal;'".
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A presente emenda visa a aperfeiçoar o art.

8g da Lei ng 10.890. de 22/10/92, incluindo na outorga de
garantia, pelo Estado de Minas Gerais, ao empréstimo
contraído junto ao BIRO a vinculação das receitas
mencionadas nos arts. 155, 156, 157 e 158 da carta Magna,
tendo em vista a alteração introduzida pela Emenda à
Constituição ng 3.

EMENDA NQ 15'
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os valores das horas/aula dos cargos do grupo

de docentes do Quadro de Pessoal da Fundação de Educação
para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG - são os
constantes nos Anexos .... desta lei, observada a data de
vigência neles indicada.



Art. .... - Fica estendida aos ocupantes dos cargos de
Professor de Ensino Superior e de Professor de Ensino
Técnico do Quadro de Pessoal da UTRAMIG, preenchidos os
requisitos dos respectivos dispositivos, a Gratificação de
Incentivo á Docência, de que tratam os arts. 2Q e 4g da Lei
nQ 8.517. de 6 de janeiro de 1982. alterados pelo art. So da
Lei nQ 9,831, de 4 de julho de 1989: pelos arts. 7Q e 80 da
Lei ng 9.957, de 18 de outubro de 1989, e pelo art. 90 da
Lei nQ 11.091, de 4 de maio de 1993, observado o disposto no
art. 12 da Lei nQ 11.115. de 16 de junho de 1993.
Parágrafo único - A gratificação de que trata o "caput"

deste artigo tem seus efeitos financeiros a partir de lo de
agosto de 1990.
Romeu Queiroz
Justificação: A presente emenda estabelece os valores das
horas/aula pagas e estende a Gratificação de Incentivo a
Docência ao grupo docente do Quadro de Pessoal da UTRAMIG, o
que não constava em leis anteriores.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 7/4/94.)
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos.
encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projeto emendas do Deputado Romeu Queiroz.
que receberam os nos 14 e 15. Nos termos do art. 223 do
Regimento Interno, a Presidência vai designar como relator o
Deputado Ronaldo Vasconcellos, para emitir parecer sobre as
emendas A Presidência Indaga do relator se ele se encontra
em condições de emitir parecer ou se fará uso do tempo
regimental

Parecer Oral sobre as Emendas ns 14 e 15
ao Projeto de Lei no 1.866/94

O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Primeiro, agradeço a V.
Exa. a designação. Estamos em plena condição de apresentar o
nosso parecer.
Uma das emendas trata de una questão que, na verdade,

ocorre na prática: a questão do corpo docente da UTRAMIG. Na
verdade, ele recebe, na prática, proventos a mais relativos
ao exercido da docência, e, em lei anterior, por omissão do
Governo do Estado e até mesmo desta Casa, os componentes do
quadro de docência da UTRAMIG não recebiam esses benefícios
relativos à docência. Nosso parecer é favorável.
A outra emenda do Deputado Romeu Queiroz trata apenas da
adequação às modificações ocorridas na Constituição Federal,
através da Emenda nQ 3. O que fazemos é apenas uma
vinculação das receitas próprias contadas nos arts. 155 a
159 da Constituição Federal, quando se tratar de outorga de
garantia.
Por isso. Sr. Presidente, na verdade, estamos dando ao
projeto de lei o aprimoramento que exige a atual
Constituição Federal. Nosso parecer, também neste caso, é
favorável
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e

destaques.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Gilmar Machado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de
saber se poderemos discutir as emendas que foram agora
relatadas pelo Deputado Ronaldo Vasconcellos. O seu parecer
foi oral, uma vez que a Comissão perdeu o prazo em virtude
do regime de urgência. Portanto, quero encaminhar a votação
dessas emendas apresentadas agora em Plenário.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre
Deputado que as emendas podem ser encaminhadas pelos
Deputados antes que se inicie o processo de votação.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda novamente á leitura

das emendas.
O Sr. Secretário - (- Lê as Emendas ns 14 e 15.)

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Antes de colocar em votação a matéria, a
Presidência, tendo em vista que ambas as emendas fazem
referência a vários artigos de outras leis, vai suspender a
reunião por 5 minutos, para que os Deputados possam tomar
conhecimento do inteiro teor das referidas emendas. Estão
suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em
votação, o projeto, salvo emendas e salvo destaques.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
- O Deputado Gilmar Machado profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
salvo destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ngs 1 a 3 e 6 a 15. que têm parecer

pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, a Emenda ng 5, que recebeu parecer pela
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda nç 4, destacada pela Deputada Maria
José Haueisen a qual recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram-
Pausa.) Rejeitada.
A Deputada Maria José Haueisen - Verificação. Sr.

Presidente.
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 5 Deputados. Votaram
contra 17 Deputados. Não houve "quorum" para votação. Fica,
portanto, anulada a votação da Emenda nQ 4.

Questões de Ordem
O Deputado Agostinho Patrus - Quero apenas registrar. Sr.
Presidente, que o PT continua obstruindo o projeto, porque,
uma vez não votada essa emenda, o projeto pára nesta Casa.
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Que fique registrado nos nossos anais que o PT, mais uma
vez, obstrui o projeto. Convocamos a UTE para vir obrigar o
PT a votar o plano para a educação em Minas Gerais. Por
causa de uma emenda e da picuinha de alguns, esse projeto
não anda. Que fique registrado nos anais o nosso protesto.
E que não venham dizer que o Governo não está aqui . O
Governo está presente. Nós enviamos o projeto a esta Casa
para favorecer os trabalhadores do ensino. E o PT, mais uma
vez, paralisa o projeto, quiçá paralisando nossa Casa.
Fique registrado o nosso protesto. O PT, mais uma vez, está
obstruindo a votação de um projeto importante para os
trabalhadores do ensino do nosso Estado.
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados; gostaria que o Deputado Agostinho Patrus. que
comanda, com o dedo do "levanta e senta", mais de 50
Deputados, trouxesse seus comandados a fim de que ajudassem
a aprovar esse projeto. Nunca o Governo precisou dos votos
do PT para aprovar coisa alguma nesta Casa. Nunca o partido
do Governo, o blocão, precisou dos votos do PT para
aprovar ou rejeitar nada. Por que, agora, o Deputado
Agostinho Patrus não consegue trazer seus comandados a este
Plenário? Quer ele nos responsabilizar por essa paralisação?
Disse o Deputado Agostinho Patrus que o projeto não é

aprovado por causa de picuinha. Estou de pleno acordo. Acho
que é, de fato, picuinha. Já falei duas vezes da tribuna e
acabei de mostrar isso agora ao Líder do Governo. Deputado
Romeu Queiroz. Ele simplesmente me respondeu q ue não vai ser
aprovado porque o Governo nãoquer. Isso brada aos céus. O
Governo não quer. E o Governo é maior que a lei, é maior que
a Constituição.
E apenas uma emenda Que garante aos inativos o direito de
receberem o mesmo salário que recebiam quando na ativa,
apenas uma emenda para garantir aos professores o "pó- de-
giz", e nada mais. Reparem que é picuinha, sim. D Deputado
Romeu Queiroz ainda me disse: "Nós rejeitamos agora e
colocamos a emenda em outro projeto". Isso é um absurdo.
Propostas assim eu considero espúrias. Quando eu quis
colocar essa emenda no projeto, o relator me falou; "Não
precisa, isso é inócuo, isso já está garantido na
Constituição". E eu acreditei, fui inocente, mas, depois de
apanhar demais, começamos a ficar mais viva, mais esperta.
Daí, Sr. Presidente, nós não estamos obstruindo coisa
nenhuma.
o Deputado Agostinho Patrus é que deve trazer seus
liderados para aprovarem o projeto que quiserem, contra a
lei que quiserem, da maneira que quiserem, porém jamais com
a conivência do PT.
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, nós.
Deputados do Governo, não queremos jamais os votos do PT e
muito menos a conivência desse partido. Quem precisa dos
seus votos, neste momento, são os trabalhadores do ensino.
Fico muito surpreso ao ouvir uma professora exigir a
presença dos Deputados do Governo para evitar que o PT
obstrua esse projeto.
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Nós julgávamos que o PT fosse um partido coerente, sempre
na linha de defesa daqueles que lhe dão o nome e que,
também, representam uma das bandeiras do nosso PTB. Queria
que o PT estivesse aqui, diante dos Deputados e,
especialmente, diante dos trabalhadores do ensino. E
gostaria que essas galerias se enchessem com aqueles que
defendem os trabalhadores do ensino.
Vamos convidar a nossa UTE para assistir a essa cena
deprimente que o PT apresenta, quando exige a presença dos
Deputados do Governo para aprovar um projeto de interesse
dos trabalhadores do ensino. Sr. Presidente, é preciso que
os Deputados do Governo aqui estejam, porque, senão, os
Deputados do PT não permitirão que a aprovação desse projeto
aconteça. Os Deputados do PT permanecerão obstruindo a
aprovação do projeto, como vem ocorrendo. Essa emenda da
Deputada Maria José Haueisen equivale, Sr. Presidente, a
dizer que aqueles que não exercem uma função gratificada,
que já se aposentaram, passem a ter as mesmas qualificações
dos que estão na ativa.
Portanto, Sr. Presidente, não quero discutir a emenda.
Quero discutir o propósito do projeto. Não é por causa de
uma emenda, ou de um detalhe, que os trabalhadores do ensino
ficarão á espera dos Deputados do Governo para protegê-los.
O PT não protege os trabalhadores do ensino, quando exige a
presença dos Deputados. Digo à Deputada Maria José Haueisen
que, amanhã, independentemente da vontade de S. Ex. , aqui
estaremos para derrubar a emenda de sua autoria, para dizer
aos trabalhadores do ensino que nós, os Deputados do
Governo, estamos com eles, e que os Deputados do PT,
Deputada Maria José Haueisen e Srs. Deputados, estão aqui a
exigir a Maioria. Devo dizer a V. Exa. , Deputada Maria José
Haueisen, que muitos dos Deputados do Governo estão em seus
gabinetes trabalhando, muitos estão nas comissões.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de dizer que
amanhã estaremos aqui para derrotar o PT, para derrotar a
obstrução que esse partido vem fazendo nesta Casa. Vamos
derrotar essa obstrução impertinente, Sr. Presidente, Eu já
disse e repito: o Prefeito de Belo Horizonte está
estreitando as ruas que circundam a Assembléia para evitar
q ue a (JTE venha para a Assembléia assistir a esse impropério
do PT e a essa posição incoerente desse partido que se diz
defensor dos trabalhadores.
Sr. Presidente, que o meu protesto tique registrado. E
multo importante esse registro da nossa posição, para que o
povo, para os que assistem a esta reunião, possam ver quem é
quem; quem é que defende os que trabalham; quem é que traz
os projetos que realmente vão fazer evoluir a educação em
Minas Gerais; quem é que está fazendo da Educação de Minas
um exemplo internacional. E o PT, por um pequeno detalhe,
obstrui esse projeto, Sr. Presidente, pedindo a presença dos
Deputados do Governo. Nós estaremos aqui. Sr. Presidente,
para defender os trabalhadores do ensino e para dizer a
Minas e ao Brasil que o PT é incoerente, é incapaz de
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atender a função para a qual diz ter sido eleito, que é a da
defesa dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, diz o
ditado; 'O ódio aos inimigos faz com que fiquem cegos
aqueles que acusam". Um orador brilhante, o Deputado
Agostinho Patrus, ficou tão cego atacando o PT que se
esqueceu até do projeto que estamos discutindo. Um homem
inteligentíssimo! Não se trata de projeto , de quadro de
carreira dos trabalhadores do ensino. E o quadro de
carreira da Secretaria da Educação, das ex-delegacias de
ensino e das secretarias das escolas. E esse o projeto que o
Governo enviou. Não falei isso antes porque está escrito no
projeto. Eis o projeto que o Governo enviou. Gostaria de
fazer essa ressalva. Talvez o Deputado Agostinho Patrus não
o tenha lido direito.
Todos no Estado são trabalhadores; uns nem sempre
ressaltados. E V. Exa. raramente dirige impropérios contra o
PT ou contra os aposentados. Mas, chamar de picuinha uma
emenda que defende os aposentados é demais. Se isso for
picuinha, não sei então o que é. O Deputado Agostinho Patrus
não é de dizer impropérios: não é de se exacerbar, mas se
exacerbou na cegueira de acusar o PT. E o PT votou a favor
do projeto. Porém.17 Deputados votaram contra a emenda da
Deputada Maria José Haueisen. Em momento algum o PT obstruiu
esse projeto. A questão que o Partido levantou é que, por
exigência constitucional, já deveríamos ter votado há muito
tempo, nesta Casa, todos os planos de carreira: dos
trabalhadores do ensino, das secretarias etc., como é
obrigação constitucional. Foi isso que a Deputada Maria José
Haueisen quis dizer quando afirmou que o bloco é maioria.
Realmente, é a maioria esmagadora, mas até a Minoria vota
com o Governo, como o fez agora há pouco, na votação absurda
para arquivar o relatório da auditoria do Tribunal de Contas
na FAPEMIG, O Líder da Minoria, Deputado Paulo Pettersen,
votou com o Governo. Isso significa que o Governo é maior do
que o bloco. O que a Deputada disse foi que o PT está aqui e
vota. Mas, o PT não vota com o Governo; o PT vota todos os
projetos, venham do Governo ou de onde vierem, desde que
eles sejam corretos. Não pretendemos ser donos da verdade,
Logicamente, votamos a favor dos projetos sérios .que
analisamos.
O Governo apresentou uma emenda, de autoria do Deputado
Romeu Queiroz, que nós discutimos com seriedade. Essa
seriedade deixou de existir quando o Deputado, na ânsia de
atacar o PT, agiu cegamente. A emenda que a Deputada Maria
José Haueisen defendeu é legitima e não deveria ter sido
distorcida da forma como o Deputado Agostinho Patrus tentou
fazer. E uma emenda que assegura àqueles que passaram pelo
magistério e que receberam o "pó-de-giz" a percepção dessa
vantagem na aposentadoria, porque é una vantagem que foi
conquistada quando na ativa. Então, é uma emenda séria e tem
que ser tratada com seriedade.
Eu gostaria de lembrar que o projeto que está sendo
implantado não é de autoria apenas da Prefeitura; é um
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projeto da Prefeitura e da Assembléia Legislativa. O
Presidente José Ferraz leu o projeto semana passada dando
todas as honrarias á Casa. O Deputado Agostinho Patrus deve
se lembrar. Queremos dizer que temos as praças e ruas todas
abertas para a liberdade neste Pais, Deputado. Não é só Belo
Horizonte, não. Em Belo Horizonte isso ocorre
ocasionalmente, porque estamos administrando.
O Deputado Romeu Queiroz, Líder do Governo, está aqui, e
queremos dizer que não obstruimos o projeto; votamos a favor
dele. Então, vamos deixar esse ódio e essa cegueira. Aliás,
para mostrar a nossa disposição, não pedimos a suspensão dos
trabalhos. Se o Deputado Agostinho Patrus diz que virão
amanhã, por que não agora? Vamos fazer a recomposição do
"quorum" e votar agora. E legitimo o Governo querer derrotar
a emenda, assim como também é legítimo o pedido de
verificação da Deputada Maria José Haueisen, pois é baseado
no Regimento. E agora estamos pedindo a recomposição de
"quorum" para não deixar a votação para depois. O Deputado
Agostinho Patrus não é dado á demagogia, e esperamos que ele
restabeleça aquela serenidade tão comum à sua pessoa.
o Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, discordo da
Deputada Maria José Haueisen, que disse que é apenas uma
vontade do Governo a não-aprovação dessa emenda. Quando
demos a explicação á ilustre Deputada, não dissemos isso.
Afirmamos que ela retoma o art. 36 da Constituição do Estado
para estender aos servidores aposentados uma vantagem que o
Governo do Estado oferece àqueles que estão em sala de aula.
Então, é apenas para discordar da Deputada, porque
explicamos que o Governo não concorda, uma vez que essa
gratificação foi criada para beneficiar os professores que
se encontram em sala de aula, e não, os aposentados.
A Deputada MaNa José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Deputado Agostinho Patrus veio á tribuna, usou
sofismas e de maneira demagógica, querendo responsabilizar
o PT porque um projeto não é aprovado, uma emenda não é
aprovada. Acho que ele põe em dúvida a capacidade de
discernimento dos professores. Acho que ele duvida da
inteligência de qualquer ouvinte e de qualquer pessoa que lê
os jornais, que lê o "Minas Gerais".
o Deputado Agostinho Patrus garante que nós, do P1', vamos
ser derrotados, que o projeto vai ser aprovado do jeito que
o Governo quer e que a Emenda nQ 4 vai ser derrotada. Quero
dizer ao Deputado Agostinho Patrus que derrotado não vai ser
o PT. Derrotados vão ser todos os professores que são
aposentados depois de 25 ou 30 anos de serviço, ou que estão
nas salas de aula recebendo o incentivo do "pó-de-giz", com
esse Governo insensível e com esses Deputados igualmente
Insensiveis. Derrotada vai ser a causa da educação. Quero
dizer ao Deputado AgostinhoPatrus que, em hora nenhuma, o
PT vai ser derrotado devido á rejeição de seu projeto ou de
sua emenda. Derrotado é o povo de Minas Gerais, é o povo
brasileiro e são todos aqueles que não sabem escolher os
seus representantes.
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Quero, também, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedir ao
Deputado Romeu Queiroz que leia o 6 4Q do art. 36 da
Constituição. Qualquer pessoa que tenha inteligência mediana
vai entender o 4g do art. 36. Não precisa ter a
inteligência do Deputado Agostinho Patrus, nem a do Deputado
Romeu Queiroz. nem a do relator, Deputado José Renato.
Para que possamos votar e para que, segundo as palavras do
Deputado Agostinho Patrus, o PT possa ser derrotado, peço ao
Sr. Presidente que faça a recomposição do "quorum".
o Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda á

chamada para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Procede á chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados,
portanto, há' quorum" para votação. A Presidência vai
renovar a votação da Emenda nQ 4, que recebeu parecer pela
rejeição. Os Deputados que a aprovam, permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado,
em turno único, o Projeto de Lei nQ 1.866/94 com as Emendas
flQ5 1 a 3 e 6 a 15. A Comissão de Redação.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.347/93, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel com o Município de Sacramento. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação.
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como estão. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.192/92, do
Deputado Hely Tarquinlo, que altera a redação do art. lg da
Lei nQ 5.830, de 6/12/71, e dá outras providências
(estabelece normas para a declaração de utilidade pública de
sociedades civis sem fins lucrativos). A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do
Substitutivo ng 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina por sua rejeição.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Wilson Pires, em que solicita o
adiamento da votação do Projeto de Lei nQ 1.192/92. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa). Aprovado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados 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 lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.786/93
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Bonifácio Mourão,
objetiva declarar de utilidade pública o Lar dos Velhinhos
da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Governador Valadares.
A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramitação.
Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o lg
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em tela desenvolve um trabalho de grande alcance
social, notadamente na área da assistência social aos
idosos.
Pelos relevantes serviços prestados à comunidade, julgamos

oportuna a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 1.786/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 5 de abril de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.814/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Baldonedo Napoleão, o projeto de lei
em exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Sanjoanense dos Portadores de Deficiência - ASPD -, com sede
no Município de São João de]-Rei.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramitação, o
projeto vem a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade em tela tem como objetivo a defesa dos direitos

dos portadores de deficiência.
Ademais, a instituição desenvolve um trabalho sistemático
junto aos órgãos públicos com o objetivo de solucionar as
questões relativas aos deficientes.
Assim, julgamos oportuna a declaração de utilidade pública

da associação em exame.
Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.814/93, na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de abril de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.914194

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.914/94 dispõe sobre a reestruturação da autarquia
Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
PLAMBEL - e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/3/94, foi a
aludida proposição distribuída ás Comissões em epígrafe,
cabendo-nos o exame preliminar da matéria, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.
Em virtude de solicitação do Chefe do Executivo Estadual,
amparada no art. 69 da Carta mineira, o projeto tramita em
regime de urgência, o que enseja a reunião conjunta,
conforme exigência do art. 222 da norma regimental.

Fundamentação
A reorganização de entidades autárquicas no que diz
respeito a criação, transformação ou extinção de cargos
públicos integrantes de sua estrutura, bem como a fixação da
remuneração de servidores públicos nelas lotados constitui
matéria que, segundo o disposto no art. 61, VIU, da Carta
mineira, deve ser aprovada em lei.
Observe-se, ainda, que, conforme preceitua o art. 66, III.
"b", do mesmo texto constitucional, tais conteúdos legais
devem ser apreciados pelo Legislativo Estadual mediante
apresentação de projeto encaminhado pelo Governador do
Estado. Em outras palavras: a iniciativa das leis que
disciplinam aquelas matérias cabe privativamente ao Chefe do
Executivo mineiro.
Não há, pois, vício de constitucionalidade formal a incidir
sobre a proposição em exame, uma vez q ue foram cumpridos os
preceitos constitucionais que regulam a matéria concernente
à reestruturação de entidades autárquicas da administração
pública estadual e à fixação da remuneração de seus
servidores, a saber: o disciplinamento em lei e a iniciativa
privativa do Governador no processo legislativo
correspondente.
Analisando cuidadosamente o texto do projeto ora apreciado,
não detectamos afrontas ao ordenamento jurídico vigente nos
planos constitucional e infraconstitucional, o que
possibilita o trâmite normal da proposição nesta Casa
Legislativa.

Conc 1 usão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.914/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de março de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrus, relator -
José Renato - Antônio Pinheiro.

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem ng 446/94, o Governador do Estado
encaminhou ao Poder Legislativo, para exame, o projeto de
lei em tela que dispõe sobre a reorganização da autarquia
Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
PLAMBEL - e dá outras providências.
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A matéria, com tramitação em regime de urgência, por
solicitação de seu autor, segundo faculdade que lhe confere
o art. 69 da Constituição Estadual, foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para, em
reunião conjunta, nos termos do art. 195, c/c os art. 103 e
222, do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
Nesta última metade do século XX, o Brasil passou - e ainda

passa - por um intenso e acelerado processo de transformação
na distribuição de seus contingentes populacionais. O
processo de industrialização desencadeado a partir do
Governo Kubitschek trouxe consigo o aprofundamento dos
movimentos migratórios e a concentração populacional nos
grandes centros urbanos da Região Sudeste do Pais.
A criação de regiões metropolitanas, englobando diversos
municípios vizinhos às capitais e ás cidades-pólos,
integrantes do mesmo complexo geoeconômico e social, tornou-
se. nesse sentido, um imperativo, pois só assim podem ser
planejadas e executadas a contento as ações públicas com
vistas á melhoria das condições de vida da população.
Como órgãos normativos e de fiscalização, nas regiões
metropolitanas, destacam-se as Assembléias Metropolitanas,
em que, democraticamente, de forma colegiada, são tomadas as
decisões.
O PLAMBEL, no contexto administrativo acima descrito,
assume importância relevante, por caber-lhe assessorar a
Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, fornecendo-lhes o necessário suporte técnico para
o cumprimento de suas funções de natureza político-
normativa.
A reorganização do PLAMBEL proposta no projeto em tela vem
satisfazer aos requisitos de eficiência e modernização no
exercício de suas funções institucionais.
A criação de 134 cargos de natureza técnica e de provimento
efetivo, constantes no Anexo III do projeto em exame, além
de possibilitar a reestruturação organizacional da
autarquia, vem prover o PLAMBEL dos meios necessários para o
desempenho de suas atribuições.
Apresentamos a Emenda nQ 1, que, suprindo omissão do
projeto encaminhado a esta Casa, cria 5 cargos no Quadro de
Cargos de Chefia e Assessoramento Intermediário, constante
no Anexo ri do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.914/94 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se ao Anexo II:
"Secretaria da
Diretoria
 

2 2 0,3846
Motorista da
Presidência 01
 

- 0.3200".
Sala das Comissões. 5 de abril de 1994.
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Tarcisio Henriques, Presidente - Dilzon Meio, relator -
Marcos Helênio - José Renato - Geraldo Rezende.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
dispõe sobre a reorganização da autarquia Planejamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá
outras providências.
O projeto de lei em exame foi encaminhado ás Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer
em reunião conjunta. Inicialmente, a Comissão de
Constituição e Justiça emitiu parecer pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Posteriormente, o projeto recebeu parecer favorável á sua
aprovação, com a Emenda ng 1, da Comissão de Administração
Pública.
Finalmente, cumprindo o que dispõe o art. 195, c/c O art.
103. X. °d", do Regimento Interno, cabe a esta Comissão
emitir parecer, para o lg turno, sobre a repercussão
financeira do projeto.

Fundamentação
A reestruturação do PLAMBEL tornou-se medida imperiosa a
partir da publicação da Lei Complementar ng 26, q ue dispõe
sobre normas relativas ao planejamento e á execução de
funções públicas de interesse comum, a cargo da região
metropolitana, sobre as atribuições, a organização e o
funcionamento da Assembléia Metropolitana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras providências.
Essa lei, que regulamenta o art. 46 da Constituição do
Estado, pretende restabelecer o enfoque metropolitano no
planejamento e na execução dos serviços públicos da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
Para que o PLAMBEL cumpra adequadamente as atribuições
fixadas pela referida lei complementar, é imprescindível a
sua reestruturação. Essa autarquia, que durante a década de
70 prestou relevantes serviços ao Estado, há mais de uma
década vem sofrendo um contínuo processo de esvaziamento,
que resultou no desmantelamento das equipes e na perda da
memória técnica da instituição.
Tendo em vista essa realidade histórica, e diante de
inexorável decisão política, expressa na Constituição e em
lei complementar, o ónus financeiro da reestruturação do
PLAMBEL é desprezível, especialmente se confrontado com a
economia advinda da racionalização dos serviços públicos da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.914/94 com a Emenda no 1, proposta na Comissão
de Administração Pública.
Sala das Comissões. 5 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques. Presidente - Célio de Oliveira, relator
- João Marques - Oílzon Melo - José Renato,

PARECER PARA 0 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
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No 1.643/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Leandro, o projeto de lei em

exame, que pretende declarar de utilidade pública o Conselho
de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Santa Rita
de Ouro Preto - CODESAROP -, com sede no Município de Ouro
Preto, foi aprovado no lg turno, com a Emenda no 1.
Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o 2g
turno de deliberação conclusiva, em cumprimento às
disposições regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A entidade em apreço tem como finalidade congregar órgãos e

pessoas interessadas em melhorar as condições
socioeconõmicas e culturais da comunidade; promover o
associativismo para comercialização de seus produtos na
feira livre local e municipal; colaborar na elaboração e na
execução de programas de saúde e higiene, além de outras
afins.
Acreditamos, então, ser oportuna a declaração de utilidade
pública da instituição, uma vez que ela assiste a
coletividade em geral.

Conclusão
Pelas razões mencionadas, somos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.643/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.643/93

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Comunidade de Santa Rita de Ouro Preto -
CODESAROP -, com sede no Município de Duro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Santa Rita de
Ouro Preto - CODESAROP -, com sede no Município de Ouro
Preto.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.



1 23

Belo Horizonte, sexta-feira, 8 de abril de 1994

ATAS

ATA DA 5119 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE ABRIL DE 1994

Presidência do Deputado Bené Guedes
SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQ5 1.970 a
1.974/94 - Requerimentos ns 5.237 a 5.239/94 -
Requerimentos dos Deputados Ibrahim Jacob, Arnaldo Canarinho
e José Bonifácio - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Educação (2) e dos Deputados Elmiro Nascimento (2), Mílton
Salles e Geraldo da Costa Pereira - 23 PARTE (ORDEM DO DIA):
1? Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Ibrahim Jacob;
deferimento - Requerimentos dos Deputados Arnaldo Canarinho
e José Bonifácio; aprovação - Requerimento ng 5.087/94;
aprovação com as Emendas nos 1 e 2 - 2? fase: Discussão e
votação de proposições: Votação, em lg turno, do Projeto de
Lei nq 1.920/94; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação; questão de ordem; leitura da Emenda nQ 1; votação
da Emenda ng 1; rejeição; verificação de votação;
inexistência de "quorum ; questão de ordem; chamada para
recomposição do número regimental; existência de "quorum";
renovação da votação da Emenda nQ 1; rejeição; verificação
de votação; ratificação da rejeição - Discussão, em lQ
turno, do Projeto de Lei nQ 1.918/94; apresentação das
Emendas nos 2 a 7; encerramento da discussão; envio do
projeto com as emendas á Comissão de Educação - Discussão,
em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.761/93; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Gilmar Machado: aprovação -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ajalmar Silva -
Alvaro Antõnio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antõnio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Oilzon Melo
- Eduardo Brás - Elisa Alves - Erniano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - ivo José -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola
- José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil
Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
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Torres - Mauro Lobo - Mílton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Benê Guedes) - A lista de

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

ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.970/94

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Alto Caiçara (União e Trabalho), com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Alto Caiçara (União e Trabalho), com
sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Alto
Caiçara (União e Trabalho), anteriormente denominada
Associação Pró-Melhoramentos do Bairro Parque Pedro II, é
sociedade civil sem fins lucrativos, devidamente registrada
em 23/11/90 sob o ng 65.202, no Cartório Jero Oliva, nesta
Capital
A entidade tem por objetivo precipuo congregar os moradores
do bairro no ideal do bem-estar, representando-os legítima e
legalmente na busca da melhoria de sua qualidade de vida.
Estando de posse dos documentos exigidos pela Lei ng 5.830.
de 6/12/71, e satisfazendo os demais requisitos legais, a
entidade faz jus à declaração de sua utilidade pública, para
dar, de modo mais adequado, prosseguimento às suas funções
de cunho eminentemente social
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NO 1.971/94
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Declara de utilidade pública a Associação de Ex-Alunos da
Universidade Federal de Viçosa, com sede no Município de
Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Ex-Alunos da Universidade Federal de Viçosa, com sede no
Município de Viçosa-
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 1994.
Roberto Amaral
Justificação: A Associação de Ex-Alunos da Universidade
Federal de Viçosa, com sede no Município de Viçosa, é uma
sociedade civil sem fins lucrativos. Foi fundada em
15/12/35, com a finalidade de congregar ex-alunos dessa
famosa instituição de ensino, pesquisa e extensão, visando a
manter suas tradições e a robustecer os vínculos entre a
universidade e seus ex-alunos, bem como a auxiliar o
desenvolvimento material e cultural da mesma.
A associação apresenta documentos que comprovam seu devido
registro no Cartório de Títulos e Documentos e seu normal
funcionamento, cumprindo os objetivos para os quais foi
criada. A entidade é dirigida por pessoas idôneas, que não
percebem qualquer remuneração pelos cargos que ocupam.
A referida associação foi declarada de utilidade pública
pela Lei no 525/87 do Município de Viçosa, sancionada em
2/4/87 pelo Prefeito Municipal.
Registramos que a entidade preenche todos os requisitos da

Lei no 5.830, de 1971. c/c O art. 178, 5o, incisos 1 e II,
do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.
Isso posto, solicitamos aos nobres colegas Deputados a

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

PROJETO DE LEI No 1.972/94
Declara de utilidade pública a Associação de Músicos
Profissionais e Amadores de Ressaquinha, com sede no
Município de Ressaquinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Músicos Profissionais e Amadores de Ressaquinha, com sede
no Município de Ressaquinha.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 1994.
José Bonifácio
Justificação: A Associação de Músicos Profissionais e
Amadores de Ressaquinha exerce atividades culturais no
Município de Ressaquinha, promovendo festas cívicas,
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religiosas e folclóricas na região. Em anexo, os documentos
exigidos para instruir o processo referente a este projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1. do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.973/94
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Piedade do Rio Grande.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Piedade do Rio Grande imóvel de propriedade do
Estado, situado naquele município, constituído de terreno
com área total de 2.000m2 (dois mil metros quadrados),
medindo 40m (quarenta metros) de frente por Som (cinqüenta
metros) de fundo, confrontando com imóveis de propriedade de
Bartoloneu Martins Gonçalves, Zalmir Nogueira Mendes, José
Custódio Alves Lima, Otávio Fernandes Teixeira, José
Fernandes Filho e com o corredor público, conforme escritura
pública registrada no livro nQ 43, ás fls 168v, do Cartório
de Registro de Títulos de Andrelándia, em 30 de janeiro de
1962.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste

artigo destina-se à construção de prédio para escola pública
e de quadra poliesportiva.
Art. 2g - O imóvel reverterá ao património do Estado se,
no prazo de 3 (três) anos contados da data da publicação
desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 1994.
José Bonifácio
Justificação: O imóvel de que trata o projeto em tela é

constituído por terreno doado em janeiro de 1962 ao Estado,
com a finalidade, cumprida é época, de construção de escola.
Há mais de dez anos a escola foi desativada, e o prédio se
desmoronou.
A Prefeitura propõe, agora, a construção de escola públ.ica
destinada aos alunos em idade pré-escolar e de uma quadra
poliesportiva para uso da comunidade.
Em face do mérito da proposição, conto com o apoio desta

Casa á sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento interno.

PROJETO DE LEI Ng 1.974/94
Autoriza o Governo do Estado a encampar a Escola Municipal
Vigorito Lamas da Silva, localizada no Município de
Itamarati de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lQ - Fica o Governo do Estado autorizado a encampar a
Escola Municipal Vigorito Lamas da Silva, localizada no
Município de Itamarati de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3c - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques
Justificação: A Escola Municipal Vigorito Lamas da Silva,
localizada no Município de Itamarati de Minas, na Zona da
Mata, foi criada há muitos amos pela CNEG - Campanha
Nacional de Educandários Gratuitos, tendo sido adquirida
pela Prefeitura daquele município em fins do ano passado.
Trata-se do mais tradicional estabelecimento de ensino, o
único a ministrar ensino de l g grau, de 5a a 8a série,
naquele município. Louvável a iniciativa da administração do
município, adquirindo a escola que funcionava em condições
precárias e tornando-a, novamente, orgulho da população,
que, agora, reivindica a sua encampação pelo Estado para
aprimorá-la ainda mais, inclusive com extensão de séries.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195. c/c O art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 5.237/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a que
se libere verba para construção de uma quadra poliesportiva
no Município de Além Paraiba.
No 5.238/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a que
se libere verba para construção de urna quadra poliesportiva
no Bairro Junqueira, no Município de Além Paraíba. (-
Distribuídos á Comissão de Educação.)
Ng 5.239/94, do Deputado Gilmar Machado, solicitando
informações referentes á Emenda mg 1, apresentada no 2g
turno ao Projeto de Lei nQ 1.867/94, a qual autoriza a
alienação de ações preferenciais da CEMIG. (- A Mesa da
Assembléia.)
Do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja convocada
reunião especial da Assembléia no dia 29/4/94 com vistas á
comemoração do 40o aniversário da PETRDBRAS.
Do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando seja formulado
apelo ao Superintendente Regional da RFFSA com vistas à
construção de uma passarela sobre via férrea ligando a Vila
São Paulo, no Município de Contagem, ao Bairro das
Indústrias, no Município de Belo Horizonte.
Do Deputado José Bonifácio, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da República, ao Ministro dos
Transportes, ao Diretor-Geral do DNER e ao Chefe do 6g
Distrito Rodoviário Federal com vistas à construção de um
viaduto na BR-040, ao lado do Viaduto Vila Rica.

COMUNICAÇÕES
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Educação (2) e dos Deputados Elmiro Nascimento (2),
Milton Sailes e Geraldo da Costa Pereira.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação (2) - rejeição do Projeto de Lei nQ 1.451/93. do
Deputado Milton Sailes, e aprovação dos Projetos de Lei nos
1.732/93, do Deputado Ivo José, 1.741/93, do Deputado José
Laviola, e 1749/93. do Deputado Raul Messias, na 75
Reunião Ordinária dessa Comissão. (Ciente. Publique-se.):
pelos Deputados Elmiro Nascimento (2) - falecimento da Sra.
Maria das Dores de Freitas e de seu filho Waldemir,
ocorridos em Presidente Olegário; falecimento do Sr. Willy
Hubner, ocorrido em Patos de Minas; Milton Salies -
falecimento do Sr. Xisto Guerra da Silva, ocorrido em
Conceição do Mato Dentro; e Geraldo da Costa Pereira -
falecimento do Sra. Mariane Fonseca Almeida, ocorrido em
Ar i nos.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ibrabim Jacob,
solicitando a convocação de urna reunião especial para
comemorar os 40 anos da PETROBRAS. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso XXI do art. 244
do Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a data-
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes
requerimentos: do Deputado Arnaldo Canarinho - construção de
passarela, sobre via férrea, ligando a Vila São Paulo, no
Municipio de Contagem, ao Bairro das Indústrias, em Belo
Horizonte; e do Deputado José Bonifãcio - construção de
viaduto na BR-040, ao lado do Viaduto Vila Rica-
0 Sr. Presidente - Requerimento ng 5.087/94, do Deputado
Marcos Helênio, solicitando ao Secretário de Recursos
Humanos e Administração a relação dos servidores públicos
estaduais licenciados sem vencimentos, com o nome do órgão
de origem.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento,

com as Emendas ngs 1 e 2, que apresenta.
Em votação, o requerimento, salvo emendas. Os Deputados,

que o aprovam, permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ngs 1 e 2. Os Deputados, que as
aprovam, permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento no 5.087/94 com as Emendas
nos 1 e 2.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
nQ 1.920/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
reorganização da Fundação Helena Antipoff, estabelece niveis
de vencimentos e dá outras providências. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira opinaram
pela sua aprovação. Emendado em Plenário, voltou o projeto á
Comissão de Educação, que opina pela rejeição da Emenda no
1.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Questão de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Solicito ao Sr. Presidente que
seja feita a leitura da Emenda nQ 1.
O Sr. Presidente - Atendendo á solicitação do ilustre
Deputado Gilmar Machado, a Presidência pede ao Sr.
Secretário que proceda à leitura da Emenda nQ 1. Com a
palavra o Sr. Secretário, Deputado Roberto Carvalho.
O Sr. Secretário - (- Procede à leitura da Emenda ng 1.)
- A Emenda ng 1, lida pelo Sr. Secretário, foi publicada na

edição do "Diário do Legislativo" do dia 30/3/94.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 1, com parecer
pela sua rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como estão. (- Pausa.) Rejeitada.
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 á verificação de votação.
Votaram a favor 8 Deputados; votaram contra 24 Deputados;
votaram em branco 2 Deputados.
O Sr. Presidente - Não houve "quorum" para votação, torno-a

sem efeito.
O Deputado Jaime Martins - Pela ordem. Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

Jaime Martins.
Questão de Ordem

O Deputado Jaime Martins - Sr. Presidente, esse projeto é
de grande importância para os funcionários da educação. Acho
que deveria ser votado hoje. Por essa razão, peço a V. Exa.
que determine a recomposição de "quorum'.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Solicito ao Sr.
Secretário que proceda á chamada dos Deputados, para a
recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 47 Deputados.

Portanto, há" quorum" para votação.
Em votação, a Emenda nQ 1, que tem parecer pela rejeição.

Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.
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O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder á verificação requerida.
- Procede-se á verificação de votação.
Votaram a favor 9 Deputados; votaram contra 31 Deputados;
votaram em branco 2 Deputados. Foi rejeitada a emenda. Fica,
portanto, aprovado em lo turno, o Projeto de Lei no
1.920/94. À Comissão de Fiscalização Financeira.
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.918/94. do Governador do Estado, que dispõe sobre o
Conselho Estadual de Turismo.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Educação opina pela sua aprovação com
a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda ng
1, apresentada pela Comissão de Educação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 1.918/94
EMENDA No 2

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art .....- Parte do ICMS recolhido pelas agências de

hotelaria será automaticamente aplicado na municipalização
do turismo.
Sala das Reuniões, de março de 1994.
Maria Elvira
Justificação: O Imposto sobre Circulação de Mercadorais e
Serviços (ICMS) apresentou substanciais alterações na nova
Constituição.
E do conhecimento de todos que o turismo abre fronteiras e

aumenta as divisas do Estado.
Não podemos deixar de observar que o turismo proporciona
considerável crescimento económico àqueles que sabem como
explorá-lo.
Diante de tal evidência, podemos concluir que revertendo
parte do ICMS recolhido pelas agências de hotelaria para o
desenvolvimento turístico, estaremos colaborando com o
desenvolvimento econômico de nosso País.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.
EMENDA NO 3

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art .....- Parte do ICMS recolhido pelas empresas aéreas

será destinado ao desenvolvimento das áreas turísticas no
Estado.".
Sala das Reuniões, de março de 1994.
Maria Elvira
Justificação: D ICMS apresentou alterações na nova

Constituição.
E do conhecimento de todos que o turismo abre fronteiras e

aumenta as divisas do Estado.
Não podemos deixar de observar que o turismo proporciona
considerável crescimento econômico àqueles que sabem como
explorá-lo.
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Diante de tal fato, podemos concluir que, ao se destinar
parte do ICMS recolhido pelas empresas aéreas ao
desenvolvimento turístico, estaremos colaborando para um
maior desenvolvimento econômico de nosso País.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição
EMENDA NO 4

Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
Art. lg - O Conselho Estadual de Turismo - CET -, órgão
consultivo subordinado à Secretaria de Estado de Esportes.
Lazer e Turismo, instituído pela Lei ng 8.502, de 19 de
dezembro de 1983. passa a ser órgão deliberativo, tendo por
finalidade a aprovação de planos, programas e projetos
vinculados à formulação e execução da política estadual de
desenvolvimento turistico, observadas as diretrizes
estabelecidas no Plano Integrado para o Desenvolvimento do
Turismo em Minas Gerais - PLANITUR-MG.
Justificação: A emenda objetiva a transformação do caráter
do órgão de consultivo em deliberativo e submete à sua
aprovação planos, programas e projetos setoriais,
respeitadas as diretrizes do PLÁF4ITUR-MG.
Sala das Reuniões, 29 de março de 1994.
Ronaldo Vasconcel los

EMENDA NQ 5
Dê-se a seguinte redação ao art. 2g, inciso 1:
"Art. 2o - Compete ao Conselho Estadual de Turismo - CET:
1 - deliberar sobre:
a) a politica estadual de desenvolvimento turístico;
b) as propostas de planos estaduais e programas regionais
de apoio e incentivo ao turismo por meio de atividades
econômicas;
c) o programa anual de trabalho da Empresa Mineira de

Turismo - TLJRMINAS -;
d) a elaboração da proposta orçamentária anual da
Secretaria de Estado de Esportes. Lazer e Turismo para o
setor de turismo;
e) as propostas de criação e aperfeiçoamento de
instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico.".
Justificação: Objetivam-se, com a emenda proposta, a
modificação e o acréscimo de competências do CEF,
substituindo-se "manifestações" por "deliberações'.
Sala das Reuniões, 29 de março de 1994.
Ronaldo Vasconcel los

EMENDA NO 6
Dê-se a seguinte redação ao art. 40, inciso V:
"Art. 4g - Compõem o Conselho Estadual de Turismo - CET:
V - um representante de cada uma das entidades:
a) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

FIEMG -;
b) Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais;
c) Federação dos Diretores Lojistas do Estado de Minas

Gerais;
d) Federação Comercial de Minas Gerais - ACM -;
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e) Associação Brasileira da Indústria Hoteleira - ABI-] -

f) Associação Brasileira das Empresas de Entretenimento e
Lazer - ABRASEL -
g) Associação Brasileira dos Jornalistas e Escritores de

Turismo - ABRAJET -;
h) Associação de Agências de Viagem - ABAV -;
i) Associação de Guias Especializados do Brasil - AGTURB -

j) União Brasileira de Promotores de Feiras - UBRAFE -;
1) Associação Brasileira de Empresas Organizadoras de

Congressos - ABEDC -;
m) Associação Brasileira das Empresas Locadoras de

Autoveiculos - ABLA -;
n) Sociedade Brasileira de Termalismo;
o) Sindicato Nacional das Empresas Aéreas - SNEA -;
p) Sindicato das Empresas de Passageiros de Minas Gerais -

SINOPAS - " -
Justificação: Objetiva-se, com a emenda proposta, o
acréscimo de entidades setoriais diretamente participantes
das atividades turísticas, sanando-se omissão do projeto
original.
Sala das Reuniões, 29 de março de 1994-
Ronaldo Vasconcellos

EMENDA No 7
Suprima-se, no art. 2g, inciso II, a alínea "a".
Justificação: A emenda visa compatibilizar a competência

deliberativa do CET modificada pelo inciso i, já emendado,
com o inciso II, pela eliminação da alínea 'a".
Sala das Reuniões. 29 de março de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto emendas de autoria
da Deputada Maria Elvira e do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
que receberam os números 2 a 7. Em face do disposto no 2o
do artigo 195 do Regimento Interno, a Presidência vai
devolver o projeto e as emendas à Comissão de Educação, para
que sobre elas emita parecer.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.761/93, do
Tribunal de Justiça, que dispõe acerca da extinção dos
ofícios auxiliares e ofícios judiciais que menciona e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Para
encaminhar, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
- O Deputado Gilmar Machado profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 7. 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 39 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de
dezembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas (substituindo o
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do
PFL). aaldonedo Napoleão e Ailton Vilela (substituindo
estes, respectivamente, aos Deputados Antônio Pinheiro e
Emano Batista, por indicação da Liderança do BRO) e Ivo
José (substituindo a Deputada Maria José Haueisen. por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça: Ailton Vilela (substituindo o
Deputado Roberto Amara], por indicação da Liderança do BRD),
Baldonedo Napoleão, Antônio Carlos Pereira e Jorge Hannas
(substituindo este ao Deputado Jaime Martins, por indicação
da Liderança do PFL), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Baldonedo Napoleão, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a reunião se destina a apreciar os pareceres para o lQ
turno do Projeto de Lei ng 1.702/93. do Governador do
Estado, que altera a Lei ng 6,763, de 26/12/75, o qual se
encontra em fase de discussão na Comissão de Constituição e
Justiça, tendo o Deputado Antônio Júlio pedido vista dessa
proposição em reunião anterior, e também a apreciar os
pareceres para o lQ turno dos Projetos de Resolução ns
1.735/93, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, o qual distribui subvenções para o exercicio
de 1993, com recursos oriundos da Loteria do Estado de Minas
Gerais, a que se refere a Lei ng 6.265, de 18/12/73, com as
alterações posteriores, e dá outras providências, e n
1.824/93. da Mesa da Assembléia, que autoriza a celebração
de convênio entre o Poder Executivo e a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, A Presidência
suspende a reunião por 10 minutos. O Presidente, Deputado
Antônio Júlio. reabre os trabalhos, registrando a presença
dos Deputados Antônio Pinheiro, Romeu Queiroz. Ivo José
(substituindo este à Deputada Maria José Haueisen, por
Indicação da Liderança do PT) e Aílton Vilela (substituindo
ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do
BRD), membros da Comissão de Constituição e Justiça:
Baldonedo Napoleão, Romeu Queiroz, Antônio Carlos Pereira e
Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado Roberto Amaral,
por indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de



134

Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Deputado Romeu
Queiroz apresenta requerimento solicitando alteração da
ordem do dia, a fim de que o Projeto de Lei rQ 1.702/93
passe a ser apreciado em último lugar. Submetido a votação,
é aprovado o requerimento. A Presidência designa, os
Deputados Antônio pinheiro e Baldonedo Napoleão para
relatarem, em lo turno, o Projeto de Resolução no 1.735/93,
pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, respectivamente. Com  a palavra, o
Deputado Antônio Pinheiro emite seu parecer, no qual conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Submetida a discussão e votação, é
aprovada a proposição. Com a palavra, o Deputado Baldonedo
Napoleão emite parecer, no qual conclui pela aprovação do
projeto. Submetida a discussão e votação, é aprovada a
proposição. Em seguida, a Presidência designa os Deputados
Ailton Vilela e Romeu Queiroz para relatarem, em lg turno, o
Projeto de Resolução nQ 1.824/93, pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, respectivamente. O Deputado Ailton Vilela
emite seu parecer, no qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria. Submetida a
discussão e votação, é aprovada a proposição. Com a
palavra, o Deputado Romeu Queiroz emite seu parecer, no qual
conclui pela aprovação do projeto. Submetida a discussão e
votação, é aprovada a proposição. Neste momento, o
Presidente suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, o
Presidente, Deputado Antônio Júlio, registra a presença dos
Deputados Antônio Pinheiro, Romeu Queiroz, Bernardo Rubinger
(substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por
indicação da Liderança do PMDB) e Ailton Vilela
(substituindo o Deputado Ermano Batista, por indicação da
Liderança do BRD), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; e Baldonedo Napoleão, Romeu Queiroz, Bernardo
Rubinger (substituindo este ao Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do PMD8) e Ailton Vilela
(substituindo o Deputado Roberto Amaral, por indicação da
Liderança do BRO), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Dando prosseguimento á discussão
do Projeto de Lei ng 1.702/93, em lg turno, o Presidente
apresenta as Propostas de Emenda nos 1 e 2. Submetido a
votação, é aprovado o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, no qual o relator. Deputado Geraldo Rezende,
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
junidicidade do projeto na forma do Substitutivo ng 1. Em
seguida, o Presidente submete a votação as Propostas de
Emenda ngs 1 e 2, que são aprovadas, e designa o Deputado
Bernardo Rubinger como novo relator para elaborar a nova
redação do parecer. A Presidência suspende a reunião por 10
minutos. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita aos
membros da Comissão de Constituição e Justiça que subscrevam
a mova redação do parecer. Com a palavra, o Deputado
Baldonedo Napoleão emite parecer pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, no qual conclui pela
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aprovação da matéria na forma do Substitutivo nQ 1. da
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda no 1, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 5 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato - Antônio
Carlos Pereira - Ermano Batista - Ivo José.
ATA DA 65a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia
dezesseis de março de mil novecentos e noventa e quatro,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cléuber
Carneiro, Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro, Ivo José e
Ermano Batista, membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Tarcísio Henriques, José Remato, Ermano Batista,
Edward Abreu (substituindo este ao Deputado Dilzon Meio, por
indicação da Liderança do PTB) e Ibrahim Jacob (substituindo
o Deputado Alvaro Antônio, por indicação da Liderança do
PDT). membros da Comissão de Administração Pública; e José
Renato, Edward Abreu (substituindo este ao Deputado Célio de
Oliveira, por indicação da Liderança do PTB), Jorge Eduardo
(substituindo o Deputado Saldonedo Napoleão, por indicação
da Liderança do SRD) e Jorge Hannas (substituindo o Deputado
Jaime Martins, por indicação da Liderança do PFL), membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tarcísio
Henriques, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Edward Abreu que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. O Presidente esclarece que a
reunião se destina a apreciar os pareceres para o l turno
dos Projetos de Lei ngs 1.915 e 1.921/94, do Governador do
Estado, que dispõem, respectivamente, sobre a reorganização
da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG - e dá
outras providências e sobre a alteração da Lei nQ 10.761, de
10/6/92, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel á
Fundação HEMOMINAS. Em seguida, passa-se à apreciação do
Projeto de Lei nQ 1.915/94, e a Presidência concede a
palavra ao Deputado Clêuber Carneiro, relator pela Comissão
de Constituição e Justiça, que emite seu parecer, no qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Na ausência dos relatores anteriormente
designados. a Presidência redistribui a matéria aos
Deputados Edward Abreu e José Renato, pelas Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, respectivamente. Com a palavra, o Deputado
Edward Abreu emite seu parecer, no qual conclui pela
aprovação da matéria com as Emendas ngs 1 a S. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado José
Renato, relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária, emite seu parecer, no qual conclui pela
aprovação da matéria com as Emendas ngs 1 a 5, da Comissão
de Administração Pública. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. A seguir, passa-se á apreciação do
Projeto de Lei nQ 1.921/94. Neste momento, comparece o
Deputado Célio de Oliveira, membro da Comissão de
Constituição e Justiça. A Presidência passa a palavra ao
Deputado Geraldo Rezende, relator pela Comissão de
Constituição e Justiça, que emite seu parecer, no 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 Emano
Batista, relator pela Comissão de Administração Pública,
emite seu parecer, no qual conclui pela aprovação da
matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Na ausência do relator anteriormente designado, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Jorge Hannas,
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Este emite parecer no qual conclui pela aprovação da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 23 de março de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo - José Renato
- Dilzon Meio - Ermano Batista - Ibrahim Jacob - Antônio
Carlos Pereira - Francisco Ramalho - Antônio Fuzatto -
Agostinho Patrus.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
VISITAR O GRANDE HOTEL DE ARAXÁ, AVALIAR O SEU FECHAMENTO,
PROPOR MEDIDAS QUE PRESERVEM AQUELE VALOROSO PATRIMÔNIO
PUBLICO E A ATIVIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO
As quinze horas e dez minutos do dia dezesseis de março de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Maria Elvira, Ronaldo
Vasconcellos e Roberto Carvalho, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e
esclarece que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente, designar o relator e programar os trabalhos
da Comissão, A Presidência determina a distribuição das
cédulas de votação e convida o Deputado Ronaldo Vasconcel los
para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se
o seguinte resultado: para Presidente, é eleito o Deputado
Ajalmar Silva, com quatro votos, e, para Vice-Presidente,
contam-se dois votos para o Deputado João Batista e dois
para a Deputada Maria Elvira. Na oportunidade, o Presidente
desempata a votação e proclama eleita Vice-Presidente a
Deputada Maria Elvira. Na condição de Presidente "ad hoc', o
Deputado Ajalmar Silva convida a Deputada Maria Elvira a
tomar assento ã mesa e a empossa no cargo de Vice-
Presidente; esta, por sua vez, empossa o Deputado Ajalmar
Silva no cargo de Presidente, passando-lhe a direção dos
trabalhos. 0 Deputado Ajalmar Silva agradece a escolha de
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seu nome e designa para relator o Deputado Ronaldo
Vasconcel los. Na ocasião, comparece á reunião o Deputado
João Batista. Passa-se, então, à programação dos trabalhos,
e, com a concordância de todos os membros, fica decidido que
a Comissão se reunirá ordinariamente todas as quartas-
feiras, às 91h30min. Os Deputados Ronaldo Vasconcellos e
Maria Elvira apresentam requerimento em que solicitam sejam
encaminhados ofícios convidando para participarem da reunião
a ser realizada em Araxã. em local e data a serem
posteriormente definidos, os representantes das seguintes
entidades: COMIG. SECOM, SELT, TURMINAS, ABRAJETE, MG
TURISMO, SKAL CLUBE, SINDIJORI, Faculdade de Turismo do
Instituto Newton Paiva, Comissão de Turismo da FIEMG,
Associação Comercial de Minas, HIDROMINAS, Associação
Brasileira das Agências de Viagem, Sindicato dos
Funcionários do Grande Hotel de Áraxá. Prefeitura Municipal
de Araxà, Câmara Municipal de Araxá, Universidade de Araxá,
AFEET, além das seguintes pessoas de Araxá: Ricardo Zema
(empresário), Lourdes Zema (escritora) e Luzia Doralice (ex-
gerente do Grande Hotel de Araxá). Colocado em votação, o
requerimento é aprovado por unanimidade. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de março de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Maria Elvira - João Batista -

Roberto Carvalho,
ATA DA 3a AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quinze minutos do dia trinta de março de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda, Maria
Olivia e Glycon Terra Pinto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e
solicita á Deputada Maria Olivia que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. A Presidência informa que a
reunião tem por objetivo discutir os reajustes abusivos de
preços praticados por setores oligopolizados e demais
instituições que comercializam produtos essenciais.
Encontram-se presentes também os seguintes convidados: Dr.
Ronaldo Lamounier Locatelli, Diretor do IPEAD-MG; Dr.
Geraldo Martins da Costa. Promotor de Justiça do PROCON-MG.
Sra. Lúcia Pacifico Homem, Presidente do Movimento das Donas
de Casa de Minas Gerais, e Dr. Ronan Andrade de Oliveira.
ex-Delegado Regional da SUNAB. O Presidente concede a
palavra aos expositores, que discutem a atual economia de
mercado dos produtos mais oligopolizados e a questão dos
reajustes das mensalidades escolares da Fundação
Universidade de Itaúna. Abrem-se debates entre presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após, o Deputado
Marcos Helênio apresenta cinco requerimentos, por meio dos
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quais faz as seguintes solicitações: sejam convidados os
Drs. Fernando César Coelho e José Flávio Azevedo Campelo,
dirigentes da empresa INOCODP/CENTRAB, para prestarem
esclarecimentos á Comissão a respeito das denúncias de
irregularidades cometidas por aquela empresa, formuladas
pelo Sr. José Soares Filho, bem como o Or. Hélcio Lúcio
Garcias, representante da Coordenação Estadual dos
Mutuários, e o Or. Fernando Eretas, Diretor da Associação do
Pessoal da CEF-MG, para participarem dos trabalhos da
Comissão; sejam convidados os Profs. Antônio Augusto
Anastasia, Paulo Neves de Carvalho e Plínio Salgado para
discutir o tema 'Serviços Públicos Essenciais!!; seja
elaborado pela Consultoria desta Casa ante projeto de lei
relativo à regulamentação do art. 40, 6 So, da Constituição
Estadual; seja realizada audiência pública da Comissão com a
finalidade de se ouvirem os contribuintes da Caixa
Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito acerca
do Projeto de Lei ng 1.605/93 e sejam convidados os Drs.
José Resende de Andrade, Wanderley Vieira de Andrade e o Sr.
João Evangelista Brandão, respectivamente, Presidente,
Diretor e Secretário da referida entidade, para prestarem
esclarecimentos acerca dos procedimentos patrocinados pela
atual direção do órgão; sejam pedidas informações por meio
do OER-MG, acerca da cobrança da tarifa de transporte
coletivo intermunicipal, especificamente o trajeto Caetê -
entroncamento da BR-262. Em virtude de esses requerimentos
serem do Deputado Marcos Helênio, este passa a Presidência
ao Deputado Márcio Miranda. Submetidas a votação, são as
proposições aprovadas, O Deputado Marcos Helênio reassume a
Presidência e passa a palavra aos convidados para que teçam
as últimas considerações. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, das
autoridades e dos demais participantes, convoca os membros
desta Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1994-
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda -, Maria Olivia
- Hely Tarquinio- Glycori Terra Pinto : Roberto Carvalho.
ATA DA 67a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de
março de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo
José e Miguel Barbosa, membros da comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcel los, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ivo José que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, passa á fase de discussão e votação
de proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Ivo
José apresenta requerimento em que solicita seja realizada
uma reunião conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de
Ciência e Tecnologia no dia 5/4/94, com a finalidade de
ouvir a Profa Ana Boneti, do Departamento de Biociências, e
o Sr. José Maria Toledo, Diretor do Departamento de



139

Comunicação, ambos da Universidade Federal de Uberlândia, e
o Prof. Edmar Chartoni , do Departamento de Genética da
Universidade Federal deMinas Gerais, para debaterem o tema
da la Reunião Especial da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência - SBPC -, que será" O Cerrado e o
Século XXI". Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Jorge

Eduardo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NQ 32/94

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Encaminhado a esta Casa Legislativa pelo Presidente do
Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei Complementar ng 32/94
altera a composição numérica do órgão de cúpula do
Judiciário mineiro e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/12/93, veio a
proposição a esta Comissão para exame quanto a sua de
juridicidade. constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 103, V. "a", do Regimento Interno.
Em virtude da decisão da Presidência desta Casa proferida

em 17/3/94, por meio da qual o Chefe deste Poder reconheceu
o equivoco na identificação da natureza da proposição
oriunda do Judiciário, converteu-se o Projeto de Lei ng
1.864/93 no projeto de lei complementar que ora apreciamos.
Observe-se que a mencionada decisão, além de impor á
tramitação da matéria o rito previsto no art. 200 da norma
regimental, acatou a aprovação dos requerimentos
apresentados pelos Deputados Agostinho Patrus e Célio de
Oliveira, que solicitavam se submetesse o Projeto de Lei n
1.864/93 a tramitação em regime de urgência e a apreciação
em reunião conjunta das comissões a que havia sido
distribuído.

Fundamentação
Conforme preceitua a Constituição do Estado, a criação, a
transformação e a extinção de cargos públicos da Secretaria
do Tribunal de Justiça constituem matérias reservadas á
legislação ordinária estadual, sendo a iniciativa para
estabelecimento de normas, nesses casos, privativa do
próprio Tribunal de Justiça, por seu Presidente (art. 61,
VIII, c/c o art. 66. IV, "b", da Carta mineira).
No que diz respeito á alteração do número de membros do

órgão máximo do Judiciário estadual, entretanto, o texto
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constitucional mineiro, a despeito de reservá-la igualmente
á iniciativa privativa da egrégia Corte, elege como espécie
normativa adequada à veiculação de tal conteúdo a lei
complementar. Assim. exigiu o constituinte que o aumento ou
a diminuição do número de membros- do Tribunal seja aprovado
pela maioria absoluta do Plenário desta Assembléia (art. 65,
ç ig, da Constituição do Estado).
Ressalte-se que a composição dos Tribunais foi tratada pela

Lei de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Minas
Gerais. Lei nQ 7.655. de 24/12/79, e pelas leis ordinárias
que a derrogaram. Com a promulgação da vigente Carta
mineira, em 21/9/89, tais normas foram recebidas pelo novo
ordenamento juridico como leis complementares, no tocante
àquela matéria.
Analisando-se, num segundo momento, o contexto do projeto,

constata-se que as providências por ele almejadas consistem
nas alterações da referida Lei ng 7.655 com as modificações
que lhe foram impostas - e da Lei ng 11.098, de 11/5/93, que
trata da estrutura de cargos dos quadros da Secretaria
daquele órgão jurisdicional. Não detectamos dispositivos que
contrariem o ordenamento juridico constitucional ou
infraconstitucional
Por não apresentar a proposição vicio de natureza
constitucional ou legal, seja no aspecto formal, seja no
aspecto material, não podemos obstaculizar seu trâmite neste
parlamento.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
Complementar no 32/94.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Helénio - Célio de Oliveira.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Tribunal de Justiça, o projeto de lei
complementar em apreço altera a composição numérica do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
Publicado em 3/12/93, o projeto, que tramita em regime de
urgência e se sujeita a reunião conjunta das Comissões
supramencionadas, em virtude de requerimentos aprovados em
Plenário, foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que se pronunciou pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 103. 1. do Regimento
Interno.

Fundamentação
A autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário
está consubstanciada no art. 97, "caput", da Constituição
Estadual
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A estruturação legal dos órgãos que irão desempenhar as
funções jurisdicionais tem que se adequar às reais
necessidades do momento.
O projeto de lei em apreço cria, no seu art. lg, cinco
cargos de Desembargador e altera, pois, a composição
numérica dos membros da mais alta Corte da justiça estadual,
com o objetivo de instalar mais uma câmara judicial, tendo
em vista o crescente número de revisões impostas pela
atuação, cada dia mais abrangente, dos órgãos de ia
instância.
Ora, a complexidade dos trabalhos de una câmara exige a
colaboração de funcionários especializados no serviço de
administração da justiça, e, para se adequar a sua
necessidade, o projeto, no seu art. 3g , transforma parte dos
cargos criados pela Lei ng 11.098, de 11/5/93, em cargos
assemelhados, o que evitará a necessidade de admissão de
pessoal. a alteração da estrutura organizacional e,
conseqüentemente, os problemas financeiros e orçamentários.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar ng 32/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 5 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Dilzon Meio, relator -
José Renato - Geraldo Rezende - Marcos Helênio.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhado a esta Assembléia Legislativa por meio do
Oficio no 32/93. do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei
Complementar no 32/94, publicado em 31/12/93, altera a
composição numérica do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e, ainda, pela Comissão de
Administração, que se manifestou pela aprovação do projeto.
Em seguida, veio a proposição a esta Comissão para receber

parecer, nos termos do art. 103, X, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em comento não encontra óbice á sua aprovação
do ponto de vista financeiro-orçamentário, tendo em vista
que as despesas com a execução das transformações ora
assinaladas correrão por conta dos créditos orçamentários
consignados ao Poder Judiciário.
E sabido que o Poder Judiciário necessita de melhor infra-
estrutura administrativa para a adequada aplicação da
justiça. Assim, a criação e a instalação de mais uma Câmara
Criminal de Julgamento seria de grande valia para maior
celeridade no andamento dos processos criminais, tendo em
vista o significativo aumento do número de recursos oriundos
da primeira instância, decorrentes das modificações
relativas à competência introduzidas a partir da promulgação
da Constituição Estadual de 1989.
As transformações propostas, ou seja, a criação de cinco
cargos de Desembargador, de quinze cargos de assistência
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imediata aos Desembargadores e o recrutamento de outros
servidores ocupantes de cargos já existentes nos quadros da
Secretaria do Tribunal de Justiça resultarão em sensível
redução da duração do litígio, com reflexos imediatos na
melhoria da prestação de serviços jurisdicionais, além de
praticamente não ocasionar aumento de despesas, as quais
correrão por conta dos créditos orçamentários consignados ao
Poder Judiciário.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar ng 32/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - João Marques, relator -

Célio de Oliveira Dílzon Melo - José Renato.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.346193
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o
Instituto Histórico e Geográfico da Cidade de Prados - rHGCP
-, com sede no Município de Prados.
Publicado, o projeto foi encaminhado á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Compete-nos, agora, emitir
parecer sobre a matéria para o lg turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em tela tem por finalidade principal estimular a
pesquisa e viabilizar a realização de estudos e
investigações nas áreas de História. Geografia, Etnografia,
Arqueologia e Ecologia relativos à região do rio das Mortes.
Além disso, mediante a divulgação e a defesa do acervo
histórico e paisagistico da região, o referido Instituto
incentiva a cultura e o turismo.
Acreditamos, pois, ser a entidade em apreço merecedora da

declaração de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno.
do Projeto de Lei nQ 1.348/93 com a Emenda ng 1. da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.605/93

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, desta Comissão, objetiva dar
nova redação ao art. 11 da Lei nQ 977. de 17/9/27. e dar
outras providências.
Publicada em 27/8/93, a matéria foi distribuída ã Comissão

de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto, e á
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Comissão de Defesa Social, Que perdeu o prazo regimental
para sobre ele emitir parecer.
Encontra-se a matéria nesta Comissão para ser examinada

Quanto ao mérito em virtude de requerimentos do Deputado
Marcos Helénio: o primeiro foi aprovado em 7/10/93. nos
termos do art. 190 do Regimento Interno, e o segundo, em
26/3/91, nos termos dos arts. 134, 1, e 140 do mesmo
Regimento.
Além disso, a proposição tramita em regime de urgência por
força de requerimento do referido parlamentar aprovado em
lg/3/94, em conformidade com o disposto nos arts. 245. XX, e
274, II, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto analisado visa a dar nova redação ao art. 11 da
Lei nQ 977, de 1927, Que instituiu a Caixa Beneficente da
Guarda Civil e da Inspetoria de Trãnsito: prevê Que a
diretoria da mencionada entidade deverá ter mandato de três
anos e ser composta por membros eleitos entre seus
contribuintes.
A alteração proposta pelo projeto busca consolidar
tendência universal de ação participativa de membros de
entidades em suas diretorias e resulta de debates entre
integrantes da associação mencionada e representantes do
poder público, os Quais culminaram no projeto em pauta. O
empenho dos cidadãos nesse sentido espelha legitima demanda
social e cria mecanismo juridico que implica maior zelo e
interesse da coletividade pelas entidades.
A viabilização de tal medida, que é democrática e justa,

depende da aprovação deste projeto.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei OQ 1.605/93 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 6 de abril de 1994.
Marcos Helênio. Presidente - Márcio Miranda, relator -

Maria Olivia.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.696/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
A proposição em análise, do Deputado José Militão, tem por
escopo declarar de utilidade pública o Serviço de Obras
Sociais - 505 -, com sede no Municipio de São Lourenço.
Aprovado no lg turno, sem emendas, o projeto deve receber
parecer desta Comissão para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade acima mencionada foi fundada, em 5/1/78, com o

objetivo de oferecer á sociedade são-lourenciana mais amplo
leque de oportunidades no campo da assistência social
Importa observar que tal propósito vem sendo cumprido, com

pleno êxito, ao longo de toda a sua existência.
A declaração de utilidade pública da entidade permitirá,
com certeza, que ela prossiga na árdua caminhada pela
construção de um mundo melhor.
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Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.696/93. na sua forma original.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.733/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em apreço propõe seja declarada 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.
Aprovada no lQ turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, deve a matéria receber parecer para
o 2g turno de deliberação conclusiva, cabendo-nos, ainda,
elaborar a redação do vencido, que segue em anexo e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
A ASFECER desenvolve um trabalho preventivo contra o câncer

e auxilia os já acometidos pela doença, contribuindo, assim,
para amenizar o sofrimento dessas pessoas.
A Associação vem realizando um trabalho relevante para a

comunidade, razão por que merece ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelos motivos aduzidos, somos pela aprovação do projeto de
Lei ng 1.733/93. no 2Q turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões. 7 de abril de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.733/93

Declara 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.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada 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.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.747/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Célio de
Oliveira, propõe seja declarado de utilidade pública o
Centro de Desenvolvimento Comunitário - CDC -, com sede no
Município de Lavras.
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Aprovada a proposição em lg turno, na forma original, cabe-
nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o 2o turno
de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Centro de Desenvolvimento Comunitário - CDC - de Lavras é
uma entidade civil que tem por finalidade prestar
assistência social à comunidade em que atua, notadamente nos
setores de saúde, nutrição, educação e lazer.
Pelo inquestionável caráter beneficente de suas atividades,
torna-se a entidade merecedora da declaração de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.747/03, no 2o turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.426/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.426/93, do Deputado Homero Duarte.
que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Mendonça e Conquista, com sede
no Município de Ilicinea, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.426/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário Mendonça e Conquista, com sede no Município de
11 icínea.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
de Desenvolvimento Comunitário Mendonça e Conquista, com
sede no Município de rlicinea.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 29 de março de 1994.
Maria Olivia. Presidente - José Braga, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.428/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.428/93. do Deputado Mauri Torres, que
declara de utilidade pública a CLIREC - Clínica de
Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras -, localizada no
Município de Timóteo. foi aprovado no 2Q turno na forma do
vencido no lo turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 1.428/93
Declara de utilidade pública a CLIREC - Clínica de
Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras -, localizada no
Município de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a CLIREC -
Clínica de Recuperação de Toxicômanos e Alcoólatras -.
localizada no Município de Timóteo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Maria Olivia, relatora -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.484/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.484/93. do Deputado Romeu Queiroz,
que declara de utilidade pública o Centro Comunitário
Infantil Caminhando com Jesus do Bairro Camargos, com sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 1.484/93
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Infantil
Caminhando com Jesus do Bairro Camargos, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Centro

Comunitário Infantil Caminhando com Jesus do Bairro
Camargos, com sede no Município de Belo Horizonte-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de março de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Braga, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.498/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.498/93. do Deputado Francisco
Ramalho, que declara de utilidade pública a SEJA
Sociedade Espírita Joanna de Angelis, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado no 2g turno na forma do
vencido no lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.498/93
Declara de utilidade pública a SEJA - Sociedade Espírita

Joanna de Angelis, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Miras Gerais decreta:
Art. 1g - Fica declarada de utilidade pública a SEJA -

Sociedade Espirita Joanra de Angelis, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de março de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Braga, relator - Péricles

Ferreira-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.518/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.518/93, do Deputado José Bonifácio,
que declara de utilidade pública o Núcleo Comunitário dos
Amigos de Passa Tempo - NUCAPT -, com sede no Município de
Passa-Tempo, foi aprovado no 2g turno na forma do vencido no
lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.518/93
Declara de utilidade pública o Núcleo Comunitário dos
Amigos de Passa Tempo - NUCAPT -, com sede no Município de
Passa-Tempo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Comunitário dos Amigos de Passa Tempo - NUCAPT -, com sede
no Município de Passa-Tempo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Maria Olivia. relatora -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.573/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.573/94. do Deputado Clêuber Carneiro,
que declara de utilidade pública o Conselho Central de
Januária da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Januária, foi aprovado no 2Q turno com a Emenda
ng 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.573/94
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Januária

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Januária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Central de Januária da Sociedade de São Vicente de Paulo.
com sede no Município de Januária.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de março de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Braga, relator - Põricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.596/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.596/93. do Deputado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública o Centro
Espirita André Luiz, com sede no Município de Patos de
Minas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, S lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.596/93
Declara de utilidade pública o Centro Espirita André Luiz,

com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Miras Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espírita André Luiz, com sede no Município de Patos de
Minas-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de março de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Braga, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.598/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.598/93, do Deputado Mauri Torres,
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Barão de Cocais -, com
sede no Município de Barão de Cocais, foi aprovado no 2
turno na forma do vencico no 1Q turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por sé dar ao projeto a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Ng 1.598/93
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Barão de Cocais -, com sede no
Município de Barão de Cocais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Barão de Cocais
-, com sede no Município de Barão de Cocais.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 29 de março de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Péricles Ferreira, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.628/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.628/93, do Deputado Sebastião Costa,
que declara de utilidade pública o Clube das Mães de
Caputira Unidas pela Família - UNIFAM -, com sede no
Município de Caput ira. foi aprovado no 2g turno na forma do
vencido no lo turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, j lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.628/93
Declara de utilidade pública o Clube das Mães de Caputira
Unidas pela Família - UNIFAM -, com sede no Município de
Caput ira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Clube das

Mães de Caputira Unidas pela Família - UNIFAM -, com sede no
Município de Caputira.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 29 de março de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
José Braga.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.659/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.659/93, do Deputado Márcio Miranda.
que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Terra
Nova, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
no 2g turno na forma do vencido no lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.659193
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Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Terra
Nova, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Terra Nova, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3c - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
José Maria Pinto. Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.661/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.661/93, do Deputado Pénicles
Ferreira. que declara de utilidade pública a Associação
Rural de Assistência á Infância, com sede no Município de
Berilo, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.661/93
Declara de utilidade pública a Associação Rural de

Assistência à Infãncia, com sede no Município de Berilo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Rural de Assistência à Infância, com sede no Município de
Berilo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994,
José Maria Pinto, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.663/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.663/93, do Deputado Arnaldo
Canarinho, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos e Moradores do Vera Cruz e Riacho das
Pedras - ACAMVER -. com sede no Município de Contagem, foi
aprovado no 2Q turno com a Emenda no 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado,

PROJETO DE LEI Ng 1.663/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Amigos e Moradores do Vera Cruz e Riacho das Pedras -
ACAMVER -, com sede no Município de Contagem.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Amigos e Moradores do Vera Cruz e Riacho das
Pedras - ACAMVER -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
José Maria Pinto. Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.667/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.667/93, do Deputado Antônio Júlio,
que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Pingo
de Gente, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.667/93
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Pingo de

Gente, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Pingo de Gente, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994-
José Maria Pinto, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI

No 1.678193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.678/93, do Deputado Mauri Torres,
que declara de utilidade pública a ASCOM - Assistência
Social Comunitária, com sede no Município de Ipaba, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos ternos do art. 270, lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.678193
Declara de utilidade pública a ASCOM - Assistência Social

Comunitária, com sede no Município de Ipaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a ASCOM -
Assistência Social Comunitária, com sede no Município de
Ipaba.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
José Maria Pinto. Presidente - Francisco Ramalho, relator

- Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 1.715193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.715/93. do Deputado José Maria Pinto,
que declara de utilidade pública a Casa Lar Dona Eva, com
sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.715193
Declara de utilidade pública a Casa Lar Dona Eva. com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa Lar
Dona Eva, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator

- Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.727/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.727/93, do Deputado José Braga, que
declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Vila Martins, com sede no Município de
Engenheiro Caldas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.727/93
Declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de vila Martins, com sede no
Município de Engenheiro Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Vila Martins, com sede no
Município de Engenheiro Caldas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 29 de março de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.729/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.729/93. do Deputado José Renato, que
declara de utilidade pública a GÁS - Guaraciaba Assistência
Social, com sede no Município de Guaraciaba, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.729/93
Declara de utilidade pública a GÁS - Guaraciaba Assistência

Social, com sede no Município de Guaraciaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a GÁS -

Guaraciaba Assistência Social, com sede no Municipio de
Guarac i aba.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de março de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira. relator -

José Braga.
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Belo Horizonte, sábado. 9 de abril de 1994

ATA

ATA DA 512a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE ABRIL DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz e Maria Olivia
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios, telegrama e cartão - Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei ngs 1.975 e 1.976/94 -
Requerimentos ngs 5.240 a 5.246/94 - Requerimentos dos
Deputados José Militão e José Renato - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Adelmo Carneiro Leão (2). Maria
Elvira e Wanderley Ávila - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Roberto Amaral, Wilson Pires, Antônio Fuzatto,
Bonifácio Mourão, Tarcísio Henriques e Elisa Alves - Questão
de ordem - 2g PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Decisão da
Presidência - Questões de ordem - Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimento do Deputado Roberto Amaral
(alteração da pauta); aprovação - Requerimentos:
Requerimento do Deputado José Militão; deferimento -
Questões de ordem - Requerimento do Deputado José Renato;
aprovação - Discussão e votação de pareceres: Parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira sobre o Oficio ng 70/93,
do Tribunal de Contas; aprovação - 2a Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, em lg turno, do Projeto
de Lei Complementar no 32/94; encerramento da discussão;
chamada de votação nominal; inexistência de número
regimental; anulação da votação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rémolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho

- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Cenaro - Antônio Júlio -
Antõnio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Côssimo Freitas -
Eduardo Brãs - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Laviola - José Maria Pinto - Kemil
Kumaira - Marcelo Cecê - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral
- Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila
- Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro. iniciamos os nossos trabalhos. Com a
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palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Roberto Amaral, lo-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Fernando Henrique Cardoso, Ministro da Fazenda,
agradecendo o convite para participar da audiência pública
em Paracatu e congratulando-se com a Casa por essa
iniciativa.
Do Sr. Ademir Vicente da Silveira, Presidente da Câmara

Municipal de Uberaba, encaminhando requerimento do Vereador
Francisco Rodrigues Teixeira, mediante o qual se solicita a
elaboração de projeto de lei que proíba a comercialização de
bebidas alcóolicas nos estabelecimentos existentes nas
margens das rodovias federais, estaduais e municipais. (- A
Comissão de Defesa Social
Do Sr. Mário Lúcio Calçado, Comandante-Geral da PMMG,
informando, em resposta ao Requerimento ng 4.801/93. do
Deputado Antônio Carlos Pereira (informações sobre as
providências tomadas para a apuração dos crimes de homicídio
e lesões corporais cometidos contra os trabalhadores rurais
Jesuino Pereira da Silva e Alex Ribeiro Sobral e para a
punição dos culpados), que as medidas cabíveis foram
adotadas, tendo sido preso o autor do crime.
Do Sr. Mário Lúcio Calçado. Comandante-Geral da PMMG,
informando, em resposta ao Requerimento ng 4.856/93, do
Deputado Antônio Carlos Pereira (apuração do crime de
homicídio contra o trabalhador rural Augusto Luiz Beltrão),
que a matéria refoge à competência da PMMG.
Do Sr. Carlos Willian de Souza, Coordenador Regional da
Fundação Nacional de Saúde, esclarecendo, a respeito do
Oficio 135/94/SGM. que encaminha requerimento do Deputado
Geraldo da Costa Pereira (projeto de ambulatório de alta
resolutividade), que este tipo de ambulatório destina-se a
município situado na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
com população acima de 100 mil habitantes, e que a matéria é
de competência do Ministério da Saúde.
Dos Vereadores da Câmara Municipal de Padre Paraíso,
enviando cópia da Moção no 01/94, da Vereadora Joanice
Figueiredo de Souza, mediante a qual se solicita aos
Deputados da Casa, especialmente aos que representam os
vales do Jequitinhonha e Mucuri, intercedam junto ao Governo
Estadual pela estadualização da Fundação Educacional do
Nordeste Mineiro - FENORD -, de Teófilo Otõni.
Do Sr. Antônio Cláudio Ferreira Lima. Assessor-Chefe da
Assessoria Parlamentar da Secretaria de Planejamento.
Orçamento e Coordenação da Presidência da República -
SEPLAN-PR -, informando, em resposta ao Ofício 182/94/SGM,
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que a Secretaria de Planejamento poderá fazer-se representar
nas audiências públicas regionais.

TELEGRAMA
Do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Ministro da Fazenda,

acusando o recebimento de oficio que encaminha requerimento
do Deputado Roberto Amaral (limitação das taxas de juros).

CARTÃO
Do Sr. Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal,
informando, com referência a requerimento do Deputado João
Batista (municipalização das instituições de ensino
público), que estudará o assunto.
A Sra. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.975/94

Dá a denominação de Geraldo Gomes de Menezes ao trecho da
Rodovia MG-341 que liga o Municipio de Tapira à Rodovia MG-
428
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica denominado Geraldo Gomes de Menezes o trecho
da Rodovia MG-341 que liga o Municipio de Tapira á Rodovia
MG-428.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 3g - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões. 7 de abril de 1994.
Elisa Alves
Justificação: O Sr. Geraldo Gomes de Menezes foi o filho

mais ilustre do Municipio de Tapira Durante 40 anos ele foi
farmacêutico, médico, psicólogo e sustentáculo de unia das
comunidades mais desassistidas do interior mineiro.
Em função do idealismo e do trabalho proficuo desenvolvido
nos seus 78 anos de vida, o Sr Geraldo conseguiu
transformar a cidade de Tapira no que ela é hoje;
progressista e com vocação para "ponta-de-lança da
agroindústria na região do Alto Paranaiba.
O proficiente cidadão Geraldo Gomes de Menezes, que nasceu
em 13/3/16 e era casado com a Sra. Elza de Carvalho Gomes
desde lg/11/50, faleceu em 29/3/94, depois de ter sido
eleito uma vez Vereador, duas vezes Vice-Prefeito e três
vezes Prefeito da sua amada terra natal.
Ao denominarmos Geraldo Gomes de Menezes a Rodovia MG-341,
estaremos homenageando o homem que construiu o elo de
ligação do Municipio de Tapira com o Estado de Minas Gerais
e com o progresso.
Para agilizar o processo, estamos anexando a este projeto
de lei a certidão, expedida pela Secretaria de Transportes e
Obras Públicas, informando que a rodovia não possui
denominação própria decretada e sancionada pelo Governador
do Estado.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.976194
Declara de utilidade pública a Instituição de Proteção à

Criança Aparecidense, com sede no Município de Conceição da
Aparecida.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Instituição de Proteção á Criança Aparecidense, com sede no
Município de Conceição da Aparecida.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 1994.
Célio de Oliveira
Justificação: A Instituição de Proteção à Criança
Aparecidense tem como finalidade a assistências social ás
crianças carentes. A entidade está devidamente registrada no
Cartório do Registro de Títulos e Documentos de Carmo do Rio
Claro e cumpre os demais requisitos da Lei no 5.830, de
6/12/71, que regula a matéria.
E oportuna, assim, a declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c O art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.240/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
construção de uma ginásio poliesportivo no Município de
Desterro de Entre-Rios.
Ng 5.241/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
construção de uma quadra de esportes no Município de São
Gonçalo do Pará.
No 5.242/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas á
construção de uma escola de lg grau no Bairro JK, no
Município de Pimenta.
Ng 5,243/94, do Deputado Hely Tarquínio, em que pede seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas á
reforma do prédio da Escola Estadual Dona Guiomar de Meio,
localizada no Município de Patos de Minas, e que o titular
da Pasta solicite á Prefeitura desse município urgência na
elaboração do Plano Municipal de Educação, com o fim de se
definirem as responsabilidades do município na execução da
referida obra. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
No 5.244/94, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se
estabeleça isonomia salarial para os defensores públicos e
os advogados que exerçam funções idênticas às dos primeiros.
(- A Comissão de Administração Pública.)
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Ng 5.245/94. do Deputado Romeu Queiroz, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
desenvolva ações junto á ACESITA objetivando a arrecadação,
pelo Estado, de terras devolutas nos Municípios de
Turmalina, Itamarandiba e Minas Novas. (- A Comissão de
Agropecuária.
No 5.246/94, do Deputado Antõnio Carlos Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor do Departamento Estadual de Obras Públicas de
Minas Gerais - DEOP-MG, com vistas à obtenção das
informações que menciona, relativamente à implantação do
Veículo Leve sobre Trilhos. (- A Mesa da Assembléia.)
Do Deputado José Militão, solicitando se constitua comissão
especial para estudar e elucidar o papel das comissões,
especialmente o da comissão especial, em face das
atribuições regimentais e legais da CPI, conforme questão de
ordem por ele formulada na reunião de 30/3/94.
Do Deputado José Renato, solicitando se realize reunião
conjunta das Comissões de Educação e de Administração
Pública para se apreciarem os pareceres sobre as emendas
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 1.865/94, no
lg turno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Adelmo Carneirão Leão (2). Maria Elvira e Wanderley Ávila.
Oradores Inscritos

- Os Deputados Roberto Amaral, Wilson Pires, Antônio
Fuzatto, Bonifácio Mourão, Tarcísio Henriques e Elisa Alves
proferem discursos, que serão publicados em outra edição.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Com a palavra,
pela ordem, o Deputado Antõnio Pinheiro.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, quero
congratular-me com o nobre colega, o Deputado que acaba de
mostrar uma triste realidade com a qual convivemos neste
Pis.
E verdade, segundo o discurso do não menos nobre Deputado
Roberto Amara], que Minas apresentou um índice de
crescimento. Gostaria de saber: cresceu para onde, Sr.
Presidente? Olhe o retrato de Minas, tão bem mostrado aqui,
hoje; do nosso querido vale do Jequitinhonha, tão sofrido,
onde a mortalidade infantil supera a da Somália. crescendo
para onde e para quem, se o nosso povo não tem direito a um
atendimento médico-hospitalar e nem a remédios: se o nosso
povo não tem onde morar nem o que plantar?
Um jornal de hoje publicou que estamos comendo feijão da

China e arroz da Tailândia. Então, o que significa crescer?
Acumular riquezas que estão levando o Brasil a esta
violência que testemunhamos a cada instante pela ruas,
violência produzida pela miséria? O que realiza este
Governo, Sr. Presidente? Sou um homem público que percorre
toda a cidade de Bela Horizonte, por força do meu mandato e
por força da minha consciência, e não vejo sequer uma casa
popular.
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Ontem, em meu gabinete, recebi pessoas que mostraram que há
5 mil famílias morando debaixo de viadutos, em Selo
Horizonte. Então, volto a questionar: crescer como, para
onde e para quem?
Setenta por cento dos nossos alunos do curso primário
repetem o ano ou deixam a escola, por falta de condições,
ás vezes até por falta de saúde. Hoje, nós cruzamos com
carros da Coréia, da pobre Coréia do Sul, pelas ruas de
Belo Horizonte, porque a Coréia do Sul cuidou do homem, da
educação, e é atualmente um dos países que mais crescem no
mundo.
E como dói a gente ver os hospitais abarrotados, os médicos
sem salário, o povo sem remédio. E constato, com grande
tristeza, que a maior obra que se realiza,hoje. em Selo
Horizonte, é a construção da Praça da Assembléia.
Isso tudo é um descaso pelo homem, tão bem mostrado pelo

caro colega. O povo já não acredita nos politicos, está
perdendo a esperança no homem. A impunidade é um incentivo
para que a corrupção avance, cada vez mais, em detrimento de
muitos.
E, assim, deixo registrada aqui a minha indignação diante

da administração dessa Mimas Geraistão querida por todos
nós e tão maltratada. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Antõnio Pinheiro.

211 PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a parte da reunião, com a 1 fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Decisão da Presidência
Na reunião ordinária do último dia 30, o nobre Deputado
José Militão formulou questão de ordem relacionada com o
papel regimental das comissões especiais. Tendo em vista o
caso concreto da Comissão Especial constituída nesta Casa
para verificar a situação de conjuntos habitacionais
construidos por programas financiados pela Caixa Económica
Federal, pondera o mencionado parlamentar que se estaria
incorrendo em um certo equivoco na definição dos papéis e na
atuação das comissões especiais e das CPIs. Para elucidação
da questão, sugere o autor da questão de ordem que esta
Presidência designe uma comissão de Deputados para estudar
as atribuições das comissões, em particular as das comissões
especiais. Requer, ainda, relativamente á situação concreta
mencionada, que seja suspensa a publicação do relatório da
referida Comissão Especial, até a manifestação da comissão
cuja constituição solicita.
Finalmente, indaga o Deputado José Militão sobre a
possibilidade juridica de que se instale na Casa uma CPI
para investigar a atuação de órgão federal, no caso, a Caixa
Econômica Federal
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Quanto à primeira parte da questão de ordem, envolvendo a
constituição de comissão especial, compete a esta
Presidência dizer que se trata da adoção de providência
concreta que, regimentalmente, deve ser solicitada por meio
de requerimento.
Até que se formalize o requerimento e que a questão seja
solucionada, decide esta Presidência, por cautela, suspender
a publicação do relatório da mencionada Comissão Especial,
informando, finalmente, que, para o deslinde da indagação
juridica referente ao objeto da CPI. esta Presidência
formulará consulta à Procuradoria-Geral da Casa.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 1994.
José Ferraz, Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostariamos de
indagar desta Presidência a respeito da primeira parte da
questão de ordem formulada pelo Deputado José Militão. As
comissões especiais desta Casa são regidas pelo Regimento
Interno. Gostaria de saber se houve alguma alteração no
entendimento do funcionamento das comissões especiais,
porque, pelo que sabemos, essas comissões têm um tratamento
idêntico ao das comissões permanentes da Casa, visto que foi
uma deliberação da Mesa que determinou que só se
instalariam CPIs a partir da conclusão dos trabalhos das
comissões especiais. O requerimento da Comissão Especial que
foi apresentado pelo Deputado Márcio Miranda foi aprovado.
Essa Comissão desenvolveu o seu trabalho por um longo
período. Este trabalho foi concluido, o relatório foi
aprovado na Comissão e encaminhado, posteriormente, ao
Presidente. Então, estranhamos e queremos saber se o
tratamento dado a essa Comissão Especial será o mesmo dado
ás outras Comissões Especiais em andamento, como também as
que forem instaladas daqui pra frente.
Gostariamos de saber também se ê possivel a instalação
imediata de CRI, sem a prévia constituição de uma comissão
especial. São essas as questões que consideramos
importantes.
Gostariamos de saber, também, como será a composição dessa
Comissão para podermos discutir a respeito. Não conheço no
Regimento Interno dispositivo que justifique essa
fundamentação. Queremos saber como será moldada essa
Comissão, qual será a proporção e quem vai nomear seus
membros.
Essa é a questão de ordem que gostaríamos de formular à

Mesa, porque, caso contrário, fica dificil de se desenvolver
qualquer tipo de trabalho.
Nós, que participamos dessa Comissão Especial, sentimo-nos
inseguros para desenvolver qualquer trabalho, na medida em
que todos os trabalhos desenvolvidos por comissões especiais
não terão o menor valor.
Essa ê a indagação que gostaríamos de fazer.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do ilustre
Deputado Gilmar Machado. A questão de ordem será respondida
oportunamente.



161

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, nós nos
sentimos prejudicados pela forma como V. Exa. acata essa
questão de ordem. ma medida em que inviabiliza uma
publicação e um parecer, diz que vai compor uma comissão e
não responde qual o embasamento regimental para a definição
e composição dessa comissão. Quero, mais uma vez, lamentar
esse episódio.
Vou levar alguns dados para uma comissão especial que já
nem sei se tem valor ou não. Levarei também essa dúvida
acerca das exigências desta Casa para montar essa comissão e
lã ficarei para inspecionar. Se mão temos nosso Regimento
cumprido, para que vamos ter um código que vai ser igual ao
nosso Regimento? "Mande-se publicar". "Registrem-se as
palavras'. Por isso é que estamos com dificuldade, e o
parlamento está cada vez mais desgastado. Têm sido.
sistematicamente, descumpridas as normas que nos regem e
manda-se, apenas, que se registrem as palavras. Esse
procedimento deixa-me confuso. Irei à Comissão de Etica
dentro de instantes e lá perguntarei se faz sentido
participar de uma comissão como essa -
0 Sr. Presidente - Esta Presidência quer informar ao
ilustre Deputado Gilmar Machado que está solicitando as
notas taquigráficas para que a questão de ordem possa ser
respondida oportunamente, tendo em vista que a matéria é de
alta relevância e, naturalmente, requer um estudo mais
detalhado.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nós acompanhamos esse processo desde o inicio. Sabíamos, de
antemão, que tudo isso iria desembocar numa comissão
parlamentar de inquérito.
Na verdade, esses fatos não aconteceram de uma vez. A

denúncia não foi uma só, e tudo teve início na Comissão de
Defesa do Consumidor. A denúncia inicial foi a respeito de
superfaturamento em um conjunto habitacional. Depois
começaram os desdobramentos, com uma série de conjuntos
passando a dar informações do mesmo teor. Eram materiais de
má qualidade, e também havia a interferência do Instituto de
Cooperativas, do INOCDOP. Houve, nesta Casa, o depoimento de
um ex-Tesoureiro do INOCOOP, acusando de forma veemente esse
Instituto. Ele falou para a imprensa, registrou e gravou o
envolvimento do ex-Presidente da Caixa, Sr. Danilo de
Castro, na época, Superintendente Regional de Belo
Horizonte. Falou também da triangulação entre o INDCOOP, a
Caixa Econômica Federal e as empreiteiras. Esses são dados
extremamente graves, que nós entendíamos e entendemos que
devem ser respondidos.
Formou-se uma comissão especial para examinar a matéria, e

comprovou-se o superfaturamento: obras de infra-estrutura
que não foram feitas, áreas que foram doadas pela Prefeitura
e depois incorporadas ao preço do conjunto, benfeitorias que
deveriam pertencer também ao conjunto e não foram feitas e
outras acusações gravissimas.
Diante disso, gostaríamos de saber o que vai acontecer com
todo esse material se será arquivado o relatório da
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Comissão Especial e se a coleta de assinaturas que fizemos
para a instauração da CPI vai dar resultado. Não ficou bem
claro para mim.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavrasdo ilustre
Deputado Marcos Helênio. A questão será respondida
oportunamente.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Adelmo
Carneiro Leão (2) - indicação dos nomes dos Deputados Gilmar
Machado e Marcos Helênio, em substituição, respectivamente,
aos Deputados Roberto Carvalho e Gilmar Machado, como
membros efetivo e suplente da Comissão Especial para
Acompanhar as Negociações entre o Governo do Estado e as
Lideranças do Funcionalismo; e indicação dos Deputados Ivo
José e Adelmo Carneiro Leão, em substituição,
respectivamente, aos Deputados Roberto Carvalho e Ivo José,
como membros efetivo e suplente da Comissão Especial para
Visitar o Grande Hotel de Ara,çá (Ciente. Cópia às
Lideranças Designo. A Gerência-Geral de Apoio ás
Comissões); pela Deputada Maria Elvira - falecimento da Sra.
Marta Maria Maia Passos, em Jabuticatubas; pelo Deputado
Wanderley Ávila - falecimento da Sra. Maria Ribeiro de
Souza, emPirapora (Ciente. Oficie-se.).
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado
Roberto Amaral que, na forma regimental, solicita alteração
da lçá fase da Ordem do Dia, de modo que os requerimentos
sejam apreciados antes dos pareceres. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Militão
que, na forma regimental, solicita a constituição de
comissão especial para estudar e elucidar o papel das
comissões, especialmente o da comissão especial, em face das
atribuições regimentais e legais da CPI, conforme questão de
ordem por ele formulada na reunião do dia 30/3/94.
A Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso XXVI do art. 244 do Regimento Interno e solicita ás
Lideranças as indicações na forma regimental

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - A minha questão de ordem é a

seguinte: o Deputado José Militão questiona o funcionamento
das comissões especiais, e eu pedi, ao mesmo tempo, a
instalação de uma comissão. Como ficará o poder dessa
comissão? E como vamos discutir o poder dessa comissão em
relação ás demais comissões? Particularmente, não consigo
entender como podemos votar isso nem como a Presidência vai
deliberar, com embasamento regimental, sobre o
funcionamento dessa comissão.
O Sr. Presidente - Respondendo á questão de ordem
levantada pelo Deputado Gilmar Machado, informo que se trata
de uma comissão de parlamentares para estudar as atribuições
das comissões especiais. 0 art. 112, inciso III, cria
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comissão especial para desincumbir-se de missão atribuída
pelo Plenário, mas não especifica sua competência. O que o
Deputado José Militão está pedindo é a constituição de uma
comissão especial para estudar as atribuições das comissões
especiais. A Presidência já deferiu o requerimento e
solicita aos ilustres Deputados que indiquem membros de seus
partidos para participarem dessa comissão-
0 Deputado Gilmar Machado - Quero deixar registrada a
seguinte questão; qual seria o teor do trabalho dessa
comissão? Se não sabemos qual será o seu trabalho, como
vamos indicar Deputados para a sua composição? Precisamos
saber quais são as funções dessa Comissão. Lamento a forma
como estamos desenvolvendo o nosso trabalho.
Particularmente, não sei mais se vale a pena ficar
participando de comissões. Lamento a forma como a Mesa vem
conduzindo e orientando esse trabalho, respondendo a uma
questão de ordem antes de outras que até hoje não foram
respondidas. Espero que o Deputado Tarcísio Henriques, q ue é
o nosso relator, possa perceber a forma como estão sendo
conduzidas as questões de ordem anteriormente levantadas.
Elas não estão sendo respondidas na hora oportuna. Algumas
delas estão até sendo respondidas artes de outras. Elas
precisam ser respondidas na hora certa, para que os nossos
trabalhos não fiquem difíceis.
o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do ilustre
Deputado Gilmar Machado. A Presidência esclarece ainda ao
ilustre Deputado que outras questões de ordem não foram
respondidas devido à ausência dos Deputados que as
suscitaram nas reuniões. Seria importante a presença desses
Deputados para que tomassem conhecimento das respostas.
O Deputado Gilmar Machado - Solicitaria ao Sr. Presidente

que verificasse a lista de presença, pois tenho comparecido
a todas as reuniões-
0 Sr. Presidente - São outros os Deputados que não têm
comparecido às reuniões. Ainda respondendo á questão de
ordem do ilustre Deputado, quero dizer que V. Exa. não
entendeu bem o que eu disse. A Presidência disse que outras
questões de ordem não foram respondidas em virtude de os
Deputados interessados se encontrarem ausentes do Plenário.
Requerimento do Deputado José Renato, em que solicita seja
realizada reunião conjunta das Comissões de Educação e de
Administração Pública para se apreciarem os pareceres sobre
as emendas apresentadas, no lQ turno, ao Projeto de Lei n
1.865/92. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira sobre o Oficio nQ 70/93. do Tribunal de Contas,
solicitando a sustação dos efeitos do 6. l . S. gQ e 1OQ
Termos Aditivos ao contrato celebrado entre a Secretaria de
Governo e Coordenação Política e a SERVIBRAS - Administração
e Locação de Serviços Ltda. O parecer conclui pela devolução
do processo ao Tribunal de Contas. Em discussão. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
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Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei Complementar nQ 32/94. do Tribunal de Justiça, que
altera a composição numérica do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão
de Justiça opina pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela sua aprovação.
Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão.
Em votação o projeto. A matéria será votada pelo processo
nominal. Solicito ao Sr. Secretário Roberto Carvalho que
proceda à chamada dos Deputados para votação nominal,
conforme o art. 263, inciso 1, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem aprovar o projeto deverão responder
"sim"; os que desejarem rejeitá-lo deverão responder "não".
O Sr. Secretário - (- Procede à chamada de votação

nominal.)
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 17 Deputados. Portanto,
não há "quorum" para aprovação do Projeto de Lei
Complementar nQ 32/94. Esta Presidência torna sem efeito a
votação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Verificando, de plano, a inexistência de
"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 8. ás 9 horas. Levanta-
se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 756/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista. o Projeto de Lei no
756/92 autoriza o Poder Executivo a doar imóvel á Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - ÂPAE - do Município de
Jequeri
Publicada em 28/3/92. a proposição recebeu parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça, que lhe
apresentou a Emenda nQ 1.
Nos termos do Regimento Interno. art. 195, c/c o art. 103,

vem, agora, a proposição a esta Comissão para ser objeto de
parecer, sob o ãngulo económico-financeiro.

Fundamentação
O Projeto de Lei ng 756/92 visa à doação de imóvel de

propriedade do Estado à APAE do Município de Jequeri.
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O imóvel a ser doado, onde funcionou a Escola Estadual
Padre Benevenuto. encontra-se desativado, sem nenhuma
utilização. Por outro lado, a demanda regional de vagas
escolares está plenamente atendida pela rede escolar em
funcionamento.
Depreende-se, portanto, que a aprovação da proposição em
tela não implica repercussão orçamentária.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 756/92, com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça
Sala das Comissões. 7 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Ivo José. relator - Roberto

Amaral - José Renato.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

503 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/3/94 pelo

Deputado Tarcisio Henriques

 

O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, três questões me trazem a esta tribuna neste
instante. Primeiro, porque consta na pauta de votação de
hoje, o que não poderei sustentar na ocasião, a questão da
limitação do ICMS. Estamos vendo outros Estados com uma
grande diversificação na'cobrança do ICMS. Outros Estados
estão arrecadando o ICMS com muito mais facilidades q ue o
nosso Estado. Creio que, a partir de hoje, haverá alguma
modificação. Mas estávamos muito apegados à cobrança
indiscriminada do ICMS. Nosso Estado estava muito
fiscalista. A Secretaria da Fazenda estava com uma posição
um tanto quanto irredutivel, cobrando, de modo inflexível.
Mas hoje pela manhã. S. Exa. o Sr. Secretário da Fazenda
anunciou, em um programa de televisão, que enviará a esta
Casa um projeto de lei que trata da anistia ao produtor
rural. Entendemos que a questão da anistia acarreta uma
circunstância muito particular. Ela acaba premiando o
sonegador. Fazemos uma proposta diferente: que o Governo não
cobre a multa de 100% para qualquer atraso no pagamento do
ICMS e que dilate o prazo, o que facilitará a vida, do
pequeno contribuinte. Essa multa é um tanto Quanto
suspeita, porque nem sabemos a que ela se destina. Pode
muito bem ser abandonada. Tanto que agora a Secretaria da
Fazenda chegou á constatação de que pode perdoar ao
produtor rural. Portanto, se ela pode perdoar, também pode
aliviar a multa e cobrar apenas o principal. Essa é a nossa
proposta.
Quanto à questão do ICMS. gostaria de chamar a atenção dos
Srs. Deputados para o fato de que se trata de uma medida
que tomaríamos, em comsonãncia com outros Estados, para que
o nosso ICMS não seja cobrado da maneira escorchante como
está sendo. Em principio, dizem os Deputados, isso é uma
questão para o comerciante ou o industrial resolver. Não é
não! Esse imposto cai nas costas do consumidor. Nenhum
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produtor ou comerciante paga o ICMS do próprio bolso ou com
o próprio dinheiro. Ao contrário, é somente intermediário e
apenas repassa o dinheiro que é arrecadado do consumidor.
Mas, Sr. Presidente, a questão principal que me trouxe a
esta tribuna é um apelo que faço a V. Exa. e aos Deputados
para que possamos sensibilizar o Governo do Estado, a fim de
que os pensionistas do IPSEMG possam receber de acordo com o
que está na Constituição Estadual e na Constituição Federal.
Na Constituição Federal, em seu art. 40, 5Q, e na
Constituição do Estado, art. 36, por coincidência também
Sg. Acho que essa coincidência foi até intencional.
A pensão por morte paga à viúva deve ser a totalidade dos

vencimentos do servidor. Isso já acontece em alguns casos.
Sabemos que as viúvas dos magistrados e dos Promotores de
Justiça já recebem assim. A questão é fazer um apelo para
que o IPSEMG passe a cumprir a Constituição e pague a seus
pensionistas de acordo com essa conquista que eles já
conseguiram na Constituição-
0 que acontece é que o IPSEMG, atendendo a prioridades,
paga menos, ás vezes não paga e às vezes protela o
pagamento. Isso traz uma instabilidade muito grande às
viúvas.
As viúvas do IPSEMG não estão recebendo de acordo com o que
está prescrito na lei. Isso vem trazendo transtornos,
dificuldades, agruras, desespero, e até alguns suicidios já
aconteceram. Infelizmente, isso acontece por causa do
descaso com que as autoridades tratam as viúvas e os
pensionistas. Ainda agora estamos vendo o Supremo Tribunal
cheio de regalias e privilégios, dos quais não abrem mão,
enfrentando até o próprio Poder Executivo, que é quem
arrecada e quem paga, por causa de 10% no salário. Eles
querem fazer valer o preceito constitucional. Sabiamos do
percentual dos 15%. Agora tem também 10%. Isso nos faz
chegar à constatação de que muitas das nossas leis são
postas no papel mas não se concretizam, não se efetivam, e
algumas delas trazem esse desespero, esse choro e ranger de
dentes.
Já é hora, Sr. Presidente, de agirmos com justiça, fazendo
com que a justiça prevaleça acima dessas leis, que são
postas no papel apenas para resolver problemas ocasionais.,

503 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/3/94 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Sr.
Secretário, Deputado Federal José Bonifácio. Srs. Deputados,
ilustres visitantes que ocupam as galerias, funcionários da
Casa, senhores jornalistas.
Sr. Presidente, estou encaminhando á Mesa um requerimento.
nos seguintes termos:
- Lê requerimento em que solicita a não-incorporação aos

salários dos parlamentares desta Casa da parte proporcional
ao aumento dos vencimentos dos Deputados Federais.
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Acho que aqui, Sr. Presidente, estou comungando com o
pensamento de V. Exa. e de todos os meus pares. E quero
justificar.
Diz a sabedoria oriental que o homem, para fazer a maior

viagem de sua vida, não necessita olhar sequer para a janela
do seu quarto. E a viagem dentro de si mesmo.
Para conhecer o estado de miséria do nosso povo, não

precisamos viajar pelo vale do Jequitinhonha, nem mesmo dar
uma chegada á periferia de Belo Horizonte, ao acampamento do
Bairro Ribeiro de Abreu ou ao Palmital.
Vivendo a rotina do nosso gabinete na Assembléia, nós
constatamos a tristeza dos tempos que atravessamos.
Pressionado pelas necessidades básicas de sobrevivéncia,
nosso povo vem-nos pedir não leis ou projetos de
desenvolvimento, nas esmola. Esmola para agüentar mais um
dia. Esmola para adiar para amanhã a saída do filho da
escola, por falta de pagamento, falta de merenda, falta de
dinheiro para condução ou para comprar material escolar.
Esmola para comprar um remédio que lhe foi receitado depois
de uma noite passada na fila do posto médico.
E chocante a insensibilidade das nossas classes dirigentes.
No momento em que vivemos a expectativa de um novo plano
económico, em que os salários são convertidos pela média
dos últimos quatro meses, os industriais e comerciantes se
lançam furiosamente em absurdas remarcações.
E a fome do lucro imediato, rápido e a qualquer custo.
Custo que poderá ser a própria inviabilização do plano
económico, que conta, em principio, com a boa-vontade de
todos.
O que pensar dos banqueiros, que, à menor ameaça de
decl mio nos seus gigantescos lucros, acenam com demissões
em massa de funcionários?
Falta solidariedade. Falta patriotismo. Falta fraternidade.

Falta coração. Falta confiança no futuro do Brasil. Falta,
mesmo, inteligência, pois até para os seguidores do 'é dando
Que se recebe' seria lucrativo o declínio da inflação. Mas
isso requer paciência, enquanto o que nós assistimos é a
sofreguidão, a pressa, como se todos acreditassem que
estamos ás vésperas do caos.
Muito mais triste do que isso, Sr, Presidente, é a atitude
daqueles que deveriam ser mais responsáveis: os Deputados
Federais, representantes do povo que padece uma crise nunca
vista em nossa história, e os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, que personificam, presumidamente, todo equilíbrio,
toda honradez, competência e moderação.
Deputados.e Juizes da Suprema Corte, legislando em causa
prõpria, protagonizam o pior exemplo que poderia acontecer
no momento: afirmam que eles palram acima da luta do nosso
povo, de suas dificuldades, acima do bem e do mal. Usam dois
pesos e duas medidas: salário de US$65,00 para o trabalhador
que labuta de sol a sol e aumentos artificiosos nos próprios
vencimentos, já desproporcionalmente elevados e ainda
acrescidos por benesses nem sempre muito bem justificadas,
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como verbas de moradia, transporte, assessoria, comunicação
social etc.
Viagens ao exterior, como temos agora 17 deles viajando por
Paris, numa viagem que custa US$150.000,00, segundo noticia
da imprensa.
A situação nos faz lembrar a referência biblica aos
fariseus, aqueles legisladores do tempo de Jesus, que atavam
pesados fardos para colocá-los sobre os ombros do povo, mas
eles mesmos não os tocavam nem com um dedo. E a politica do
"façam o que eu falo e não olhem o Que eu faço."
Mas, Sr. Presidente, existe um perigo para nós, desta

Assembléia. A vinculação do nosso subsidio aos. dos Deputados
Federais faz com que todos nos olhem com curiosidade e
expectativa: será que também os Deputados Estaduais se
servirão desse aumento?
E chegada a oportunidade de nos posicionarmos de maneira
clara e franca. Não devemos participar desse ato de
sabotagem contra a Pátria. A vinculação de salários não é
compulsória. Trata-se de um limite máximo. Uma grande
oportunidade para darmos aos mineiros mais uma razão de
esperança nesta Casa.
Vamos abrir mão desse aumento absurdo, extemporâneo.
impatriótico. Pelo menos no Estado de Minas Gerais nós
podemos estancar o efeito cascata dessa sangria no erário. O
nosso exemplo será repassado ás Câmaras Municipais de Minas.
Estaremos honrando os votos que nos confiaram. Estaremos em
paz com as nossas consciências. Poderemos encarar a todos e
a cada um que, no seu estrito direito de cidadão, nos pedir
contas do nosso mandato.
Sr, Presidente, esse é um dinheiro sujo, preço da morte de

muitos do nosso povo. Ele deve ser repudiado.
E preciso que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais dê o exemplo neste tempo tão árido de homens, neste
Pais!
0 deferimento deste pedido será a demonstração cabal da
maturidade, do desprendimento e da solidariedade desta
Assembléia.
Não podemos nos aliar àqueles que, infelizmente, são

maioria na Câmara Federal, àqueles 300 que já foram chamados
de "picaretas" pelo Presidente do PT, de "bandidos" por uma
apresentadora de TV, e de "nojentos" pelo Governador do
Ceará.

503 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/3/94 pelo

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

Plenário, das galerias, dos gabinetes, pensionistas, demais
presentes, gostaria, hoje, de fazer uma cobrança ao Governo.
Agora há pouco, conversamos com o Secretário de
Administração, que está participando de uma reunião de
comissão na Casa. Gostariamos também de analisar que, mais
uma vez, o Governador Hélio Garcia descumpre a sua palavra,
ele que prometeu negociar e respeitar o funcionalismo
público. Aqueles que pegarem a revista "Veja" vão ver o



169

encarte "Minas Aponta o Caminho e o editorial assinado pelo
Governo do Estado de Minas Gerais, O editorial diz o
seguinte. (- Lê:)
"E tempo de colher. O primeiro dever do Governo é zelar

pela integridade da máquina pública, dando-lhe direção
profissional, respeitando homens e mulheres que nela
trabalham e cuidando de sua capacidade operacional
Pois bem, o Governo prometeu dialogar, respeitar os
servidores, e o que fez? Anunciou, na semana passada, que
iria "uerrevezar" o salário dos servidores públicos pela
média dos quatro meses, sem a aplicação da inflação do mês
de março. Anunciou que a conversão em URV seria a partir de
lg de abril, dizendo que cumpriria a política. E qual é a
política? De fevereiro para março, os servidores terão 55%
de aumento, o que corresponde a 60% da arrecadação de
janeiro e fevereiro. Só ai, os servidores já perdem. Ao não
incorporar a inflação de março, em torno de 45%. o Governo
Impõe uma perda de salário real de , mais de 40% aos
servidores públicos. Isso é um absurdo. E esse mesmo Governo
que diz que tem que respeitar os homens e as mulheres que
trabalham na máquina pública.
0 Governo não tem dinheiro para repor as perdas do
servidores públicos nem tem tempo para negociar, mas tem
dinheiro para pagar um caderno publicado na revista "Veja"
que, pela informações que obtivemos, ficou em mais de
US$20. 000 . 000 . 00
Estamos dando entrada a um requerimento solicitando a
presença do Secretário de Comunicação Social para explicar
essa publicidade, que, aliás, está muito bem feita. Tiveram
o cuidado de não colocar o retrato nem o nome do
Governador, senão seria afrontar a Constituição, que proíbe
isso. Temos que saber quanto custou essa propaganda.
A Constituição é claríssima quando diz que os pensionistas
têm o mesmo direito dos servidores da ativa, inclusive com
reestruturação e plano de cargos e salários. Mas, até hoje,
o Governador não cumpriu a Constituição, adequando esses
salários. O Governo do Estado não cumpriu a Constituição
adequando os salários dos pensionistas ao montante percebido
pelos servidores da ativa.
O Governo não dispõe de dinheiro para repor as perdas
salariais dos servidores públicos, não cumpre a Constituição
no que diz respeito a pensionistas, mas arca com o
patrocínio de uma campanha que, ao que tudo indica, trata de
lançamento de candidatura á Presidência da República e traz
como título central os dizeres "Minas Aponta o Caminho".
Trata-se de campanha extremamente curiosa, pois refere-se á
JPX - Fabricante de Veículos Utilitários, que teria
investido US$22.000.000,00 na implantação de sua unidade em
Pouso Alegre. A informação que temos é que essa campanha
está custando aos cofres públicos mais de US$20.000.000,00.
Então, se não existe dinheiro para repor as perdas salariais
do funcionalismo, de onde está saindo o dinheiro para essa
campanha milionária e nacional?
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Estamos dando entrada a esse requerimento, cujo assunto já
foi abordado diversas vezes pelo Deputado José Militão, pelo
Deputado Tarcísio Henriques, com a intenção de minorar esta
chaga, este absurdo cometido contra pensionistas.
Apresentamos requerimento convocando para comparecer nesta
Casa o Secretário de Comunicação Social, para que nos
cientifique do montante pago por essa campanha e quais seus
reais objetivos, o que penso, aliás, ser dever desta
Assembléia.
Por último, gostaria de dar entrada a um requerimento
relativo ao absurdo que está se passando no CEASA, onde foi
constatado, no decorrer de duas semanas, um aumento de
preços de 350% - Apresentamos esse requerimento á Comissão
presidida pelo Deputado Marcos Helénio para que convoque o
Diretor- Superintendente do CEASA, que deverá prestar
esclarecimentos sobre o assunto.
Queremos, mais uma vez, cobrar agilidade da Presidência
desta Casa no que se refere á indicação, pelas Lideranças,
dos membros para a comissão especial que irá avaliar o
pedido de "impeachment' do ex-Governador. Não podemos deixar
que o "impeachment" do ex-Governador continue nas gavetas do
Legislativo mineiro. E um dever de honra do Legislativo
apurar esse processo até o fim,

503a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/3/94 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcel los
O Deputado Ronaldo Vasconcellos t - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, senhores presentes ás galerias,
assessoria desta Casa, membros da imprensa, por coincidência
traz-me à tribuna assunto referente á Praça da Liberdade,
que constou, também, da fala do ilustre Deputado Roberto
Carvalho.
Queremos que a Praça da Liberdade seja preservada, que
ofereça melhores condições para aqueles que trabalham nas
repartições públicas a ela adjacentes e que seu ambiente
proporcione tranqüilidade a quantos por ela transitem.
A nossa intenção é suscitar uma questão que deverá ser

discutida, aprofundada e, logicamente, a partir dai, ter uma
deliberação tomada por aqueles que respondem pelo trânsito
de Belo Horizonte. Quem responde pelo trânsito de Belo
Horizonte é a BHTRANS. órgão da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte,
Estamos providenciando, Sr. Presidente, não um requerimento

que poderá ter urna tramitação um tanto demorada, mas um
oficio ao Si-, Presidente da BHTRANS, Sr. João Luis da Silva
Dias, no sentido de que aquele órgão estude a possibilidade,
a viabilidade da retirada dos õnibus, dos coletivos e até
mesmo dos carros que trafegam pela Praça da Liberdade. E
lógico que será necessário um estudo técnico para que o
nosso pedido seja atendido. Portanto, q ue se estude também a
possibilidade - ouso pedir - de se retirarem da circulação
daquela praça até os carros que por ali passam. Volto a
repetir: o nosso oficio traduz um veemente apelo para que a
Br-4TRANS proceda a estudos para se verificar a viabilidade
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ou não desse nosso apelo. A nossa intenção é a da
preservação da Praça da Liberdade, principalmente no tocante
ao transporte coletivo. Os ônibus que por ali passam,
dificultam o trânsito, jogando fumaça, poluindo o ambiente,
prejudicando a comunidade, a qualidade de vida de centenas
de pessoas que usam a Praça da Liberdade todos os dias.
Lembraria, também, que aquela região é ainda utilizada, e
muito utilizada, pelos praticantes de "cooper", de
caminhadas durante a madrugada, pelas manhãs, ás tardes e
durante a noite. Portanto, a BHTRANS poderia fazer um estudo
para verificar se o nosso pedido é razoável ou não.
Vamos, então, Sr. Presidente, aprofundar os estudos para
que pelo menos no sentido transversal aquela praça não seja
cortada por ônibus ou por veiculos de passeio e táxis. E
lógico que o trânsito pela Rua Gonçalves Dias e Avenida Bias
Fortes deve continuar. Mas, Sr. Presidente, falo da Praça da
Liberdade, preocupado com a qualidade de vida de todos que
por ali passam diariamente, inclusive nos fins de semana.
D Deputado Roberto Carvalho, que me antecedeu, com o brilho

que lhe é peculiar, combativo como nunca, levantou a questão
da publicidade feita pelo Governo do Estado em revistas de
circulação nacional. Todos os órgãos públicos fazem
publicidade, assim como faz publicidade também a
administração petista do Sr. Patrus Ananias, como fez também
muita publicidade a administração petista da Sra. Luiza
Erundina em São Paulo. Com relação ao nosso Prefeito Patrus
Ananias, a quem muito admiro e respeito, eu já não falaria
sobre esta questão. Mas é bom que o Deputado Roberto
Carvalho levante essa questão de gastos públicos com
publicidade. E eu poderia garantir ao ilustre Deputado
Roberto Carvalho que, tendo ou não o seu requerimento
aprovado nesta Casa, ele receberá uma resposta deste
Deputado ou de outro Deputado que seja designado para esse
fim, pelo respeito e pela consideração que merece e pelas
suas preocupações. Quero garantir ao ilustre Deputado
Roberto Carvalho que sua fala não ficará sem resposta, serão
passadas a ele todas as informações solicitadas. Mas eu
gostaria de lembrar a ele que todos os órgãos públicos fazem
publicidade, como faz publicidade a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, como fez muita publicidade a antiga
administração municipal de São Paulo, na pessoa da ilustre
ex- p refeita Luiza Erundina. E pelas informações que temos,
na verdade, a ex-Prefeita de São Paulo até exorbitou nos
gastos com publicidade.
Eu gostaria de dizer que, por respeito ao ilustre Deputado
Roberto Carvalho, que levanta uma questão importante, essa
questão não ficará sem resposta. Ele a terá através de algum
Deputado do bloco que apóia o Governo Hélio Garcia nesta
Assembléia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

- Sem revisão do orador.)
503 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 22/3/94 pelo
Deputado Baldonedo Napoleão



172

O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, estudantes
universitários de Barbacena e da nossa região, venho a esta
tribuna, neste momento, para falar da implantação da
Universidade do Estado de Minas Gerais. Mas quero usar os
minutos iniciais de que disponho para dizer á Casa que foi
realizada na quinta e na sexta-feira a primeira audiência
pública da Assembléia Legislativa, em Paracatu. Tivemos lá
97 entidades participantes e 210 propostas da mais alta
qualidade, o que indica que a Assembléia de Minas, ao tomar
a iniciativa pioneira de se deslocar para o interior,
abrindo a possibilidade da participação da população na
elaboração do orçamento do Estado, tomou, na verdade, uma
iniciativa histórica. E, com a experiência de 1993, a
metodologia adotada para 1994 já mostrou, na primeira
audiência, um resultado extremamente positivo. A elaboração
do orçamento é de responsabilidade do Poder Executivo e
conta com a participação das Secretarias de Assuntos
Municipais e do Planejamento. Assim sendo, a realização da
audiência pública de Paracatu, como todas as outras, foi uma
contribuição efetiva da Assembléia Legislativa ao
desenvolvimento da administração pública do nosso Estado.
Quero ainda me referir á questão da integração regional que
a audiência pública permite. 0 Noroeste do Estado é una
região mineira; no entanto, ela não toma conhecimento das
noticias de Belo Horizonte, das noticias de Minas, em geral.
São mineiros que reivindicam a integração do nosso Estado.
E. mais do que isso, essa audiência significou a
oportunidade muito importante de mostrar á população do
Norte de Minas o lado positivo da politica e do Poder
Legislativo, neste momento de degradação moral da politica
nacional, quando alguns estão convencidos de que não mais se
justifica o funcionamento deste Poder.
Reafirmo que iniciativas como essa da Assembléia - indo ao
interior ouvir a manifestação das entidades, para que elas
participem da elaboração do orçamento - devem ser divulgadas
e levadas ao conhecimento de toda a população, com
entusiasmo e convicção.
Espero que, nas próximas audiências públicas, possamos
contar com a mesma participação da comunidade e, assim,
atingir o mesmo sucesso.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, encontra-se numa fase
importante de tramitação, nesta Casa, o projeto de
implantação da Universidade do Estado de Minas Gerais, Mais
uma vez, a Assembléia de Minas mostrou á juventude do nosso
Estado, ao elaborar a Constituição, a sua visão, o seu
compromisso com o desenvolvimento e o futuro do nosso
Estado, criando essa Universidade.
Esse importante projeto de lei do Governador do Estado
implanta efetivamente a nossa Universidade, no interior.
Quero registrar agora que existe uma emenda nossa - já
integrada ao corpo do projeto - propondo a absorção de duas
fundações de Barbacena que oferecem ensino superior: as
Fundações Antônio Carlos e José Bonifácio. Neste momento, a
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presença de universitários e das lideranças estudantis de
Barbacena, nas galerias, não é apenas a manifestação de uma
reivindicação da população daquela cidade, mas significa a
necessidade de toda a nossa região de ter uma grande
universidade.
Barbacena, hoje,surge no cenário nacional como município

histórico, que já deu três Governadores a Minas Gerais, nas
também possui excelente bacia leiteira, é um grande
exportador de flores e tem a maior produção hortigranjeira
do Estado. E. ainda, um município que aspira a participar
no cenário do desenvolvimento econômico e industrial de
Minas, com o mesmo espaço; contudo, é muito tímido o seu
quadro de desenvolvimento industrial. E, sem dúvida nenhuma.
um dos mais importantes caminhos para Barbacena para chegar
ao nível de um município também desenvolvido no setor
secundário, ou seja, industrialmente, é a constituição de
uma base universitária sólida.
Não podemos entender que uma cidade como Barbacena esteja,
até hoje, sem uma universidade de grande porte. Temos
excelentes faculdades, graças ao esforço de seus atuais
dirigentes, que criaram as duas fundações e diversos
cursos, inclusive o de Medicina, que é dispendioso e
difícil de ser administrado.
Mas a satisfação e o entusiasmo desses jovens aqui
presentes, na Casa do povo de Minas, traduzem a aspiração ao
crescimento, ao desenvolvimento, já que, se outras regiões
serão aquinhoadas com o ensino público e gratuito de 3g
grau, a nossa região também aspira a um ensino de qualidade,
um ensino profissional e com professores bem pagos, em tempo
integral. Que não seja apenas ensino, mas que se estenda á
área de pesquisa e á área de extensão. Isso só poderá ser
feito - e esta é a experiência brasileira, não apenas a do
nosso Estado - se nós tivermos uma estrutura universitária
com a participação de recursos públicos. Esta é a razão de
sermos, há muitos anos, defensores do ensino público e
gratuito, em todos os níveis, principalmente no nível de 3g
grau. Essa facilidade, nós já a temos nas regiões de São
João de]-Rei e Juiz de Fora, mas falta o reconhecimento
desse direito à juventude da região polarizada por
Bar bacena.
Temos certeza de que o potencial e o prestigio político de
Barbacena já exigem, há muito tempo, a base universitária
que dá a todas as cidades desenvolvidas do mundo a
possibilidade de realizar um desenvolvimento com qualidade.
Sendo assim, essa nossa emenda já é parte integrante do
projeto de lei que tramita nesta Casa.
Aqui. peço, em nome dessa juventude simpática e operosa de
Barbacena e de toda a nossa região, o apoio da Assembléia
Legislativa de Minas para o alcance desse extraordinário
objetivo, que é o de nossos jovens terem reconhecidos os
mesmos direitos dos de outras regiões. E poderem contar com
a facilidade do ensino público e gratuito de 3Q grau. Muito
obrigado. 

503a REUNIÃO ORDINÁRIA
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Discurso Proferido em 22/3/94 pelo
Deputado José MilHão

O Deputado José Militào - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
alunos, professores da UEMG, que, apesar de ter sido
criada, ainda não existe.
O objetivo de nossa presença na tribuna, hoje, é falar um
pouco sobre a UEMG. Nós fomos um dos Deputados que, na
Constituinte mineira de 1989, apresentaram emenda para
criar a UEMG. Posteriormente, essa emenda veio a
transformar-se no art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Nós imaginávamos, naquela época, que Minas Gerais, por ter
a segunda economia do Pais e por ser um Estado servido
apenas por universidades federais, pudesse ter também a sua
universidade estadual. Pensávamos que o Estado pudesse
investir mais nessa universidade, para que ela se tornasse
uma grande universidade dos mineiros, com todos os cursos da
área do 3Q grau, com pós-graduação, enfim, que viesse a
ser um grande centro de pesquisa no nosso Estado.
Infelizmente, o tempo passou, e até hoje nós estamos
assistindo, aqui, desta Assembléia Legislativa, à
dificuldade para a implementação do art. 81 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Mas a UEMG. apesar de não se ter ainda transformado na
universidade de nossos sonhos, é hoje uma realidade, pois
assim que aprovarmos esse projeto de lei, e assim que o
Estado começar a fornecer recursos para sua concretização,
ela de fato virá a funcionar.
Não é possivel que Minas Gerais, com o seu potencial

económico, ainda não tenha uma universidade para cuidar dos
seus filhos.
E por isso que nós somos favoráveis ao projeto de lei que

ai está, para que sejam implantadas, nas diversas regiões do
Estado, suas fundações e as instituições de ensino. Assim,
poderemos fornecer ensino de boa qualidade e,
principalmente, ensino gratuito. Ainda ontem recebemos o
apelo de vários Prefeitos, de várias lideranças e,
principalmente, dos estudantes da região mais pobre de Minas
Gerais, que é o vale do Jequitinhonha, em favor da
estadualização da Fundação de Ensino Norte de Minas, de
Teófilo Otôni. Também somos favoráveis a que isso aconteça e
possa contribuir para que os estudantes daquela região
tenham, de fato, ensino gratuito e de boa qualidade.
Portanto, estamos com vocês para aprovar, definitivamente, a
universidade de nossos sonhos, que é a UEMG.

503a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/3/94 pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente. Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, professores, alunos, demais
pessoas presentes nas galerias: antes e até por uma questão
de justiça, quero manifestar meu contentamento e também
aproveitar a oportunidade para parabenizar a assessoria
desta Casa pelo trabalho altamente profissional e competente
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realizado em Paracatu. Foi um grande sucesso a audiência
pública realizada naquela cidade. Gostaria, também, nesta
oportunidade, de solicitar ao Sr. Presidente que, nas
próximas reuniões, sejam informadas, no local, as propostas
acolhidas pelo orçamento deste ano e as propostas que já se
encontram em execução. E preciso mostrar à população de cada
região que essas audiências se realizam com espirito de
respeito para com aqueles que se esforçaram e trabalharam
para o encaminhamento das propostas e suas prioridades.
Quero lembrar ao público presente que, na audiência pública
de Paracatu, a prioridade escolhida para o próximo orçamento
foi a implantação da Universidade do Estado de Minas Gerais.
Gostaria de aproveitar este momento para dizer aos
estudantes presentes, aos profissionais da educação, aos
pesquisadores que a luta para a implantação da Universidade
não é de uma pessoa apenas, não é só desta Assembléia, mas
de todos nós. Para que essa luta seja vitoriosa, torna-se
necessário um pouco de conhecimento da história da
implantação da Universidade. Primeiro, é necessário saber
que a Constituição do Estado de Minas Gerais o determina.
Portanto, resulta de um trabalho da Constituinte e da força
de Minas Gerais inteiro, da participação do povo de Minas,
que, sensibilizando nossos constituintes, fez com que
ficasse definida a implantação da UEMG. Em nosso
entendimento, talvez seja esta a mais poderosa alavanca de
desenvolvimento de nosso Estado.
N6s, em 1991, reconhecendo que a UEMG, para ter as

caracteristicas que sempre defendemos nas nossas lutas - uma
universidade pública, competente e autônoma-, necessitava,
também, de autonomia financeira. Nesse sentido, apresentamos
uma emenda à Constituição, a Emenda ng 15. que, até hoje,
não foi votada por esta Assembléia Legislativa, que,
majoritariamente, apóia o Governo do Estado e que, até esta
data, não mostrou vontade politica de implantar a UEMG. E
preciso reconhecer isso. A emenda que encaminhamos à
Assembléia determina que 1.5% do orçamento do Estado seja
destinado à implantação e á manutenção da UEMG. Só assim
vamos garantir recursos paraa Universidade, sem que esses
recursos fiquem vinculados á vontade e compreensão politica
dos nossos governantes. A Universidade precisa ter
autonomia. Lamentavelmente, até hoje, essa emenda não foi
votada e, além de tudo, foi profundamente modificada por um
substitutivo, que alterou a sua própria significação. Ele
mutilou os recursos destinados à FAPEMIG, definidos pela
própria Constituição. Entendemos que a FAPEMIG é a primeira
parceira da Universidade e não vamos fazer a Universidade
forte fazendo a FAPEMIG fraca. Portanto, a insistência do
Governo e a submissão da Assembléia estão conduzindo a esse
caminho: tornar a FAPEMIG fraca e destinar recursos para a
Universidade á custa dos recursos da ciência e da
tecnologia. A fonte primeira de amparo e de fortalecimento
da UEMG é a FAPEMIG. Não queremos que os recursos desta
sejam retirados para serem destinados à Universidade do
Estado de Minas Gerais.
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Entendemos que existem outras destinações de recursos menos
nobres e importantes, que poderão e deverão ser
redirecionados para a UEMG. Lamentavelmente, isso não
ocorreu, e o projeto que foi encaminhado à Assembléia tem
muito de bom, mas apresenta algumas falhas que precisam ser
mostradas aqui e agora para não caracterizar uma atitude do
PT contra a Universidade. A primeira falha é a seguinte: o
art. 24, inciso III, determina que, no mínimo, 50% dos
recursos da FAPEMIG - que são definidos constitucionalmente,
permitindo a plena autonomia de gestão por parte daquele
órgão - sejam destinados à implantação da UEMG.
E preciso fazer outra denúncia: a Constituição do Estado de

Minas Gerais determina que 3% dos recursos orçamentários do
Estado sejam de uso exclusivo da FAPEMIG, sejam geridos por
ela para financiamentos na área de ciência e tecnologia.
Entendemos que esse é outro fator de alavanca do Estado,
outro fator importante para o desenvolvimento do Estado.
Entretanto, nunca o Governo do Estado de Minas Gerais
cumpriu a determinação constitucional, e, lamentavelmente,
vemos protestos de Deputados quando se fala alguma coisa que
é contrária à Constituição. Os governistas nunca se
empenharam em fazer esse Governo cumprir a determinação
constitucional, isto é, destinar os referidos recursos
orçamentários à área de ciência e tecnologia. Entretanto,
querem, agora, nesse projeto, retirar não parte dos 3%. mas
a pouca parcela dos recursos destinados á FAPEMIG, e isso é
muito grave. Senhores estudantes, professores e cientistas
presentes, isso é extremamente grave. A demanda que ocorre
na FAPEMIG, as solicitações de recursos para investimentos
em ciência e tecnologia são superiores ao que o Estado está
determinando, muito superiores, e o que o inciso III do art.
24 propõe é parcelar esses recursos para a construção da
Universidade. Aqui existe uma manobra demagógica e perigosa,
pois a quantidade de recursos que está sendo destinada à
FAPEMIG é insuficiente para a pesquisa, para a ciência e a
tecnologia e muito menos para sustentar a implantação da
UEMG.
Nós, professores e alunos, que queremos ver o

desenvolvimento do nosso Estado, temos que exigir do Governo
a destinação de recursos para a implantação da Universidade,
como manda a Constituição do Estado. Que ele implante essa
Universidade e não a destroce, não leve à falência a
FAPEMIG. Essa é uma questão com que temos de tomar cuidado;
por isso mesmo, estamos propondo, por meio de uma emenda,
que os recursos que a FAPEMIG irá destinar à UEMG, como
parceira, sejam para garantir a atividade de ciência e
pesquisa e o desenvolvimento cientifico e tecnológico da
Universidade.
E queremos mais ainda: que o Estado destine os recursos

adicionais para estruturar a Universidade, para implantá-la.
Por causa das circunstâncias que estamos vivendo, estamos
propondo uma , emenda que garanta a gratuidade na
Universidade. E preciso garantir, assegurar, na sua
instalação, gratuidade para todos os estudantes. Por meio de
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uma outra emenda que estamos propondo. por entender que os
universitários devem ter um compromisso definido com o
desenvolvimento do Estado, com aqueles que não tiveram a
oportunidade de alcançar a Universidade, com aqueles que
estão marginalizados, com aqueles que estão em condição de
pobreza, pretendemos tornar obrigatório que aqueles que
passaram pela Universidade pública, autônoma, gratuita, de
boa qualidade possam, também, prestar serviços à sociedade
mineira. Entendemos que esse é um fator necessário para o
crescimento do nosso Estado.
Quero, mais uma vez, Insistir com os Deputados, estudantes,
professores, pesquisadores que estão vinculados à FAPEMIG e
dizer que essa luta não é apenas de um Deputado nem só da
Assembléia Legislativa. Essa luta é nossa, de todos os
mineiros, principalmente de nós, professores, alunos e
pesquisadores do Estado.
A medida que formos capazes de nos participar, de nos
organizar, de lutar pela Universidade, nós a teremos
pública, gratuita, de boa qualidade, autônoma, inclusive, da
vontade politica de determinados governantes que nunca
pensaram no desenvolvimento do Estado e na sua Universidade.

503a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/3/94 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas do
Plenário e colegas professores, alunos da que esperamos seja
a nossa Universidade Estadual, não vou ser repetitivo, mas
gostaria de lembrar apenas duas coisas. A Bancada do PT
apresentou uma proposta de emenda constitucional de autoria
do nosso colega Adelmo Carneiro Leão, a qual determinava o
percentual de 1.5% do orçamento para a Universidade.
Pergunto por que essa emenda ainda não foi aprovada.
Gostaria de fazer duas abordagens, e a segunda é com relação
á verba da FAPEMIG, que é claríssima na Constituição. O
Governo tem que destinar 3% do orçamento para a pesquisa.
A Bancada governista arquivou, na última sexta-feira, um
relatório em que, por meio de uma auditoria do Tribunal de
Contas, constatava-se que o Governo Hélio Garcia, no
orçamento de 1991, não gastou com a pesquisa os referidos
3%. O relatório era claro sobre o 1% repassado para a
FAPEMIG. E, agora, como diz o Deputado Adelno Carneiro Leão,
o Governo coloca recursos no projeto, retirando-os da
FAPEMIG. sem, entretanto, repassar a essa fundação tais
recursos.
Nós defendemos a Bancada e sabemos que outros a defendem,

mas antes de defender a implantação, a realização disso que,
diria, é um sonho - a Universidade Estadual -, queremos o
compromisso da concretização desse projeto. Não adianta
aprová-lo. Não adianta criarmos a Universidade Estadual no
papel, se o Governo não repassa os recursos a ela
destinados. Tem faltado vontade e compromisso politicos do
Governo para com a pesquisa em Minas Gerais, E pesquisa,
ciência e tecnologia são mais do que importantes, são
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essenciais em um pais Que se queira moderno e realmente
competitivo no mercado internacional.
O que queremos aqui é o seguinte: votaremos o projeto e
queremos que todos cobrem do Governo o compromisso com a
ciência e a tecnologia, para que a Universidade Estadual não

continue no papel. 503 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 22/3/94 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente. Srs.
Deputados, senhores presentes nas galerias, estamos
vivendo, com a implantação da Universidade de Minas Gerais,
problemas estranhos, até mesmo esdrúxulos. Estamos vendo uma
quantidade enorme de cidades querendo que sua fundação ou
sua escola de 3g grau passem a integrar a Universidade
Estadual de Minas Gerais, O número dos que desejam se
integrar à UEMG é tão grande que está surgindo um problema
para o Governo e para aqueles que estão na direção da
Universidade, porque sentem que é dificil, e, até mesmo
impossível, arcar com tamanha responsabilidade, em tão pouco
tempo.
Entretanto, em Teófflo Otôni, minha cidade, o caso é
diferente. A Universidade Estadual de Minas Gerais já tem,
como uma de suas unidades a Fundação Educacional do Nordeste
Mineiro - FENORD. Isso aconteceu por meio de um projeto de
lei votado em novembro de 1990, o qual foi vetado pelo então
Governador do Estado, Sr. Newton Cardoso, que recebeu - e
confessou receber - pressão da direção da FENORD para vetar
tal projeto.
Numa tarde memorável de março de 1991, esse veto foi

derrubado por este Plenário, numa votação cujo resultado foi
54 votos a 3. Agora, a direção da FENORD, que é a mesma de
1990, porque parece até que os seus cargos são vitalícios,
puxa para trás e quer retirá-la das unidades que fazem parte
da Universidade Estadual de Minas Gerais. Alegam que não
fizeram essa opção. De fato, não a fizeram, mas conseguiram
um decreto do então Governador Newton Cardoso para
privatizar a Fundação Educacional do Nordeste Mineiro. Um
decreto que foi publicado de maneira silenciosa, não digo
clandestina e escondida porque foi publicado no Minas
Gerais. Mas quem procura o Minas Gerais para ler, se não
tiver um interesse definido? E assim mesmo, quem o procura
vai buscar na página exata, no lugar exato, o que deseja.
Seja o assunto relacionado com qüinqüênio, biênio,
aposentadoria ou com o reconhecimento de escola. A
privatização da FENORD, feita por uni decreto do Governador,
foi publicada no mais absoluto silêncio; silêncio guardado,
principalmente e sobretudo, pela direção da FENORD. Isto é,
por cinco ou seis, se é que todos os cinco ou seis tinham
conhecimento do fato.
Por acaso, no final do ano, descobrimos isso. Entramos com
uma emenda ao referido projeto de lei e a FENORD passou a
fazer parte da UEMG. Agora, na minha cidade, há uma divisão:
há os que querem e há os que não Querem a absorção da
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FENORD. Quem não quer a estadualização da FENORD? A direção
e os professores, na sua maioria, mas pouquissimos alunos.
Quem quer a estadualização da FENORO? Os alunos, na sua
grande maioria, para não dizer a totalidade (porque tem uma
meia dúzia que está sob o mando da direção), a sociedade em
geral e os políticos. Quero lembrar aqui que todos os
Deputados da cidade desejam a estadualização da FENORD e
afirmaram isso, em declarações públicas, os Deputados Wilson
Pires, Kemil Kumaira, Maria José Haueisen, Nilmário Miranda.
Todos desejam a estadualização da FENORD: a Câmara
Municipal, tanto a atual como aquela que estava no poder em
1990, o ex-Prefeito e o atual, os Prefeitos da região do
Mucuri, que fazem a associação chamada AMUC, e vários
Prefeitos do vale do Jequitinhonha.
E por que então a direção da FENORD não deseja a sua

estadualização? Claro que há interesses escusos, interesses
que eles não querem e não podem revelar, como o de continuar
no mando da escola, o de continuar controlando os recursos
financeiros da FENORD, que são vultosos; de controlar a
educação dos alunos, o de manobrar quem fica e quem não fica
na escola. Não são raros os casos de professores competentes
e preparados que foram dispensados com a declaração de que
não estavam saindo por falta de competência. mas porque não
tinham mais a simpatia da direção. O problema era pessoal, e
Teõfilo Otõni tem perdido, com isso, bons professores de 3g
grau.
E verdade que também os professores estão atemorizados, e
não tiro a sua razão. Em primeiro lugar, eles não sabem e
não podem discutir coisíssima nenhuma. Acredito mesmo que
eles não conhecem o projeto que está criando a UEMG, porque
a falação que chega aos seus ouvidos em reuniões feitas só
para eles, sem permissão para debates, é de que a UEMG é um
fantasma; que com a sua implantação os professores vão ser
todos despedidos; que os professores de 3g grau vão ganhar
como P6 e não terão condições mínimas de sobrevivência.
E claro que essa insegurança tem levado a maioria dos

professores a temer pela implantação da UEMG. Mas a falação,
a falsidade e as meias verdades da direção não têm parado
por aí. Andaram fazendo "lobby" aqui na Assembléia
Legislativa. Conversaram com os Deputados e impuseram suas
razões. Contam apenas a meia verdade. Dizem, com base no
art. 82, que a UEMG não pode absorver a FENORO. Omitem o que
reza o inciso II do lQ do mesmo artigo, que estabelece o
seguinte: "A extinção dos vínculos existentes com o poder
público estadual, mediante alteração de seus estatutos,
permanecendo sob a supervisão pedagógica do Conselho
Estadual de Educação, nos termos da Constituição, desde que
não tenha recebido recursos públicos estaduais, até a data
da promulgação".
Ai está a chave da questão. Podiam conseguir a extinção dos

vincules públicos com o Estado, mas não podem fazer isso por
causa da lei, uma vez que a fundação começou com recursos
públicos do Estado, que doou a ela o prédio de uma escola,
o qual, posteriormente, foi vendido. Com esse dinheiro.
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começaram ou compraram um prédio maior, onde hoje funciona a
FENORD, é claro, completando a quantia. Não questiono a
transação comercial. Creio que ela foi legal e perfeitamente
justa, nas ninguém pode negar que há dinheiro público na sua
origem, e não apenas recursos do Estado, pois também
receberam verbas de Brasil ia.
Agora, querem privatizar, para continuar o rodízio entre
cinco ou seis membros da Diretoria. Em um mandato, um é
Diretor e outro é Presidente; em outro mandato, um é
Presidente e outro. Diretor. E assim por diante. Essa troca,
ou seja, esse rodizio, já existe há muito tempo.
Inconformados e com medo de perder o poder, esses Diretores
da FENORD fizeram várias incursões em instâncias superiores.
Entraram até com uma ação cautelar, pedindo que a FENORD
fosse excluida da UEMG. Vejam a resposta do IQ Juiz de
Direito de Belo Horizonte: "Não antevejo o alegado de bom
Direito para assegurar em "limine litis" a pretensão da
autora, FENORD, em manter-se desvinculada da administração
do Estado de Minas Gerais, depois de confessarnente vir desta
recebendo recursos públicos, sob pena de exaltar a
imoralidade administrativa, ao permitir que o patrimônio
público sirva apenas à administração privada. Destarte,
indefiro a liminar "ad cautelam". (a) Dr. Belisário de
Lacerda".
Sr. Presidente. Srs. Deputados, sei que há dúvidas entre
alguns Deputados desta Casa, os quais acham que não seria
justo aceitar a FENORD e excluir outra. Queremos dizerque.
para a FENORD, estão pedindo a exclusão, mas ela já está
integrada á UEMG. Entretanto, há Deputados que estão
desinformados quanto á questão. Uma coisa é querer excluir o
que já está dentro, outra coisa é querer incluir o que está
fora. Entendemos que a Universidade do Estado de Minas
Gerais, presente com uma unidade em Teófilo Otóni, só trará
vantagens para uma região abandonada, esquecida e relegada a
segundo plano. A cidade de Teófilo Dtôni é uma cidade-pólo
dos vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus. Para lá
estão indo estudantes de toda a região. Não podemos abrir
mão do direito de ter uma universidade presente entre nós, a
qual privilegie a pesquisa e a competência dos professores.
Uma universidade que promova cursos para que os professores
sejam mestres e doutores em suas matérias e que facilite o
ensino pela gratuidade, que, nós sabemos, não será Imediata.
Sabemos que essa gratuidade só virá à medida que o Estado se
comprometer com a educação.
Temos esperança, pela luta do povo, de que um dia teremos

um Estado comprometido com o ensino público e gratuito para
todos. Esse ensino há de ser de boa qualidade. Para que
Teófilo Otôni tenha esse ensino de boa qualidade, é preciso
que haja liberdade de cátedra. E preciso que os professores
tenham liberdade para falar na sala de aula; é preciso que
eles tenham liberdade para censurar a direção, que só quer o
mando, o controle e o abuso de poder.
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Contamos com a sensatez dos Deputados desta Casa para dar
direito á maioria e não a apenas cinco ou seis que há anos
manipulam o ensino de 3o grau em nossa cidade.

504a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/3/94 pelo

Deputado Ivo José
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, companheiros e
companheiras do Vale do Aço, do Instituto Católico de Mimas
Gerais - ICMG; acabamos de tomar conhecimento, durante a
leitura da ata, de que o projeto de estruturação da
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - foi
discutido ontem e encaminhado á Comissão de Educação, após
ter recebido diversas emendas em Plenário. Temos, inclusive,
a satisfação de informar que, entre essas emendas, está
uma de nossa autoria, que propõe a incorporação, de forma
gradativa, do referido Instituto, cujos representantes estão
presentes nas galerias.
Temos hoje o orgulho de receber a visita de uma comitiva de
professores e alunos do ICMG, com sede em Coronel Fabriciano
e faculdades em Timóteo e em Ipatinga. Eles fazem parte da
Comissão Pró-Estadualização do ICMG, que luta para que o
Instituto seja enquadrado no rol das universidades que
integram a UEMG. E é com esse propósito que também
integramos a Comissão. E o nosso orgulho e satisfação
decorrem, principalmente, do fato de termos sido um dos
alunos dessa importante escola do Vale do Aço.
Disseminar a cultura, a formação profissional, a ética e o
conhecimento no pais das disparidades e das contradições é
tarefa que enobrece e que deve merecer de nós toda a
consideração. Esse incansável trabalho vem sendo conduzido
com envergadura pelos Diretores e professores do Instituto.
Quem conhece de perto a realidade do Vale do Aço sabe o que
ele representa para a região. Pelo seu rigor acadêmico, pela
seriedade de seu corpo docente, propagou a esperança entre
muitos jovens, abriu novas perspectivas, estimulou a
criatividade e projetou para várias gerações um futuro mais
humano e promissor.
O ICMG, urna instituição criada pela abnegação do Pe. José
Maria de Man, em 1966, é mantido, hoje, com muito
sacrifício, pela Sociedade Educional União e Técnica-SEUT.
Criado como Universidade do Trabalho, mantém, atualmente,
cursos superiores de Engenharia Elétrica, Engenharia
Mecânica, Ciências Contábeis e Administração, Pedagogia e
Educação Fisica, além de cursos de ensino médio e de ensino
fundamental.
Numa região predominantemente metalúrgica, a pesquisa
desenvolvida em universidades adquire importância
fundamental, pois serve de alicerce para a implantação de
novas técnicas e tecnologias, além de estreitar as relações
entre os estudantes e o mercado de trabalho. E ali, nos
centros de pesquisa das universidades, que se formam os
novos profissionais e onde se reciclam os técnicos em
atividade. Em contato constante com outros centros
acadêmicos do Pais e do exterior, trocam-se experiências,
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implantam-se novos projetos. o Que traz, como conseqüência,
dinamização dos processos de produção e melhoria de vida
para o trabalhador. Preservar e aperfeiçoar essas
universidades é garantir o espaço para o conhecimento
humano, integrando, cada vez mais, progresso tecnológico e
aprimoramento intelectual do trabalhador. Essas preocupações
estão presentes nas ações do ICMG. Ali sempre se promoveu a
cultura, aliada á necessidade de melhorar a qualidade de
vida.
Além disso, cumpre-se, no Vale do Aço, a premissa básica
para se evitar o êxodo da população jovem para os grandes
centros. Ao se incentivar a cultura regional, ao se criarem
condições efetivas de formação superior, evita-se que muitos
jovens abandonem a região á procura de melhores
oportunidades. Por que não integrar o ICMG ao complexo da
UEMG, já que os propósitos são coincidentes? Os alunos e
professores, a direção do Instituto e a comunidade do Vale
do Aço aplaudem a Iniciativa. O Instituto já conta com toda
a infra-estrutura necessária para o funcionamento dos cursos
oferecidos e pode criar condições para expandi-]os.
O próprio professor Aluísio Pimenta. Reitor da UEMG, em
palestra na Assembléia Legislativa, concordou com a
incorporação do Instituto, afirmando que é inconcebível o
maior centro siderúrgico da América Latina não possuir uma
universidade pública, como diz muito bem a mensagem contida
na faixa que está sendo mostrada pelos alunos, nas galerias.
O professor sabe que essa incorporação dará um novo impulso
á LJEMG, ampliando as suas fronteiras. O ICMG será o braço
tecnológico da UEMG, será o ensino gratuito de alto nível
chegando ao Vale do Aço. Todos ganham com a incorporação do
Instituto á Universidade: o Governo, os estudantes, os
professores e, principalmente, a pesquisa tecnológica.
Esperamos, Srs. Deputados, que esta Assembléia seja sensível
ás demandas de educação superior em nosso Estado, investindo
num projeto que as gerações futuras nos agradecerão. A Minas
de hoje não será a de amanhã, se priorizarmos a educação.
Nós, hoje, depositamos o nosso voto de confiança na criação
da Universidade. E temos a autorização de mais de 3 mil
alunos, de dezenas de professores e de boa parte da
população do Vale do Aço para afirmar que a transformação do
ICMG em universidade pública será o reconhecimento do
trabalho dessa instituição em favor do ensino, da pesquisa e
da formação cultural e ética do povo mineiro.
Mais uma vez, reafirmamos que são várias as manifestações
de diversos colegas Deputados, apresentando proposições no
sentido de se incorporar o ICMG a outras unidades e outras
cidades do Estado. Gostaria, portanto, de destacar esse meu
pedido e solicitar o apoio dos Srs. Deputados á aprovação da
nossa emenda, que propõe a incorporação do Instituto
Católico de Minas Gerais á Universidade do Estado.
Estaremos, dessa maneira, dando demonstração de que
trabalhamos para as gerações futuras de Minas Gerais e do
Pais e de que a escola pública é, também, um desejo de nossa
população. Muito obrigado.
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504a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/3/94 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, companheiros e companheiras do Vale do Aço
presentes nas galerias, gostaria, inicialmente, de reafirmar
a convicção e a posição da nossa Bancada, muito embora isso
já tenha sido assumido publicamente em inúmeros espaços e
circunstâncias. É importante que a nossa posição seja
permanentemente demarcada, na medida em que essa demarcação
nos ajude a compreender como funciona este parlamento.
Gostaria de, nessa perspectiva, somar a minha manifestação
á intervenção do companheiro Ivo José e às intervenções
ocorridas ontem, nesta tribuna, no que diz respeito à nossa
posição sobre a Universidade do Estado. Eu queria falar.
nestes 8 minutos que me restam, sobre a palavra mais
utilizada neste Pais nos últimos dias, que e'"crise". Talvez
a crise mais aparente ajude a esconder um pouco a crise
maior, que é a crise da miséria, da violência quase
institucionalizada, do desemprego que amesquinha homens e
mulheres, do analfabetismo que exclui o ser humano do
"status" da cidadania, é a crise que, em última instância,
pode ser definida numa única palavra: o "apartheid" social
deste Pais. Essa é, seguramente, a maior crise. E é para ela
que, permanentemente, devemos voltar as nossas atenções.
Agora, como bem lembrava o pedagogo Paulo Freire, não basta
denunciar. E preciso que tenhamos a capacidade de
compreender as causas que permitem que essa crise maior
ocorra. E isso é impossível desconhecer. E impossível
desconhecer que as razões - aquilo que efetivamente cria o
caldo de cultura para que permaneçamos na situação em que
vivemos hoje - vão ser encontradas num modelo económico
concentrador de renda, excludente, com relações políticas
profundamente autoritárias, dentro de um Estado que não
consegue interagir com a sociedade. Vamos encontrar também
as raizes dessa crise numa sucessão de elites dirigentes
que, efetivamente, não têm compromisso com este Pais, com a
maioria do seu povo e com projetos nacionais. Vivemos um
paradoxo no Brasil, onde o capitalismo vai mal, mas os
capitalistas vão muito bem, obrigado. Talvez a crise mais
evidente e que pode nos trazer conseqüências mais graves,
neste momento, diga respeito às instituições deste Pais.
Os anúncios de ontem e de anteontem das renúncias dos
"anões do orçamento" põem a nu o que era uma expectativa de
boa parte da sociedade brasileira: que todo o processo de
apuração dos desvios do orçamento resultasse em "pizza". A
renúncia de Genebaldo Correia, seguida de outras, retrata,
da forma mais definitiva e acabada, a crise profunda por que
passam as nossas instituições. Uma crise que tem origem no
funcionamento e na forma com que essas instituições se
relacionam com a sociedade brasileira.
Seria importante que nos lembrássemos, neste momento, de
que só foi permitida a renúncia de Genebaldo Correia e de
outros porque o Senado Federal, capitaneado pela Bancada do
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PMDB, mais particularmente pelo Senador Ronam rito,
obstruiu, até o limite, a possibilidade de que fosse
aprovado o dispositivo que impedia os parlamentares
acusados, já em fase de processo, de renunciar aos mandatos
e, assim, de manter sua condição de elegíveis.
Temos um Congresso Nacional que, neste momento grave e
dramático, aumenta seus próprios salários, um Poder
Judiciário que também o faz e, por último, um Presidente
destemperado, que mão consegue administrar esses conflitos,
mas sim, aprofundar, passar por cima de qualquer limite
legal, razoável, se outorgando a prerrogativa de dizer quem
recebe ou deixa de receber.
Atitudes e medidas como essas fazem com que seja possível
retomar, em setores deste Pais, o discurso de que era
melhor o período autoritário. A ditadura militar, a mesma
que prendeu, exilou, torturou e patrocinou a concentração de
renda, não acabou com a corrupção no Pais. E essa concepção
permanece, hoje. A democracia, que foi conquistada a duras
penas e que é pequena ainda, foi que permitiu que a
sociedade tomasse conhecimento da corrupção que marca o
Estado brasileiro. A democracia garantiu isso, mas, para
conseguirmos o ainda necessário alargamento das fronteiras
democráticas, é preciso credibilidade, seriedade e o
funcionamento das instituições em consonância com o que
ocorre no nosso Pais.
As ameaças feitas por setores militares são inaceitáveis e
têm de ser repudiadas com veemência. Não se trata de reduzir
militares a cidadãos de segunda categoria, mas o militar tem
uma diferença básica em relação ao restante da sociedade: o
militar tem armas e, exatamente por isso, não pode se
imiscuir, dar opiniões em questões politicas. Deveriam ser
cobradas decisões do Sr. Presidente da República para punir
severamente os militares que hoje ameaçam com a
possibilidade do fechamento do Congresso Nacional. Não basta
repudiar, denunciar e protestar contra poderes autoritários
dessa natureza. E necessário também exigir, de forma clara,
definitiva e absoluta, que os comportamentos mudem, que a
forma de se fazer política mude, e que mude também a relação
do Estado com a sociedade.
O que temos agora é um Poder Judiciário questionado, um
Poder Legislativo desmoralizado e um Poder Executivo que não
consegue, minimamente, marcar presença na vida nacional.
Avançar nesse terreno mostra que existem espaços sociais
onde podemos atuar, e este ê o nosso espaço: a Assembléia
Legislativa.
Falando com muita clareza sobre nosso processo, não
adiantam campanhas para mostrar o que o Legislativo faz. De
nada servem posturas que escamoteiam o essencial. O que nos
legitima, o que nos credencia. o q ue nos valoriza diante da
sociedade são nossos atos e nossos gestos. E esses atos e
gestos têm contribuído para que, cada vez mais, a nossa
credibilidade junto à população diminua. A que fatos me
refiro neste momento?
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É inaceitável que continuem dormindo, nas gavetas da
Assembléia, solicitações do Tribunal de Justiça, do TRE e do
Ministério Público a fim de que seja concedida licença,
suspendendo uma imunidade absolutamente inaceitável, para
que os parlamentares sobre os quais pairam suspeitas de
irregularidades possam ser processados e. aliás, se defender
também. A cada dia em que esses processos dormem, nesta
Assembléia, a nossa credibilidade diminui lá fora.
Vamos ter agora, nos próximos minutos, uma discussão na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
fazer a avaliação da prestação de contas da ASFAS. Não há um
único recibo a ser apresentado, não há o nome de uma
entidade que recebeu beneficio, não há um único indicativo
de aplicação financeira dos recursos, não há demonstração do
montante de dinheiro enviado, não há absolutamente nada
estabelecido, e o parecer do nobre relator é pela aprovação.
Isso é o que nos desmoraliza, isso é o que nos descredencia.
Acredito que esta Assembléia Legislativa, pelo seu peso,
pela sua responsabilidade perante nosso Estado, deverá tomar
uma atitude corajosa, e isso significa romper, de forma
definitiva, com o espirito de corpo que há entre nós. Nós
não podemos ser solidários com os Deputados; a nossa
solidariedade é como povo, e, sob esse aspecto, não pode
haver nenhuma complacência com a corrupção.
Eu concluo, Sr. Presidente, não com palavras minhas, pois
fui buscá-las num nobre florentino, Maquiavel para ilustrar
este momento. Afirmava Maquiavel : "Assim como para os
antigos, a corrupção marcava os limites do politico. De um
corpo politico corrompido não se pode esperar mais nada,
suas leis são incapazes de tolher a violência privada, o
Estado deixa de representar os interesses públicos, os
cidadãos visam apenas ao próprio bem, sem se preocupar com
os destinos da cidade. Está , aberto o caminho para a
tirania". Maquiavel conclui: "E necessário, para usurpar a
autoridade num Estado livre, e ai estabelecer a tirania, que
a corrupção já tenha feito fortes progressos".
Cabe a nós, neste momento, Srs. Deputados, impedir esse
progresso. Muito obrigado.

50a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/3/94 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente. Srs.
Deputados, assumimos a Liderança da Bancada com a
consciência de que a vocação da vida pública tem o poder de
valorizar a vida humana.
Antes de expormos nossas idéias, permitam que agradeçamos à
Bancada do PMDB pela indicação unânime do nosso nome para a
Liderança.
Temos consciência da responsabilidade que a missão encerra.

Para tanto, estaremos sempre evocando os dias em que surgiu
o partido e as razões por que o PMDB se instituiu como
agremiação partidária, bem como a caminhada ética
irrepreensivel de seus expoentes maiores, por exemplo,
Ulysses Guimarães, Tancredo Neves e Teotõnio Vilela, entre
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tantos outros arautos do restabelecimento e do aprimoramento
do regime democrático no Brasil Temos ainda presentes em
nossa lembrança a vida e a atuação desses brasileiros, não
como simples registro do passado, mas como referência
fundamental e modelo a ser perfilhado. Os sonhos e os ideais
personificados por essas emblemáticas figuras da
nacionalidade não morreram com eles. Antes, frutificaram na
consciência cívica da Nação como valores permanentes do
pensamento e da ação política.
As lutas empreendidas por esses homens e pelo nosso partido
não se fizeram apenas no campo dos princípios e das idéias,
mas receberam, na lição por vezes cruenta da realidade
política, a contrapartida da violência da ditadura.
Quando deixou o Governo de Minas Gerais para disputar a
Presidência, na moldura sombria dos anos de autoritarismo,
Tancredo deixou uma fonte de inspiração para várias gerações
de brasileiros, ao dizer que "as alvoradas da liberdade não
surgem como um acontecimento natural. As manhãs da liberdade
se fazem com a vigília corajosa dos homens que exorcizam com
a sua fé os fantasmas da tirania."
A mais bela página da história poitica contemporânea
mostra a presença do nosso partido em permanente sintonia
com o sentimento popular mais puro. Isso nos dá a verdadeira
dimensão da honraria à qual nos alçaram tão eminentes e
valorosos companheiros ao nos conferirem a responsabilidade
desta Liderança.
Conforta-nos e faz crescer nosso entusiasmo pela missão o
fato de coincidir ela com um momento mais de restauração do
que de preservação de nossas instituições democráticas,
momento esse impulsionado por um movimento ético e moral, o
mais espontâneo de que nos dá noticia a história pátria.
Hoje o partido anseia por recuperar o espírito que o
inspirou nas suas origens. As circunstâncias atuais,
evidentemente, não são as mesmas que as das últimas décadas-
Ontem, era preciso pugnar pela liberdade política. Hoje,
torna-se inadiável a luta pela restauração de nossas
instituições democráticas e pela entronização da ética na
política e nos negócios.
Chegou a hora não de dizer, mas de mostrar, que a
impunidade pertence a um nebuloso passado. A comunidade
brasileira já não aceita a tolerância com práticas que
ofendem a consciência e o sentimento de decoro da Nação.
Uma lei maior, nossa Constituição Federal, deve regrar os
parâmetros seguros de uma nova conduta. As transformações
que nos últimos três anos marcaram a cera mundial mostraram
que Ulysses Guimarães e seus pares tiveram visão acertada
quando estabeleceram o prazo de cinco anos para a revisão.
Nossa Carta Magna, ao consagrar tantos direitos, mergulhou
em detalhes e não prescreveu a todos os cidadãos iguais
deveres para com a Pátria e para com seus irmãos. A
responsabilização pelo uso da palavra e pela ação
inconseqüente de cada cidadão: o restabelecimento da ética
na política e nos negócios; o aperfeiçoamento democrático e
a correção de uma política económica compatível com o
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potencial de nosso Pais certamente diminuirão as
disparidades regionais e minimizarão as desigualdades
sociais tão prejudiciais á qualidade de vida dos
brasileiros.
Essas preocupações, nós as levaremos incansavelmente ao

Congresso Nacional, sem que isso nos desvie de nossa missão
precípua, que é a de conduzir os interesses de nossa Bancada
com equilíbrio e eficiência. Este é um ano não só de muito
trabalho, mas também de muita esperança. Este ano daremos á
nossa Lei Maior um texto mais atualizado e mais consciente;
teremos uma nova concepção de ética no comportamento dos
homens de negócios e dos homens públicos; teremos eleições
em quase todos os níveis. Um novo Brasil deverá sair das
urnas. Há uma geração esperando.
Esta Bancada, irmanada ás outras que compõem esta Casa, vai
responder presente á convocação histórica.

504a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/3/94 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, minha participação seria eminentemente
burocrática, pois queria apenas discutir dois projetos que
estão na pauta para serem votados daqui a pouco. Falarei
rapidamente sobre eles, porque o assunto que foi discutido
nesta tribuna merece comentários.
Primeiro, temos um pedido de inversão de pauta para que se
vote, em primeiro lugar, o projeto que limita a imposição de
multas. Gostaria de advertir ao Deputado Ibrahim Jacob que
esse projeto já está chegando aprovado em lo turno, com
pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira, de modo que S. Exa. pode ficar
tranqüilo quanto á votação.
Em segundo lugar, vou deixar para discutir daqui a pouco a
questão da Junta Comercial com relação à emenda que foi
apresentada pela Comissão para que seja mantida a versão
original da proposta do Governo no sentido de ser mantido o
vale-transporte e o vale-refeição no texto primitivo.
Ressalto, Srs. Deputados, que acabamos de ouvir a fala do
Deputado Bonifácio Mourão, colocando sua vontade, sua
esperança na atuação da Liderança do PMDB, que ele agora
assume. E nós vemos isso como bom augúrio, porque esperamos
dele uma atuação vibrante, voltada para a realização dos
sonhos mineiros. O Deputado Bonifácio Mourão tem uma
trajetória, nesta Casa, aplaudida por todos, e queremos vê-
lo coroar esse trabalho no exercício da Liderança. Hoje,
todos os partidos voltam os olhos para execrar o PMDB.
porque ele teve o maior número de Deputados envolvidos na
CPI do escãndalo do orçamento. Mas são as maiores
associações que têm os maiores senões. Temos corrupção na
sociedade, e não deixamos de participar dela. Na época da
ditadura, no período da revolução militar, que já faz 30
anos, o povo foi encontrar amparo justamente na bandeira do
MDB. E a grande maioria desta Assembléia pertenceu ao MDB.
Creio, agora, que muitos dos que saíram querem atacar o
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partido para que outros se animem a proceder da mesma
forma. Não podemos admitir, entretanto, que membros de
determinados partidos encontrem defeitos mo PMDB porque não
conseguimos chegar à Presidência da República e não
conseguimos, ao longo desse tempo todo, pôr em prática as
diretrizes partidárias que nos movem. Temos propostas,
projetos, lutas, mas não conseguimos fazer com que tudo se
concretizasse numa politica sadia.
Vejo sair daqui o Líder petista; a maior parte de sua fala
é correta, mas se es quece dos erros cometidos pelo seu
partido; esquece-se da aberração da proposta, por exemplo,
de descriminalização do aborto; esquece-se, por exemplo, da
proposta de casamento de homossexuais, o que é um acinte á
moralidade do nosso povo. E termina sua oração com uma
citação de Maquiavel. Constrange meu coração ouvir isso,
como se fosse o coroamento de uma fala, de um posicionamento
ou de uma disposição de luta. Maquiavel tem transitado pela
cabeceira das mesas dos nossos políticos como se fosse uma
solução para todos os problemas, mas, se formos analisar seu
posicionamento, vamos percebê-lo como um bandido da
política, com uma mentalidade torpe, a tergiversar, a usar
de silogismos falsos para fazer com que todos os males
praticados sejam justificados, desde que se mantenha o poder
nas mãos do Principe. E se nós vamos justificar uma atuação
invocando os ensinamentos de uma mentalidade que é o
protótipo da tirania, evidentemente, mão vamos chegar a
lugar algum. E fica a nossa repulsa, porque nós não podemos
admitir que alguém busque, para justificar a sua atitude, a
doutrina de alguém que maculou profundamente a ciência
pol itica universal, sem que alguém, nesta tribuna, diga que
está errado. Enquanto permanecermos no erro, enquanto não
pudermos abrir a nossa mente para a verdade que está a nossa
frente, não chegaremos aonde pretendemos.
Defendemos a Constituição agora, defendemos a independência
dos Poderes, mas nos esquecemos de que, ao mesmo tempo, no
mesmo artigo da mesma Constituição que fala da independência
entre os Poderes, fala-se na harmonia. E não é o Poder
Executivo que está quebrando a harmonia entre Poderes, neste
momento. Cabe muita culpa ao Poder Judiciário, em que nós
depositamos todas as nossas esperanças para a solução de
nossos problemas. Agora, neste momento, a crise que se
instala e que se alastra no Pais não deixa de ter sido
causada por aqueles que fazem questão dos 10% no salário, de
manter privilégios, porque ficamos todos sabendo que, quando
todo mundo recebe seu pagamento até depois do dia 30, do
dia lQ ao dia 5, alguns até posteriormente, o Poder
Judiciário recebe no dia 20 de cada mês; conseqüentemente,
aufere vantagens maiores que os outros servidores públicos.

50a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/3/94 pelo

Deputado Roberto Amarai
O Deputado Roberto Amaral - Sr, Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados. representantes da imprensa,
distinto público que nos ouve hoje, inicialmente, gostaria
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de saudar a todos os presentes e. de modo especial parte da
população do Vale do Aço que comparece a esta Assembléia.
Ocupo esta tribuna mais uma vez para trazer ao conhecimento
de todos vocês os recentes acontecimentos ocorridos no Norte
de Minas (Montes Claros) e que demonstram, claramente, como
aquela região do Estado vem procurando traçar seu rumo em
direção do desenvolvimento e ao progresso.
Na última semana, sexta-feira, dia 18 de março, Mortes
Claros foi sede de acontecimentos importantissimos, dos
quais participamos e que merecem total atenção por parte de
Minas Gerais. Em primeiro lugar, gostaria de destacar a
inauguração de dois CArCs (CAIC5 Antônio dos Santos e
Américo Souto), que vão beneficiar centenas de crianças
carentes e menores de rua, que a partir de agora terão um
porto seguro onde poderão desenvolver atividades
educacionais e de crescimento humano. Tal solenidade foi de
tamanha importância, que contou, inclusive, com a
participação do Vice-Governador do Estado, Or. Arlindo Porto
e do Ministro da Educação, Murilo Hingel, além, é claro, do
Prefeito Municipal, Luiz Tadeu Leite.
Em segundo lugar, desejo mencionar a reunião da qual

participamos na AMANS com o seu Presidente Arlen Santiago e
que contou com a presença de Wanda Lacerda, representante da
Turminas; Danilo Costa, representante do BNB; José Anchieta,
representante da SUDENE; e Rúbio de Andrade. representante
da SUOENOR. Nessa reunião foi discutida a implementação de
"Um Programa Turístico para o Norte de Minas". Na ocasião,
foram realizados debates e encaminhamentos sobre a
viabilidade de o Programa de Desenvolvimento Turístico do
Nordeste - PRODETUR - e o Plano Turístico Estadual serem
implantados em todo o Norte de Minas, divulgando e
explorando o grande potencial turístico daquela região.
Outro dado importante foi a assinatura do convénio
complementar da frente produtiva de trabalho entre a SUDENE
e o Governo Estadual - via CEOEC -, representado pelo
ilustre Cel. Murtinho. Através desse convênio, serão
repassados recursos financeiros para os 50 municípios da
área da SUDENE, a fim de que possam enfrentar o problema da
seca, embora, felizmente, nos últimos dias São Pedro tenha
colaborado, e a estiagem nos tenha dado uma trégua.
Por último, não poderia deixar de lembrar o lançamento do

censo cultural na região Norte do Estado, evento de singular
significado, já que vai resgatar todos os valores culturais
e artísticos em Minas. Na solenidade de lançamento,
estiveram presentes a Secretária Estadual de Cultura, Celina
Albano, e o Prefeito Municipal Luiz Tadeu Leite.
Dessa forma, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ações como

essas mostram a mudança de quadro ocorrida nos últimos anos
no Norte de Minas. Aos poucos, todos nós, norte-mineiros
estamos trabalhando e construindo uma região progressista e
que ofereça a seus habitantes condições dignas de
sobrevivência.

 

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de comunicar a
realização de um evento da maior importância para todos os
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produtores rurais de Minas Gerais. Refiro-me ao lançamento e
á instalação, hoje, às 17 horas, do Conselho Estadual da
Política Agrícola - CEPA -, criado pela Lei ng 11.405,
originada do projeto de lei de nossa autoria e aprovado por
todos os Deputados presentes. Essa reunião se realizará no
auditório da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural, situada na Av. Raja Gabaglia, 1.626.
Destacamos, dentre outros membros desse Conselho, um
representante desta Casa, o Presidente da Comissão de
Agropecuária e Política Rural. E assim. Minas Gerais, como
sempre, se mantém na vanguarda do setor agrícola,
contribuindo de forma expressiva para que a produção
agrícola do Pais, neste ano, queira Deus, seja um recorde
nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

504a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/3/94 pelo

Deputado Ajalmar Silva
O Deputado Ajalmar Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, o motivo pelo qual ocupo esta tribuna mais
uma vez é a situação desesperadora dos servidores do Quadro
Permanente do DER-MG, em virtude dos baixissimos, e até
indignos, vencimentos que recebem.
Nos últimos dias o povo brasileiro tem manifestado a sua
indignação, em face do aumento salarial concedido pela
Câmara Federal aos seus próprios membros.
Razão assiste ao povo, pois neste momento grave por que
passa a Nação, é preciso que todos dêem sua cota de
sacrifício, e o exemplo deveria partir, justamente, daqueles
que já ganham salários superiores aos da grande maioria dos
brasileiros.
o ato da Câmara Federal depõe contra a classe política e
merece o nosso repúdio.
A nossa revolta é maior, Sr. Presidente, quando constatamos
que os nossos colegas e companheiros do DER-MG, em situação
de quase penúria, lutam por um vencimento necessário apenas
a uma digna sobrevivência.
Neste momento, Sr. Presidente, fazemos um apelo a VExa.

para impedir que o aumento concedido aos Deputados Federais
seja, também, estendido aos Deputados desta Assembléia. A
situação de nossos servidores e da classe operária,
duramente atingidos pelo aumento do custo de vida e que não
têm sido contemplados com justos aumentos salariais, é razão
especial para que esta Casa dê o exemplo de patriotismo que
todo o povo mineiro espera.
Sr. Presidente, voltemos, agora, à situação dos servidores
do DER-MG. Trata-se de uma autarquia reconhecida pelos
excelentes serviços que presta à comunidade. Considerado
como órgão-modelo pelo Banco Mundial e, nos últimos anos,
premiado nacionalmente pelo seu trabalho de segurança no
trânsito, o DER-MG constrói e conserva estradas, a par de
controlar todo o transporte coletivo de passageiros neste
Estado. Por isso, tem merecido, muito justamente, o aplauso
de todos por tudo que representa. Entretanto, seus
servidores, ocupantes de cargos de provimento efetivo,
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continuam recebendo vencimentos incompatíveis com as tarefas
que executam e muito inferiores àqueles pagos a quem exerce
idêntica função em outros órgãos do Estado, cumprindo
jornada de apenas 30 horas semanais.
Há pouco tempo, esta Casa aprovou projeto de lei, de
iniciativa do Executivo, reorganizando o DER-MG, e
concedendo, em boa hora, melhoria de vencimentos para os
ocupantes de cargos em comissão daquela autarquia. A
melhoria salarial concedida aos integrantes da estrutura
básica do DER-MO, mesmo não tendo sido em níveis desejados.
serviu para amenizar as dificuldades financeiras desses
servidores. Ocorre que os servidores do Quadro Permanente.
que representam a esmagadora maioria da classe operacional
rodoviária, não tiveram nenhum reajuste em seus vencimentos.
naquela oportunidade. Esquecidos e abandonados à própria
sorte, os servidores do Quadro Permanente daquele órgão, que
percebem, na sua quase totalidade, o salário mínimo. clamam.
gritam e pedem socorro.
Recebemos, diariamente, em nosso gabinete, inúmeros
servidores daquela autarquia, que ali comparecem para
solicitar a nossa ajuda. São servidores com 20. 25. 30 anos
de serviço público. São chefes de família que nos pedem para
denunciar a gravíssima situação que atravessam.
Pasmem, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o

vencimento de um engenheiro do DER-MG, com jornada semanal
de 40 horas e com mais de 20 anos de casa, é de apenas
CR$192.241,00, enquanto que o motorista e o trabalhador
rodoviário, citados a titulo de exemplo, com a mesma jornada
de 40 horas e com mais de 20 anos de serviço público ganham.
respectivamente. CR$68.954,00 e CR$53.793,00. Um agente
administrativo, que em outras autarquias do Estado ganha, em
média, mais de três salários mínimos, com jornada mensal de
30 horas no DER-MO, cumprindo jornada de 40 horas e com mais
de 20 anos de trabalho, ganha apenas CR$72.661,00.
No inicio do próximo mês haverá a conversão dos vencimentos

dos funcionários públicos em URV. Caso não seja tomada uma
urgente e inadiável providência por parte do Governo, os
servidores do Quadro Permanente do DER-MG serão os mais
prejudicados, pois a média de seus vencimentos nos últimos
quatro meses será baixi'ssima, considerando os pequenos
valores que receberam no período.
Já procuramos a administração do órgão, a qual. sensível á

dificil situação de seus servidores, vem se esforçando em
busca de uma solução para o assunto, junto às áreas
competentes do Governo.
A nosso ver, o caso deverá ter uma solução bem rápida, sob
pena de ser comprometido o desempenho da tarefa
institucional da autarquia, em virtude do desespero de seus
servidores, que se encontram em situação aflitiva há
bastante tempo.
Desta tribuna fazemos nosso mais veemente apelo ao Sr.
Governador Hélio Garcia para que determine a correção das
distorções salariais existentes no DER-MO, quando se
constata que os vencimentos dos servidores ocupantes de
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cargos de provimento efetivo, com jornada diária de 8 horas,
são infinitamente inferiores àqueles dos servidores que
exercem funções de Igual porte e Importância, cumprindo
jornada de 30 horas semanais.
Nossos colegas do DER-MG não estão pedindo nada além da
possibilidade de sobreviverem com o mínimo de dignidade, o
que não ocorre, hoje, em razão dos vencimentos de miséria
que percebem.
Apelamos, também, neste momento, para os nossos ilustres

pares, para que se engajem nessa luta em defesa da dignidade
desses funcionários que executam proficuo trabalho em todo o
Estado de Minas Gerais e contribuem, sobremaneira, para
engrandecer o DER-MG, órgão responsável por tantas
realizações do Governo.
Confiamos na direção da autarquia, pois sabemos que já

estão à procura de uma solução, e estamos prontos a cooperar
para que essa solução seja realmente encontrada. Obrigado a
todos.

504a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 23/3/94 pelo

Deputado Tarcisio Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Srs. Deputados, estou
pedindo destaque para a votação de una emenda, a fim de que
seja mantida a proposta original do Poder Executivo. Quando
esse projeto chegou á Assembléia, foi proposta uma emenda
que alterou um pouco o significado de determinado artigo. O
projeto trata de matéria referente a vale-transporte e vale-
refeição. A Junta Comercial já vinha recebendo, há anos,
essas quotas de vale-refeição e vale-transporte. Já estava o
beneficio praticamente incorporado ao patrimônio de cada
funcionário. A proposta do Governo mantém as duas quotas.
Entretanto, a Comissão de Administração Pública fez uma
emenda limitando a outorga dessas duas quotas a
determinados valores.
A proposta original do Governo dizia o seguinte: "Aos
servidores da Junta Comercial serão concedidos, nos
termos da portaria do Sr. Presidente, dois vales-transporte
e um vale-alimentação por dia, efetivamente, trabalhado". Na
Comissão de Administração Pública, acrescentaram a esse
artigo a seguinte expressão: "observado o disposto no art.
48 da Lei nQ 10.745. de 26 de maio de 1992". O preceito é o
limite que permitirá a percepção das quotas a apenas
determinada camada de servidores. Entretanto, a proposta do
Sr. Governador é extensiva a todos servidores.
Pedi destaque a fim de que, no momento da votação da emenda

da Comissão de Administração Pública, votemos contra, para
fazer prevalecer a proposta original, que atenderá a todos
os servidores da Junta Comercial
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Belo Horizonte, terça-feira. 12 de abril de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE ABRIL DE 1994
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quoruni"
COMPARECIMENTO

- Às 91h15min. comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Baldonedo

Napoleão - Cóssimo Freitas - Elisa Alves - Ermano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte - José Braga -
José Laviola - José Maria Pinto - Maria Olivia - Mauro Lobo
- Paulo Pettersen.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental- A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária de
debates de segunda-feira, dia 11, ás 20 horas.

ATA DA 268a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE MARÇO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Suspensão e reabertura da reunião - Ia Fase: Discussão
e votação de pareceres e votação de requerimentos: Parecer
da Comissão Especial sobre a Mensagem nQ 459/94;
encerramento da discussão; discursos dos Deputados Gilmar
Machado, Antônio Carlos Pereira, Adelmo Carneiro Leão e Raul
Messias; chamada para votação secreta; questão de ordem;
anulação da votação; chamada para votação secreta; aprovação
- 2g Fase: Discussão e votação de proposições: votação, em
lo turno, do Projeto de Lei no 1.866/94; discursos dos
Deputados Gilmar Machado e Maria José Haueisen; requerimento
da Deputada Maria José Haueisen; deferimento; votação do
projeto salvo emendas e destaque: aprovação; verificação de
votação; anulação da votação; chamada para recomposição de
"quorum"; existência de "quorum" para discussão - Discussão,
em lo turno, do Projeto de Lei no 1.347/93; encerramento da
discussão - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h12min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Benê Guedes- Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Anderson Adauto - Antõnio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antõnio Pinheiro
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro - Côssimo Freitas -
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Olizon Meio - Eduardo Brás - Emano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte -
tbrahim Jacob - Ivo José - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa - Raul Messias -
Roberto Amara] - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Wanderley Ávila - Wellington de Castro -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

Ia PARTE
Ata

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

2 PARTE (ORDEM 00 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 presente
reunião por 30 minutos, até que a Comissão Especial envie
parecer sobre a Mensagem no 459/94. do Governador do
Estado. Estão suspensos os trabalhos.

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

Ia Fase
Discussão e Votação de Pareceres e Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - A Presidência vai colocar em discussão e
em votação o Parecer da Comissão Especial sobre a Mensagem
ng 459/94, do Governador do Estado, que submete à aprovação
da Assembléia Legislativa o nome do Bel. Kildare Gonçalves
Carvalho para o cargo de Auditor do Tribuna) de Contas do
Estado. O parecer conclui favoravelmente pela aprovação da
mensagem. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Com  a
palavra, para encaminhá-la, o Deputado Gilmar Machado, que
dispõe de 5 minutos, tendo em vista que o projeto se
encontra em regime de urgência.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, quero deixar claro que nossa argumentação
não questiona a pessoa do Dr. Klldare Gonçalves Carvalho.
Não estamos aqui a discutir seu nome. Queremos, sim, deixar
registrado nosso repúdio ao procedimento que vem sendo
adotado no que diz respeito à participação dos partidos do
Bloco e dos partidos da Oposição nas várias comissões. Não
há um critério definido, e a Mesa está decidindo quando
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coloca a Bancada do PT ou quando exclui nossa bancada de
projetos importantes como esse. Somente quando não há
relevância mossa Bancada é colocada.
Gostaríamos de manifestar nosso repúdio á atitude que a
Mesa vem tomando com relação á composição dos membros das
várias comissões. Estamos sendo visivelmente prejudicados.
Em segundo lugar, gostaríamos de dizer que esperamos que na
revisão da Constituição a indicação de Auditores do Tribunal
de Contas seja alterada. Não é possível que o Governo do
Estado possa indicar pessoas que pertenceram ao seu quadro
para serem Auditores do Tribunal de Contas e, depois,
examinarem suas próprias contas. Achamos que isso não é
correto. Não queremos, de forma alguma, questionar o nome do
Dr. Kildare, mas entendemos que, dentro do processo de
revisão da Constituição, esse procedimento tem de ser
alterado. Não é possível continuarmos com a forma que vem
sendo praticada hoje. Eram essas as considerações que
gostaríamos de fazer.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Antônio Carlos Pereira, que dispõe de 5
minutos, tendo em vista que o projeto se encontra em regime
de urgência.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, fomos surpreendidos, hoje, com
matéria veiculada pela imprensa, anunciando que o Governo
coloca à venda ações da CEMIG no valor de
cR$150.000.000.000,00, ou o equivalente a US$150.000.000,00.
Não cabe, agora, discutir o mérito do lançamento desse
bônus, mas cabe discutir, sem dúvida, o método utilizado.
Ao se aproveitar do método de esconder o debate, ao
privilegiar o tratamento particular, unilateral que foi
feito pela Liderança do Governo e pela Liderança do Bloco da
Maioria, mais uma vez se desrespeita a opinião pública. E
inadmissível que um debate dessa dimensão se trave a portas
fechadas. E mais inadmissível é que a Liderança do Governo
se orgulhe de ter feito isso, A esperteza e a matreirice são
aplaudidas aqui a capacidade de fazer aprovar matéria sem
que absolutamente ninguém fique sabendo da liberação da
bagatela de US$150.000.000,00 é motivo de aplausos. O
processo não foi publicado, o Governo tem-se valido, de
expedientes absolutamente escusos e morais. Todos sabíamos
que não havia urgência alguma no projeto de lei que tratava
do reajuste, mas a nossa bancada muito reivindicava que esse
sistema fosse aqui debatido.
Aprovado pela comissão e feita a sua publicação, veio o
projeto para apreciação no 2g turno. Valendo-se de
'gambiarra' do Regimento Interno, que permite que não haja
publicação de matéria em regime de urgência, insere-se uma
emenda - a que ninguém tem acesso - e, ao voltar o projeto
para o Plenário, este é aprovado com a referida emenda. Esse
é o método que se registra, agora, na indicação de
Conselheiros para o Tribunal de Contas.
Não vamos entrar no mérito da competência, da capacidade
técnica e da lisura do Dr. Kildare. 0 que está sendo
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discutido é um processo em que um homem da confiança do
atual Governo é indicado por esse Governo para, no próximo
ano, julgar suas contas. Esses métodos não podem mais
permanecer. Esses procedimentos contribuem para que nós
fiquemos cada vez mais desacreditados.
A nossa bancada vai votar contra a indicação do Dr.
Kildare, deixando muito claro que não entramos no mérito da
indicação. E inaceitável que um projeto que chegou ontem
seja aprovado a toque de caixa, hoje, para fazer com que as
coisas continuem exatamente como estavam antes: que o
Tribunal de Contas não seja nada mais nada menos do que um
espaço de acomodamento de forças políticas; q ue o Tribunal
de Contas seja cada vez mais o prêmio de consolação daqueles
que servem bem aos donos do poder. Essa lógica tem que ter
um ponto final, tem que ser encerrada, tem que ser rompida,
sob pena de estarmos, permanentemente, aprofundando o
descrédito de nossas instituições. Projeto de urgência tem
que ser efetivamente de urgência. Tribunal de Contas deve
efetivamente fiscalizar contas. Há que se dar um ponto final
ás indicações. Isso tem que ser objeto de concurso, tem que
ser cargo público, e não cargo privado.
Gostaria de concluir deixando muito claro que, sob nosso
ponto de vista, não há qualquer incómodo na alardeada
cochilada da nossa bancada, porque não queremos disputar
nesse terreno; não queremos disputar para ver quem é mais
esperto, mais raposa, mais tinhoso. Não é esse o espaço que
disputamos, e, exatamente por isso, não reconhecemos
legitimidade nesse espaço. Creio que o que tivemos aqui,
nesses dois episódios, na aprovação desses US$150.000.000,00
- insisto que é muito dinheiro público envolvido - e nessa
indicação, é a prevalência, mais uma vez, "da lei de Gérson"
sobre comportamentos éticos e corretos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão, que dispõe
de 5 minutos, tendo em vista que o projeto se encontra em
regime de urgência.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, quero aproveitar este momento para
fazer três considerações. A primeira delas é que, hoje, na
indicação de representantes dos partidos para as comissões,
é a Maioria da Assembléia Legislativa que determina,
inclusive, quem é Minoria e quem é Oposição. Hoje, na
Assembléia, a Oposição legitima que existe ao Governo do
Estado de Minas Gerais, conquistada por seu trabalho, por
sua dedicação e por sua posição, através do voto, é a
Oposição do PT e do P56, que compõem a Frente Minas Popular.
Embora existam opositores do Governo no PP, o PP é um
partido que compõe o sistema do Governo.
A segunda consideração é que entendo que, nas relações
entre Situação e Oposição, dentro de um processo
democrático, deve existir um mínimo de confiança e de
respeito. A forma com que o Governo encaminhou essa
proposta, essa emenda, a maneira sub-reptícia e esperta que
usou é inadmissível num sistema democrático, de relações de
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confiança. Pela ruptura dessa minima relação de confiança,
quero dizer que o PT exigirá a revelação, ponto por ponto,
de tudo o que for votado na Assembléia Legislativa. Da
maneira como o Governo age, não dà para existir o minimo de
confiança, que seria definido pela ética.
Aliás, a questão ética é o terceiro ponto que gostaria de

abordar. Formou-se até uma comissão para discutir a ética na
Assembléia Legislativa! E preciso que cada um reflita sobre
qual é a ética que estamos buscando. Que ética é essa, se
conduzimos um processo desta forma? E são homens do Governo
que estão compondo, majoritariamente, a Comissão de Ética!
Até que limite vamos trabalhar essa questão ética? E preciso
pensar sobre isso, e, dentro dessa concepção ética, não é
aceitável que votemos, a qui, o nome de um Conselheiro do
Tribunal de Contas, que é homem de confiança do Governo,
para julgar as contas desse Governo, no próximo ano. Não
importa se o Dr. Kildare é um homem competente, bom,
generoso, um técnico de alto nivel - Não é isso o que
importa. O que importa é que ele é um hõrnem de confiança do
Governo, que não pode estar como Conselheiro do Tribunal de
Contas, para julgar as contas do Governo a que ele serviu
com tanta dedicação,
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a

votação, o Deputado Raul Messias, que dispõe do prazo de 5
minutos, tendo em vista que o projeto se encontra em regime
de urgência.
O Deputado Raul Messlas - Sr. Presidente, Srs Deputados,
a nossa posição é a mesma da Bancada do PT. E com muita
tristeza que assistimos a situações como a da indicação,
para o Tribunal de Contas, do Dr. Kildare Gonçalves.
Há quase 8 anos estou nesta Casa e, desde o dia em que aqui

cheguei, tenho procurado, quase semanalmente, o Tribunal de
Contas, ora encaminhando denúncias, ora pedindo
esclarecimentos ou documentos. Infelizmente, o que podemos
constatar é que prevalece o dito popular, ouvido nas ruas de
Minas Gerais e do Brasil: não temos um Tribunal de Contas,
mas, sim, um tribunal de faz-de-conta. Essa é a conclusão a
que chegamos diante da indicação de pessoa tão próxima ao
Governador Hélio Garcia para compor aquele Tribunal. Aliás,
se fizermos uma análise do curriculo dos Conselheiros do
Tribunal de Contas, não iremos muito longe. Todos ou quase
todos fizeram ou fazem parte de esquemas ou grupos politicos
e lá estão como membros de um órgão de assessoramento e de
apoio ao Poder Legislativo, embora não nos tragam qualquer
esclarecimento sobre as contas dos Governos Municipais ou
Estaduais. Essa é a triste verdade.
Amanhã, vamos comemorar os 30 anos da ditadura militar, que
cristalizou a corrupção no poder e que, segundo alguns,
teria acabado- Na prática, contudo, a situação pouco mudou.
Apesar de já termos tido três Presidentes civis - incluindo
o atual -, ainda é grande a dependência em relação aos
quartéis.
Aproveitamos para lembrar o posicionamento do atual
Governador de Minas, há 30 anos, com o seu apoio
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incondicional à ditadura, quando votou favoravelmente á
cassação de Deputados populares, como o nosso querido amigo
Daz i nho.
A nossa tristeza, hoje, é a de ver que as mesmas pessoas
que estavam no poder em 1964 e 1968 continuam no poder,
ainda fugindo do debate e da transparência, nomeando seus
amigos e comparsas para um Tribunal que, na verdade, pouco
tem acrescentado á honradez da politica de Minas Gerais. Por
isso é que somos favoráveis à revisão constitucional e
esperamos que, no inicio de 1995, haja uma profunda revisão
das Constituições brasileira e mineira, evitando que
casuismos desse porte perdurem em nosso tão rico e tão mal
administrado Pais, governado por pessoas que não têm o menor
compromisso com a maioria da população, o Estado e a
sociedade, pois fizeram a opção preferencial pelos ricos.
Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a
votação secreta, nos termos do que dispõe o art. 62. inciso
XXII, alínea 'a', da Constituição do Estado.
Convido, para servirem como escrutinadores, os Deputados
Baldonedo Napoleão e Geraldo Santanna.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário,
Deputado Bené Guedes. para proceder á chamada de votação
secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, solicito
seja informado o número de votantes antes da abertura da
urna.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre
Deputado Adelmo Carneiro Leão que votaram 51 Deputados.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 51 Deputados; foram encontradas
na urna 53 sobrecartas. Os números não conferem. A
Presidência vai tornar sem efeito a votação e renová-la. Com
a palavra,o Sr. Secretário, Deputado Bené Guedes, para
proceder á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas -
Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas- José Laviola - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria
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Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Barbosa
- Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Wanderley Ávila - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que

procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados; foram encontradas
na urna 47 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 39 Deputados. votaram
"não" 8 Deputados. Está aprovado o nome do Bel. Kildare
Gonçalves Carvalho para o cargo de Auditor do Tribunal de
Contas do Estado. Oficie-se ao Governador do Estado.

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á la fase.
a Presidência vai passar à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lc, turno, do Projeto de Lei
ng 1,866/94, do Governador do Estado, que cria o Quadro de
Pessoal da Educação e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas ngs 1 e 2, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Justiça. Emendado em Plenário,
o projeto voltou à Comissão de Administração Pública para
receber parecer sobre as Emendas ngs 3 a 5. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação das Emendas mgs 3
e 6 a 13, q ue apresenta, e pela rejeição das Emendas ngs 4 e
5. Em votação. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
ilustre Deputado Gilmar Machado, que dispõe de 5 minutos,
tendo em vista que o projeto se encontra em regime de
urgência.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito que
seja descontado o tempo em que o projeto não estava em
minhas mãos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estou
encaminhando esse projeto para reafirmar a necessidade de
haver um quadro da educação e, em especial, dos
trabalhadores do ensino de Minas Gerais. A implantação
desse quadro constitui uma promessa antiga do Governador,
que garantiu enviar a esta Casa projetos para esse fim.
Lamentavelmente, até o presente momento mão recebemos o
projeto que diz respeito ao plano de carreira dos
trabalhadores do ensino, e muito menos o relativo aos demais
servidores do Estado.
Convenhamos que é uni avanço parte do pessoal da área de

educação, que presta seu serviço na Secretaria da Educação,
nas delegacias de ensino, bem como nas secretarias de



200

escolas, ser contemplada a partir desse projeto. Mas
entendemos ser necessário o envio urgente a esta Casa do
plano de carreira dos trabalhadores do ensino, mais
precisamente, do magistério. Esse plano de carreira, além de
ter sido prometido pelo Governo, é uma necessidade urgente
dos trabalhadores do ensino, que precisam vê-]o definido.
Vimos aqui, na votação dos reajustes salariais,
principalmente na parte referente aos 10% que dizem respeito
ao crescimento da receita, que o magistério ficou
extremamente apenado em virtude de não possuir seu quadro de
pessoal. Vamos agora partir para uma nova política salarial
no mês de abril, sem que tenha o seu plano de carreira. E
lamentável que o Governo venha tratando o magistério de tal
forma.
Vemos propagandas e mais propagandas, veiculadas pelo
Governo do Estado, como a do Pacto de Minas pela Educação,
enquanto as pessoas que desenvolvem o seu trabalho na sala
de aula, dia a dia, tentando manter a qualidade do ensino em
Minas Gerais, continuam sendo tratadas com desrespeito por
esse mesmo Governo. Como falar em pacto pela educação, como
falar em melhoria da qualidade, se os trabalhadores do
ensino continuam recebendo um tratamento discriminatório por
parte do Executivo?
O Governador Hélio Garcia ainda não decidiu se sai no dia
2. Se sair, não cumprirá a proposta feita em palanque, que
foi a de enviar a esta Casa o plano de carreira dos
trabalhadores do ensino, que continuarão sendo apenados pois
vem ai mais uma política de arrocho, imposta não só ao
magistério, mas a todo o funcionalismo público do Estado.
Quando discutimos o quadro de pessoal, precisávamos ter
incluído o plano de carreira dos trabalhadores do ensino
para que se fizesse justiça a essa categoria de servidores,
que, embora de vital importância para o desenvolvimento do
Estado, é extremamente espoliada.
Muitos fazem discurso dizendo que a professora primária é
importante porque leva os primeiros conhecimentos à criança,
e que é necessário valorizá-la, mas, na prática, isso não
ocorre. O plano beneficia algumas pessoas, e isso é muito
importante, mas faz com que uma secretária de escola que
tenha apenas a 8a série e trabalhe num nível inicial receba
mais que uma professora que presta relevantes serviços. Para
confirmar Isto, basta olhar tabelas, gráficos e anexos que
se encontram no projeto. Uma professora de 5a a 8 séries
vai receber. inicialmente. CR$62.000,00, enquanto um
funcionário no símbolo QE1 vai receber CR$75.000,00, ou
seja, CR$15.000,00 a mais do que um professor de formação
superior, isto porque já conseguiu ter seu quadro mais
valorizado.
Por que resolver o problema do pessoal de secretaria, que

acho também importante, e não resolver o dos professores?
Por que não apresentar um plano de carreira para os
professores, para o pessoal da área de saúde e para os
demais servidores? Ouvimos, outro dia, um discurso sobre a
situação do pessoal do DER, que também anda espoliado,



201

Gostaria, para encerrar, de dizer que vamos votar
favoravelmente para começar a resolver uma parte do problema
da categoria, mas vamos fazer um pedido de destaque para a
emenda da Deputada Maria José Haueisen. Estaremos sempre
nesta tribuna cobrando um plano de carreira para os
trabalhadores da educação, porque entendemos ser ele
fundamental para que, de fato, em Minas Gerais, possamos
começar a discutir a qualidade do ensino. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José
Hauelsen, que dispõe de 5 minutos,
A Deputada Maria José Hauetsen - Sr, Presidente, Srs.
Deputados, queríamos discutir esse projeto, especialmente a
Emenda ng 4, de nossa autoria, por meio da qual
pretendíamos garantir um direito que foi tirado dos
aposentados. Os aposentados que trabalharam em sala de aula
durante 25 anos, ou até mais do que isso, estão excluídos do
chamado "pó-de-giz".
Apresentamos uma emenda para que eles percebam os mesmos
direitos e as mesmas vantagens daqueles que estão na ativa,
embora achemos isso inócuo, desnecessário, porque a
percepção de tais direitos e vantagens está garantida na
Constituição. A nossa emenda vem a Plenário com parecer
contrário. Alega o relator, invocando Hely Lopes Meirelles,
que "as gratificações - de serviço ou pessoais - não são
liberalidades puras da administração: são vantagens
pecuniárias concedidas por reciproco interesse do serviço e
do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se
incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito
subjetivo à continuidade de sua percepção".
Gostaria de dizer que o jurista Hely Lopes Meireiles
expressou sua opinião num livro de direito administrativo
brasileiro publicado em 1976. A Constituição de Minas
Gerais, além de ser posterior ao livro, é uma lei,
A Constituição mineira, no seu art.36. 4, é clarissima:
"Os proventos da aposentadoria, nunca inferiores ao salário
mínimo, serão revistos, na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração do servidor em
atividade, e serão estendidos ao inativo os benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos ao servidor em
atividade, mesmo quando decorrentes de transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se tiver dado a
aposentadoria, na forma da lei."
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não estamos criando nada,
apenas estamos invocando a Constituição mineira, que é
constantemente desrespeitada nesta Casa. Voltando ao assunto
da ética, o que tem sido considerado, nesta Casa, ético ou
aético? Não é só quando alguém mete a mão no dinheiro
público para colocá-lo no bolso, não. Já vimos a falta de
ética grosseira na manobra escandalosa que feriu o direito
deste Poder Legislativo e agora assistimos ao que
consideramos também falta de ética, porque o relator não é
inocente. Ele é, ao contrário, muito competente e sabia
muito bem que não podia invocar o testemunho de um jurista
que apresentou sua teoria em 1966, teoria essa que vem de
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encontro á Constituição. O relator, quando alega a
impossibilidade de atender aos aposentados, esqueceu-se de
consultar a Constituição mineira? Claro que não, mas é
preciso um subterfúgio, uma artimanha, é preciso qualquer
coisa para cumprir a ordem que vem de cima, do Poder
Executivo.
Senhores presentes, se Maquiavel andasse, hoje, neste nosso
meio, ele teria que começar do "bê-á-bá", e ficaria
assustado por saber que é considerado o expoente máximo do
maquiavelismo.
Nós lamentamos profundamente a maneira pela qual muitas
vezes os pareceres são dados e a votação é feita e
encaminhada nesta Casa. Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada
Maria José Haueisen, em que solicita seja destacada a
votação da Emenda ng 4 do Projeto de Lei ng 1.866/94. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso xvir do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o
projeto, salvo emenda e salvo destaque. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Verificação de Votação
A Deputada Maria José Haueisen - Peço verificação, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência

vai proceder á verificação requerida.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 17 Deputados; não houve

voto contra. Não há" quorum" para votação. A Presidência vai
determinar que se proceda á chamada dos Deputados para a
recomposição de "quorum", tornando sem efeito a votação
realizada.
Solicito ao Sr. Secretário, Deputado José Renato, que
proceda à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada,)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 29 Deputados.
Portanto, não há número para votação, mas o há para
discussão.
Discussão, em lg turno. do Projeto de Lei rip 1.347/93, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
permutar imóvel com o Municiplo de Sacramento. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
José Militão
- A questão de ordem suscitada pelo Deputado José Militão

foi publicada na edição do dia 5/4/94.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de
discussão e persistindo a falta de "quorum" para votação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
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ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.763/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o projeto de lei
em epigrafe institui o Dia Estadual da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição.
compete-nos emitir parecer para o lg turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Dados recentes indicam a elevação do número de pessoas
portadoras de retardo mental, cuja confirmação dá inicio a
uma verdadeira luta de pais e familiares visando à adaptação
dos filhos à escola, à família, à comunidade como um todo.
4 triste realidade vivida por muitas famílias na luta pela
educação de seus filhos excepcionais e sua adaptação ao
convívio na sociedade dá a justa medida do trabalho das
APAEs, imbuídas do nobre ideal de integrar esse segmento da
população à comunidade.
A instituição do Dia Estadual da APAE, ora proposta,
representa um marco ria conscientização da sociedade para a
importância dessa integração e significa o reconhecimento e
o aplauso ao trabalho desenvolvido por esse conjunto de
entidades.

Conclusão
Pelas razões citadas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.763/93, no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de abril de 1994-
Jorge Eduardo. relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.915/94

Reorganiza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
JUCEMG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
JUCEMG -, criada pela Lei ng 51, de 5 de julho de 1893, é
pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica,
nos termos da Lei ng 5.512, de 2 de setembro de 1970, e tem
sede e foro em Belo Horizonte-
Art. 2o - A J(JCEMG subordina-se, tecnicamente, nos termos
da legislação federal, ao Departamento Nacional de Registro
do Comércio e vincula-se, administrativamente, à Secretaria
de Estado de Indústria e Comércio.
Art. 3Q - Compõem a estrutura orgânica da JUCEMG:

- unidades colegiadas:
a) Plenário de vogais, formado por:
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b) turmas de vogais;
Ir - unidade de direção e representação; Presidência;
III - unidade de consulta e fiscalização das normas de

registro do comércio: Procuradoria Regional
IV - unidades administrativas, integrantes da Secretaria-

Geral
a) Gabinete;
b) Secretaria de Apoio às Unidades Colegiadas;
c) Consultoria Juridica;
d) Auditoria;
e) Assessoria de Planejamento e Coordenação:
eH - Coordenadoria de Planejamento;
e.2 - Coordenadonia de Orçamento:
e.3 - Coordenadoria de Modernização Administrativa;
e.4 - Coordemadoria de Biblioteca e Documentação;
f) Superintendência de Administração e Finanças:
f.l - Divisão de Recursos Humanos;
f.2 - Divisão de Pessoal:
f.3 - Divisão de Material, Patrimônio e Serviços:
f.3.1 - Serviço de Licitação;
f.3.2 - Serviço de Compras e Contratos;
f.3.3 - Serviço de Almoxarifado;
f.3.4 - Serviço de Patrimônio;
f.3.5-Serviço Auxiliar;
f.4 - Divisão de Administração Financeira;
f,5 - Divisão de Contabilidade;
g) Superintendência de Apoio Técnico-Operacional:
g.l - Divisão de Processamento de Dados;
g.2 - Divisão de Microfilmagem;
h) Superintendência de Registro do Comércio:
h.l - Divisão de Protocolo:
h. 1. 1 - Serviço de Recepção de Documentos;
h.1.2 - Serviço de Devolução de Documentos;
h.2 - Divisão de Exame de Documentos:
1h.2.1 - Serviço de Informações;
h.2.2 - Serviço de Controle de Documentos;
h.3 - Divisão de Autenticação de Documentos e Livros;
h.4 - Divisão de Registro e Arquivamento:
1h.4.1 - Serviço de Cadastro;
h.4.2 - Serviço de Cópias e Certidões;
h.4.3 - Serviço de Arquivo;
h.S - Divisão de Agentes Auxiliares do Comércio;
h.6 - Escritórios regionais.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas referidas neste artigo são as estabelecidas
em norma federal de registro do comércio e,
complementarmente, no regimento da autarquia, aprovado em
decreto.
Art, 4 - O regime juridico dos servidores da JUCEMG é o
referido no parágrafo único do art. lQ da Lei ng 10.254, de
20 de julho de 1990.
Parágrafo único - Aos Agentes de Direção, Deliberação e
Fiscalização Superior da JUCEMG aplica-se, ainda, o
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estabelecido nas normas federal e estadual de registro do
comércio e, complementarmente, no regimento da autarquia.
Art. 5 - O posicionamento dos servidores da JUCEMG nas

tabelas de vencimentos constantes nesta lei será
estabelecido em portaria expedida pela Presidência da
autarquia, sujeita á homologação da Comissão Estadual de
Política de Pessoal - CEP.
Art. 6g - Fica assegurada ao servidor da JUCEMG que tenha
curso superior gratificação de 10% (dez por cento),
calculada sobre o vencimento básico do cargo ou da função de
que seja detentor.
Art. 7g - Aos servidores da JUCEMG serão concedidos, nos
termos de portaria de sua Presidência, 2 (dois) vales-
transporte e 1 (um) vale-alimentação por dia efetivamente
trabalhado.
Art. SQ - Ficam garantidos aos servidores da JUCEMG os
benefícios previstos nos Decretos ngs 15.064. de 15 de
dezembro de 1972; 18.059, de 18 de agosto de 1976, e 21.099.
de 19 de dezembro de 1980.
Art. 9g - Ficam extintas as gratificações previstas no art.
39, incisos IV, V e VI. do Decreto nQ 21.099, de 19 de
dezembro de 1980.
Art. 10 - Extingue-se com a vacância o cargo de Assistente-
Revisor de Registro do Comércio.
Art. 11 - Os quadros e tabelas constantes nos Anexos 1 a VI

de que trata o Decreto mg 21.099. de 19 de dezembro de 1980,
ficam substituídos pelos quadros e tabelas constantes nos
Anexos 1 a IV desta lei.
Art. 12 - O servidor investido em cargo de provimento em

comissão poderá optar pela remuneração do cargo comissionado
ou pelo vencimento do cargo efetivo ou da função pública,
acrescido do valor de 20% (vinte por cento) da remuneração
do cargo em comissão.
Art. 13 - Os membros de turma de vogais farão jus a

gratificação de 1% (um por cento) da remuneração do cargo de
Presidente da autarquia por sessão ordinária a que
comparecerem, até o limite de 16 (dezesseis) sessões
mensais.
Art. 14 - O fator de ajustamento do cargo de Secretário-

Geral, a que se refere o Anexo VI da Lei ng 11.179, de 10 de
agosto de 1993, passa a ser de 1,3206 (um virgula três mil
duzentos e seis).
Art. 15 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da
autarquia.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

- Este texto é parte integrante do Parecer para o 2Q
Turno do Projeto de Lei nQ 1.915/94, publicado na edição de
26/3/94, pág. 26, cols. 1 e 2, e se segue ás assinaturas do
parecer.
(4* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 12/4/94.)
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PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

5059 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/3/94 pelo

Deputado Tarcisio Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, três registros, três gestos de solidariedade. O
primeiro, como não podia deixar de ser, Sr. Presidente, com
o Poder Executivo Federal na situação tão angustiosa que
está atravessando, na hora em que o Brasil se prontifica ao
sacrificio, em que se pede sacrificio a todo o povo
brasileiro ! o Supremo Tribunal e a Câmara Federal aumentam
seus próprios salários, A Câmara, sensivel aos clamores das
ruas, imediatamente voltou atrás, mas não quer voltar atrás
o STF. Isso é profundamente triste para todos nós porque
exemplo de renúncia e de patriotismo era o que nós
precisávamos receber do Poder Judiciário. Sabemos que eles
entendem que estão interpretando a lei e se aferram a isso
para não voltar atrás.
Gostaria de lembrar que um dos ensinamentos do grande
jurista uruguaio Eduardo Couture diz que devemos lutar pelo
direito e que devemos aplicar a lei. Mas, no momento em que
a lei corflita com a justiça, devemos pender para a justiça.
E nada mais justo do que, neste momento ! o STF voltar atrás
para se ajustar a um plano económico que, realmente, quer
pôr fim à situação inflacionária que o Pais atravessa.
Tenho para mim que, com o apelo que a Assembléia
Legislativa de Minas possa fazer, evidentemente o STF se
sensibilizará a ponto de rever essa posição, que está
trazendo uma angústia muito grande, uma expectativa muito
maior e uma apreensão enorme para o nosso povo-
0 segundo gesto de solidariedade, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é com o PMDB de Ouro Preto, que se levanta nestes
dias achando estranho que se condecore o governante
português com o colar da Ordem da Inconfidência, quando
justamente quem se bateu pela independência do nosso Pais
recebeu um outro colar: uma corda no pescoço. Foi enforcado
e esquartejado, teve os seus despojos distribuidos pelo Pais
inteiro. Para Ouro Preto, para Minas Gerais veio justamente
a cabeça de Tiradentes.
Quando nós nos ufanamos de termos recebido a cabeça, para
dizer que, mantendo a cabeça entre nós, poderiamos orientar
o destino da politica nacional, eu hoje comungo com os
tenores dos ouro-pretanos, que entendem que a cabeça ficou
para que Tiradentes fosse enforcado outra vez.
Ouvimos a fala tão proficiente do Governador Hélio Garcia,
assim como também ouvimos as palavras do governante
português. Ambos foram claros em dizer que o tempo tinha
passado. Duzentos anos nos separavam daquele ato hediondo.
duzentos anos era tempo suficiente para que nós
esquecêssemos e nos irmanássemos agora numa luta que
serviria tão bem ao Brasil e a Portugal. Até ai tudo bem,
mas sabemos perfeitamente que Mário Soares, o governante
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português, sofreu na própria carne a hediondez da
perseguição, da opressão, da prisão.
Gostaria de encaminhar à Presidência desta Casa apelo para
que esta Assembléia se manifestasse junto ao governo
português pedindo a ele, pois ainda está em tempo, a
reabilitação de Tiradentes junto aos registros criminais de
Portugal. Não é possível trabalharmos, nos dias de hoje, e
ternos o nosso principal herói registrado nos alfarrábios
lusitanos como um criminoso comum, um criminoso qualquer.
A terceira manifestação de solidariedade é para com o bravo
povo de Ponte Nova. Os jornais de ontem e de hoje registram
a situação difícil por que passa o povo de Ponte Nova ante a
administração do atual Prefeito. Chegam, mesmo, denúncias à
Procuradoria do Estado, ao Tribunal de Contas, dando noticia
de uma administração desastrosa, posta em prática na terra
de Ronaldo Vasconcellos e Reinaldo Lima.
Ponte Nova é vizinha de minha cidade, Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Tenho uma grata lembrança de Ponte Nova como
centro irradiador de comércio em minha região. Não posso,
aqui, ficar silente num momento em que nós queremos que os
governantes, todos os administradores, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e também os Prefeitos
atendam convenientemente ás reivindicações do povo e aos
sagrados princípios da honestidade e da retidão. Por isso
mesmo, faço a leitura da notícia inserida no "Hoje em Dia",
dando conta de uma denúncia contra o Prefeito da
próspera cidade de Ponte Nova. (- Lê:)
"Ponte Nova -0 Juiz da 2a Vara Cível, Pedro Dernardes de

Oliveira, recebeu, no inicio da tarde de ontem, o resultado
do inquérito civil público que apurou denúncias de crime de
responsabilidade contra o Prefeito Ademir Ragazzi (PDT),
apresentadas, no ano passado, pelo Presidente da Câmara de
Vereadores, Baltazar Antônio Chaves (PFL). O Prefeito está
sendo acusado, juntamente com os proprietários da empresa
Mácina - Materiais de Construção Ltda, Carlos Bouzada e José
Diogo Drumond Filho, de ter desviado 4,100 sacas de cimento
da Prefeitura.
O Promotor Ceies George. que desde o final do ano passado
preparava-se para pronunciar sobre a matéria, não quis
revelar as suas conclusões no inquérito. Caso ele tenha
pedido a condenação do Prefeito, baseando-se na Lei
38.429/92, ele será obrigado a devolver à Prefeitura o
cimento, além de perder os direitos políticos e pagar uma
multa que pode chegar a até 100 vezes o valor do produto
desviado.
O Promotor pode ter pedido ao Juiz o afastamento do
Prefeito, enquanto a ação estiver sendo apreciada, Ceies
George não falou á imprensa sobre essa possibilidade. Ele
alegou que recebeu ordens superiores para não revelar nada a
respeito do assunto. Se houver o pedido liminar de
afastamento, o Juiz terá dez dias para se manifestar. Caso
contrário, os acusados serão citados e terão 15 dias para
contestar a ação civil. Espera-se, a partir de agora, uma
verdadeira batalha jurídica, pois o advogado da Câmara, Luiz
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Pereira Alvarenga, admitiu a hipótese de o Presidente aditar
uma petição de afastamento do Prefeito, dizendo ao Juiz das
provas que deseja produzir. Por outro lado, o processo
poderá se arrastar na justiça, devido aos recursos jurídicos
que serão utilizados pelos advogados de defesa.
O Juiz Pedro Bernardes também não adiantou nada a respeito
do inquérito que recebeu na tarde de ontem. Ele prefere
analisar as conclusões do Promotor para depois manifestar-
se. A assessoria de imprensa da Prefeitura informou que o
Prefeito Ademir Ragazzi só se pronunciará após receber a
citação do Juiz, que já havia seqüestrado seus bens e
quebrado seu sigilo bancário por solicitação, do Promotor,
através de uma medida cautelar".
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não é admissível, a
esta altura da onda de moralização dos costumes, da busca
que se fez em favor da ética, dessas perseguições que todos
nós fazemos para q ue administradores e políticos cumpram com
o seu dever e obrigação, não é possível continuarmos lendo
nos jornais essas questões, que, evidentemente, não atendem
ao bem comum, não fazem bem ao povo e não cumprem os
sagrados ditames da política.

505 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 24/3/94 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, funcionários que estão nos
ouvindo, o objetivo de ocuparmos a tribuna nesta tarde é
divulgar o evento do qual estaremos participando, a partir
de amanhã, na cidade de Maceió.
E o 1 Encontro Norte-Nordeste do Movimento Evangélico
Progressista, mais conhecido como MEP. Nós, evangélicos,
entendemos que atravessamos um momento extremamente delicado
da vida nacional e que temos responsabilidades muito
grandes, à medida que o trabalho evangélico se expande no
Brasil. Na mesma proporção em que cresce o número das
igrejas evangélicas, cresce também a nossa responsabilidade
para com este Pais.
Estaremos em Maceió amanhã, sábado e domingo, debatendo a
situação nacional e o posicionamento desse setor do
movimento evangélico do Brasil e estudando alternativas
viáveis. Pretendemos redigir e divulgar um documento que vai
nortear, também, o encontro nacional do Movimento Evangélico
Progressista no Brasil, no mês de julho, em Brasilia. No
nosso entendimento, é fundamental que os evangélicos tenham
uma participação ativa neste momento da vida nacional. E não
poderia ser diferente no ano em que estaremos elegendo quase
todos os nossos representantes, com exceção de Vereadores e
Prefeitos.
Também estamos discutindo porque não vamos concordar com
uma campanha como a que foi realizada em 1989 - aliás,
alguns evangélicos já reconhecem o equivoco que ocorreu em
algumas Igrejas, onde chegaram a inviabilizar
pronunciamentos de alguns candidatos, por causa de uma visão
um tanto quanto equivocada e, ao mesmo tempo,
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preconceituosa. Estaremos refletindo e estimulando as várias
Igrejas a começar a promover debates e discussões. Não é
possível e não vamos concordar com que haja, como ocorreu em
1989, algumas visões distorcidas. quando candidatos de
alguns partidos eram apresentados nas igrejas como pessoas
que, se ganhassem, iriam criar dificuldades para o andamento
do trabalho evangélico no Brasil. Estaremos promovendo
debates e produzindo documentos e videos com os quais
estaremos munindo as Igrejas do Brasil de material
suficiente para que as pessoas possam tomar uma posição
livremente, sem pressões, mas tendo, realmente, conhecimento
daquilo que ocorre no Pais.
Tomo a liberdade de fazer a leitura de um pequeno artigo
que foi publicado na revista "Ultimato" deste trimestre, em
que há o seguinte comentário. (- Lê:)

"Eleições 94*
O cristianismo evangélico foi importante no desenvolvimento
da denocracia. Como diz John Stott, que é um dos grandes
pastores evangélicos em nível mundial: "A democracia é a
forma mais sábia de governo, porque leva a sério a criação
(a dignidade) e a queda (a depravação). A capacidade humana
para a justiça torna a democracia possível: e a tendência
humana para a injustiça a torna necessária".
Por isso, evitemos a repetição do que ocorreu em 1988. Uma
Igreja madura debaterá as questões com seriedade á luz da
Bíblia; mas também manterá a comunhão fraterna e a liberdade
cristã. Nenhum líder deve proibir seus membros de votarem em
algum candidato, pois isso é cercear a liberdade religiosa.
Pratique a democracia! Promova debates na sua Igreja ou
grupo. Peça ao MEP que envie alguém para debater com
defensores evangélicos de outras posições. Demos ao País um
exemplo de cidadania séria e convivência democrática,
rejeitando a astúcia e apelando para a consciência de todos
pela manifestação da verdade (2 Co-4.2).
Não devemos pensar que os candidatos são todos iguais. E
claro que não existe candidato ou partido perfeito. Nem
Igreja perfeita existe! Mesmo assim, há diferenças
importantes entre candidatos e partidos, nas propostas, na
ética dos lideres e nas intenções de quem os apóia.
Gostaria de dizer que, para nós, do movimento evangélico, é
fundamental que haja una reflexão, neste momento em que
algumas pessoas, de forma irresponsável, tentam colocar em
risco as instituições do Pais, por causa de um reajuste um
pouco maior. Nós entendemos que, neste momento, é
fundamental que todos nos unamos para garantir o processo
democrático, o debate livre das idéias. Tenho certeza de que
o processo eleitoral deste ano, na comunidade evangélica, se
dará de forma totalmente diferente de como ocorreu mas
eleições de 1989.
Gostaria de encerrar com uma discussão que muitos aqui
tentam repetir - lamentavelmente, no meio evangélico foi
muito forte, mas hoje, felizmente, isso tem mudado - sobre a
idéia que a maioria das pessoas têm a respeito da esquerda.
Muitos mitos foram criados com relação á esquerda. Tentaram
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difundir que não é possível um elemento ser de esquerda e
pertencer á comunidade evangélica. Assim, gostaria de deixar
registrado aqui mais um texto que a revista nos traz.(- Lê:)
"Mito: A esquerda é atéia e persegue a religião.*
Fato: A esquerda militante atéia foi fenômeno de certos
países durante algum tempo. Foi produto de uma situação de
monopólio religioso, católico ou ortodoxo. Hoje, quase
desapareceu, e em muitos lugares nunca existiu. Nos países
protestantes, os cristãos sempre se espalharam por todos os
pontos do espectro político. Inclusive com presença
importante nos movimentos socialistas. Governos de tendência
socialista que foram eleitos democraticamente jamais
perseguiram as Igrejas".
Tenho a certeza de que a esquerda, se vencer no Brasil, em
momento algum irá perseguir a Igreja Cristã, que vai
continuar a desenvolver seu trabalho, pois ela tem um papel
importante, que é a difusão da Bíblia e. também, a defesa
intransigente da justiça social. Amanhã, sábado e domingo,
em Maceió, teremos o 1 Encontro Norte-Nordeste do Movimento
Evangélico, que é uma preparação para o grande encontro
nacional em Brasilia. Nós, em especial, que militamos no PT,
estaremos ali para levar nossas idéias. Tenho certeza de que
estaremos dando uma pequena contribuição para que tenhamos
uma transformação no pensamento do movimento evangélico no
Brasil . Os evangélicos darão uma grande contribuição para a
superação da crise, do processo de corrupção, de fome e de
miséria por que atravessa o povo brasileiro. Muito obrigado.

- Publicado de acordo com o texto original.)
505a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 24/3/94 pela
Deputada Maria Elvira

A Deputada Maria Elv1ra - Sr. Presidente, companheiras e
companheiros Deputados, queria fazer um registro que, para
alguns, pode parecer uma coisa pouco importante. Mas a vida
é feita de muitas coisas: de trabalho, de responsabilidade,
mas também de alegrias, emoções e paixões. Por isso a vida é
tão fascinante, embora os filósofos digam que viver é
difícil. No entanto, o povo sofrido, que muitas vezes mão
tem dinheiro para conseguir o conforto que gostaria de ter
em casa, tem sempre suas válvulas de escape. Desde a época
da Roma de Nero é assim. O mundo mudou muito, mas as
pessoas, no fundo, são sempre as mesmas, com seus
sentimentos, suas emoções e suas preocupações. Freud e
muitos outros filósofos dedicaram toda a sua existência ao
estudo do psiquismo do ser humano.
Ao fazer essa introdução, estou querendo comentar a
respeito de um esporte que é a alegria dasmassas. Para
algumas pessoas, esse esporte é uma das coisas mais
importantes de suas vidas. Estou falando do futebol. O nosso
Brasil sempre foi considerado a pátria do futebol. O Brasil
foi tricampeão mundial, ganhou a taça Jules Rimet. Hoje,
infelizmente, o futebol, no Brasil, não vive os melhores
dias. Em outras modalidades de esporte, como o vôlei, como _o
automobilismo, temos tido desta ques importantes, que não
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podem ser esquecidos, mas o futebol ainda é o esporte que
mais mobiliza as massas em todo o mundo, embora em alguns
países ele nem seja conhecido.
Nos Estados Unidos, embora a palavra "football" seja
inglesa, o futebol que se chuta com os pés se chama
"soccer". São curiosidades que mostram que o prestigio do
futebol não vai acabar nunca.
Hoje, uma das entidades mais importantes para os mineiros.

o Clube Atlético Mineiro, está comemorando seu aniversário.
Quero, portanto, prestar-lhe a minha homenagem. Eu sou
atleticana há muitos anos. Meu marido é um dos conselheiros
do Galo. Sou madrinha das torcidas Galoucura e Força Viva.
Essas duas torcidas são as maiores do Estado. Sou atleticana
e madrinha de torcida há muitos anos. Não faço isso agora,
que é um ano de eleições. Eu já apóio essas torcidas há
muito tempo. Houve uma época em que era fácil pedir,
conseguir recursos, alugar ônibus para levar o pessoal para
o interior do Estado ou para outro Estado. Já ajudei
bastante e pretendo continuar ajudando, esperando que meus
colegas Deputados, assim como todo o povo, ajudem as
torcidas, porque as torcidas são muito importantes quando o
futebol acontece, quando rola a bola no campo. Sem dúvida
nenhuma, o calor, o entusiasmo, a mobilização das massas
não só faz com que o espetáculo seja mais bonito, seja mais
vibrante, mas também tem uma atuação sobre o psiquismo dos
jogadores que estão lutando pelos gols, pela vitória.
Hoje, o Clube Atlético Mineiro marca mais um tento: são 86
anos de vida junto com seus torcedores, pobres, ricos,
moços, velhos, pretos e brancos, mostrando-nos que a paixão
e a emoção sobreviverão sempre.
Alguma coisa de mágico, acima de vitórias e derrotas,
alguma coisa que mantém viva a chama da alegria, da
esperança permanece no mundo tão pessimista, com todas as
dificuldades dos dias atuais. O futebol, no Brasil, é um
ponto de referência, de vida, de união, de luta por um
objetivo comum, aglutinando todos os brasileiros. Carnaval e
futebol são símbolos de nossa cultura e de nossa gente.
Passo a traçar um pequeno histórico do Clube Atlético
Mineiro. Ele foi fundado no dia 25/3/1908, em Selo
Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais. Com o passar
dos anos, ele se transformou num dos mais importantes clubes
do Pais, ocupando lugar de destaque no cenário esportivo
brasileiro, sobretudo no que se refere ao futebol, razão
maior de sua existência.
Na verdade, o Atlético, como é chamado, nasceu e cresceu

com a cidade, tornando-se um clube de tradição, com grande
prestigio internacional, dono de uma imensa torcida,
vibrante e apaixonada.
Hoje o Atlético conta com invejável patrimônio material,
constituído pela sua sede administrativa, no aristocrático
Bairro de Lourdes. Passei toda a minha infância coladinha
ali na sede do Clube Atlético Mineiro. Durante toda a minha
infância e toda a minha juventude, vi saírem e chegarem os
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ônibus com os jogadores para a concentração e com as
torcidas para os grandes jogos.
Fazem parte do patrimônio do Atlético os clubes Labareda,

Vila Olímpica e Pampulha Ténis Clube, com um total de 15 mil
sõcios. a sede de sua concentração profissional, o seu
centro de treinamentos e a área de seu antigo campo de
futebol em Lourdes, onde começa a ser construido, neste ano
de 1994. um "Shopping Center" futurista.
Desde sua fundação, o Atlético coleciona títulos
importantes, possuindo riquissima coleção de troféus
conquistados no Brasil e nos mais diferentes países do
mundo. Foi 35 vezes campeão mineiro de futebol. Em 383 jogos
com o Cruzeiro, seu mais ferrenho e tradicional adversário,
venceu 164 e empatou 102. Marcou 552 gols e sofreu 450,
ostentando um saldo de 104 gois favoráveis.
Em 1914, venceu, invicto, o primeiro torneio interclubes da

cidade, organizado pela Liga do Futebol de Belo Horizonte,
quando recebeu a Taça Bueno Brandão, seu primeiro troféu
(Bueno Brandão é o nome de uma grande figura mineira e de
uma cidade onde eu e a Deputada Maria Olivia fazíamos
política.)
Em 1935, conquistou o titulo de Campeão dos Campeões, na
primeira disputa, em nível nacional, entre equipes campeãs
de outros estados. Em 1971, conquistou o titulo de lg
Campeão Brasileiro de Futebol do Pais. Nos anos de 1977 e
1980, foi ás finais com o São Paulo e o Flamengo, sagrando-
se vice-campeão brasileiro. Em 1991, ficou em 3g lugar,
atrás apenas do São Paulo e do Bragantino.
Na Europa, nos últimos anos, conquistou os seguintes

torneios: em 1976. Torneio Conde de Fenosa: em 1977, Torneio
de Vigo; em 1980, Torneio Costa do Sol, todos na Espanha; em
1982, Torneio de Paris, na França; em 1982, Torneio de
Bilbao, na Espanha; em 1983. Torneio de Berna, na Suíça; em
1984. Torneio de Amsterdã, na Holanda: e em 1990, Torneio
Ramon de Carranza, na Espanha.
Cafunga. Zé do Monte, Ubaldo Miranda, Luisinho, Guarã,

Dano, Paulo Isidoro, Reinaldo, Nelinho, Moacir e Cerezo são
nomes de alguns dos grandes jogadores de futebol que
marcaram época no clube e no futebol brasileiro.
Vários de seus jogadores já integraram a seleção brasileira
de futebol, entre outros o volante Valdir, o lateral Luis
Carlos Winck, os meias Neto e Eder Aleixo e o centroavante
Renato Gaúcho. Seu zagueiro Kanapkis é titular da seleção do
Uruguai. O atual técnico do time é Waldir Espinosa.
Craques de renome no futebol mundial como Toninho Cerezo,
campeão italiano em 1991 pelo Sampdoria. de Gênova, e
bicampeão mundial interciubes, pelo São Paulo, em 1992 e
1993, e Luisinho, com passagens brilhantes pela seleção
brasileira, começaram suas carreiras nas categorias básicas
do Atlético, brilhando na equipe principal, até se
transferirem para o exterior.
Em 1992, numa dramática disputa com o Olímpia, do Paraguai,
o Atlético conquistou a ia Copa Conmebol em disputa
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interclubes do continente americano, promovida pela
Confederação Sul-Americana de Futebol.
Em 1993, o Atlético participou, pela primeira vez, de una

vitoriosa excursão ao Japão, quando venceu os três jogos ali
realizados: 1 a O sobre o Panasonic; 2 a O sobre Jeff United
e 2 a O sobre o Nissan Sarnarmos.
Também em 1993. pela primeira vez, jogou nos Estados
Unidos, quando venceu os seus dois compromissos naquele
pais: 4 a 1 sobre o Vasco da Gama de Newark e 2 a 1 sobre o
jnka, em Paterson, ambos do Estado de New Jersey.
O Galo, símbolo de guerra, nunca, nos seus 86 anos,
decepcionou o público e a platéia mineira. Só nos trouxe
alegrias, satisfações.
Quero, de público, trazer o meu aplauso e o carinho, que
acredito ser unãnime nesta Casa, pelo time que nos encanta e
nos promete a fé, a eterna esperança, o compromisso com a
vitória.
Que a bandeira do Atlético e a camisa preta e branca

continuem nos estimulando, divertindo e empolgando ainda por
muitos e muitos anos.

- Sem revisão da oradora.)
505g REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 24/3/94 pelo
Deputado Roberto Carvalho

O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados e demais pessoas presentes na galeria, em nome de
nossa bancada, apresentei um requerimento convidando o
Secretário de Comunicação Social para vir a esta Casa a fim
de prestar esclarecimentos a respeito da campanha "Minas
Aponta o Caminho". As informações extra-oficiais, que não
podemos afirmar serem verdadeiras, indicam que,
inicialmente, essa campanha estaria orçada em
US$22.000.000,00. Solicitamos ao Tribunal de Contas
instrução a respeito do artigo da Constituição que trata
desse tema. Ou seja, em que termos é permitida ou não a
propaganda. A informação do Tribunal de Contas é muito
clara: a Constituição diz que a propaganda deve ter caráter
educativo, não podendo servir à promoção pessoal. Mas, nessa
campanha, o Governo assina o editorial dizendo que é tempo
de recolher. E o Tribunal vai além. Em sua Instrução ng
1/92, diz que a única hipótese viável para a propaganda do
Governo é a de ela ter o caráter educativo. No caso, não há
caráter educativo nessa campanha. Como podemos ver, um de
seus títulos é: "PROMAN - A Hora e a Vez dos Meninos de
Rua", e ainda os seguintes: "Vejam por Que Minas Dá Certo,
"Preparando Minas para o Ano 2000", "Jaiba, Adeus ao Fruto
Proibido", "A CEMIG Deu as Costas para a Crise", "Você
Sabia que Minas Gerais é até Hoje a "Pole-Position" na
Criação de Empresas?". E vai por ai afora.
Pois bem, analisando a Instrução ng 1/92 e de acordo com
a Constituição, verifica-se que essa propaganda do Governo
não é educativa, não é orientação social e nem informativa.
Vejamos, agora, o que a instrução do Tribunal diz sobre o
que deve conter o caráter informativo da comunicação: a
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finalidade deve ser informar à comunidade e não pode se
confundir com a promoção pessoal Só estará correta quando
sua finalidade for esclarecer a população sobre serviços a
sua disposição ou sobre campanhas realizadas em beneficio da
comunidade. Por exemplo, a festa das rosas, a festa da uva,
a festa do milho, a festa do gado leiteiro, exposições e
outros eventos que incentivam o turismo e atraem recursos
para a comunidade.
Não conseguimos encontrar na campanha 'Minas Aponta o

Caminho" nada que se enquadre nessa instrução do Tribunal de
Contas. Essa instrução é de um português "meridiano" e
cristalino, como diria o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
fala melhor do que eu.
A informação que temos ê de que essa campanha custou
US$22.000.000,00. Para ser instalada a fábrica JPX, a
empresa investiu US$22.000.000.00, ou seja, a mesma quantia
que o Governo estará gastando nessa propaganda nacional.
As professoras primàrias, segundo conversão estabelecida
pelo Governo, ganham hoje 100,7 URVs. salário menor que a
média dos últimos quatro meses e pior do que o proposto pela
medida provisória aprovada pelo Congresso. Do que concluímos
que, se confirmados os dados sobre essa campanha
publicitária, os US$22.000.000,00 gastos nela dariam para
pagar 218.400 professoras.
O salário mínimo corresponde a 64,69 URV5, e o montante
gasto pelo Governo em propaganda pagaria 340 mil
trabalhadores, O QP elementar no Estado corresponde a 76,5
URVs, e os já referidos US$22.000.000,00 pagariam 287.500
funcionários posicionados nesse inicio de carreira.
Informações do próprio Governo afirmam que o crescimento da

arrecadação foi acima da inflação. No entanto, esse mesmo
Governo não dispõe de dinheiro para recompor os salários de
seus funcionários. O Governo anuncia que irá converter, numa
medida extremamente arrochante, os salários pela média,
concedendo apenas 60% da inflação de janeiro e fevereiro,
desconsiderando a inflação de março, mas tem dinheiro
suficiente para fazer uma campanha absolutamente
inconstitucional, em nível nacional, que mais parece
lançamento de candidatura à Presidência ou à Vice-
Presidência. Essa campanha é destituída de qualquer caráter
Informativo ou educativo, assumindo um aspecto de
impropriedade no momento difícil q ue o Governo enfrenta, no
que se refere à educação, à saúde. à UEMG.
Apresentamos um requerimento, que deverá ser votado hoje,
solicitando a convocação do Secretário de Comunicação
Social, e a Bancada do PT estuda uma ação popular para que
os cofres públicos sejam ressarcidos dessa vultosa soma de
dinheiro público gasta em campanhas absolutamente
desnecessárias.

507a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 29/3/94 pelo

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

gostaria apenas de fazer uma observação. Tive a oportunidade
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de ser Vice-Presidente desta Comissão, que teve como relator
o Deputado Oilzon Meio e como Presidente a Deputada Maria
Elvira. Concluímos o relatório em junho do amo passado e
conseguimos, com a participação do Deputado Roberto Amaral,
no caso de Bocaiúva, uma solução para o problema junto com a
Delegacia Regional do Trabalho.
No que diz respeito á Usina Ariadnópolis, realmente houve

um problema, s6 que a usina praticamente não existe mais e.
portanto, não há sentido na instalação de uma comissão
parlamentar de inquérito para algo inexistente. Façamos uma
votação destacada, mantendo o parecer do Deputado Diizon
Meio, mas excluindo-se a solicitação de instalação de
comissão parlamentar de inquérito no caso especifico da
Usina Ariadnópolis.
Essa é a observação que gostaríamos de fazer, Sr.

Presidente.
507 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 29/3/94 pelo
Deputado Ibrahlm .Jacob

O Deputado Ibrabim Jacob - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
reportamo-nos ao Projeto de Lei ng 1.915/94. do Governador
do Estado, que reorganiza a Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. Somos inteiramente
favoráveis a este projeto e, aproveitando a oportunidade,
queremos apresentar à Mesa um requerimento com o seguinte
teor.
- Lê requerimento em que solicita a realização, em 29/4/94.

de reunião especial para comemorar os 40 anos da PETROBRAS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, há homens públicos cuja
figura e cuja obra se impõem sugestivamente e de tal forma
no tempo, que, por imperiosa necessidade sociopolitica. são
com freqüência lembrados como referência segura nos momentos
mais difíceis da nacionalidade. São eles os padrões, os
guias da massa, os verdadeiros lideres que constroem com a
sua inteligência e habilidade os melhores feitos da
sociedade a que serviram.
Transcorre amanhã, dia 30, o décimo aniversário da morte do

ex-Governador Ozanan Coelho, ubaense de escol, político
fino, de visão, empreendedor e que, por isso, deixou para a
posteridade a grandeza de seu exemplo. -
Ao reconhecer os seus méritos, faço-o com a tranqüilidade

de um adversário político que, por um dever de justiça,
sempre soube admirar os méritos daquele cidadão
cavalheiresco, sensivel, respeitoso, dinâmico.
invariavelmente disposto a estender a mão para todos,
independente da variedade dos credos, e sinceramente movido
pelo espírito de construção do bem comum.
Homens desse quilate são raros nos dias de hoje, daí mais
ressaltar-se o esplendor do seu trabalho, do seu tirocínio,
de sua perspicácia na busca de valores dignificantes.
nobres, de profundidade humanística, que sempre enalteceram
as tradições da austera gente mineira.
Ozanan Coelho era o político singular que conseguia reunir

o pacifismo intelectivo com o dinamismo pragmático e, dessa
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maneira, produzia efeitos que conduziam a comunidade para
eficazes conquistas públicas.
Cidadão simples, alegre, comunicativo, espontaneamente
conquistava a simpatia das pessoas e a adesão aos seus
propósitos sociopol iticos.
Dez anos são passados, e a imagem do nosso ilustre

Governador Ozanan Coelho continua viva, justamente porque de
natureza invulgar, séria, respeitável.
Rendo aqui as minhas homenagens á memória do notável
político que, com ponderáveis e fundados motivos, impôs sua
necessária e indelével presença na história de Minas.

508g REUNIAO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30/3/94 pelo

Deputado Roberto Amara]
O Deputado Roberto Amara] - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, representantes da imprensa, distinto e
seleto público que nos vê e nos ouve, em meio ás noticias
adversas que têm afligido o povo brasileiro nos últimos
tempos, é com alegria e otimismo que desejamos comentar um
fato promissor e estimulante que ocorre no campo econômico:
uma safra agrícola recorde.
Este ano, com efeito, o Brasil poderá dispor da maior safra

agrícola de sua história, com uma colheita que provavelmente
superará 72.000.000t, considerada até então a maior e que
foi alcançada em 1989.
O fato tem, no mínimo, um significado econômico-social de

muita importância para o futuro próximo: é um grande triunfo
com que contará o Governo Federal para o sucesso do programa
de estabilização financeira, proposto pelo Ministro Fernando
Henrique Cardoso e já em fase de execução. A abundante
colheita que se prevê, automaticamente forçará, no mercado
interno, uma baixa significativa dos preços para o
consumidor dos gêneros de primeira necessidade, aqueles que
compõem a cesta básica para a grande maioria do povo
brasileiro. Em outras palavras, deve haver uma queda
considerável dos índices de inflação. Com isso, o nosso
trabalhador poderá ter uma mesa mais farta e substanciosa
para a sua família e, conseqúentemente, a possibilidade de
uma alimentação nutritiva e condizente com os padrões
mínimos recomendados pelos órgãos internacionais de saúde.
A nova safra, portanto, surge como uma bênção de Deus e
fato promissor para redimir o quadro angustiante vivido pelo
Brasil. O Governo Federal, através do Ministério da
Agricultura, conseguiu, felizmente, coordenar com êxito, ou
melhor, não atrapalhar o esforço dos produtores rurais e,
dessa forma, transformar o último ano agrícola num sucesso
nacional. Dentro desse contexto, como não poderia deixar de
ser, Minas Gerais portou-se á altura, mantendo-se na
liderança entre os Estados da Federação e dando sua decisiva
contribuição para que o êxito se consolidasse.
Nossa terra, mais uma vez, através de seus produtores
rurais, destacou-se na vanguarda da produção de alimentos.
Aliás, entre nós o desempenho produtivo do setor foi o maior
dos últimos anos, corno atesta a Minas Bolsa.
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Com efeito, a safra mineira 1993/1994, apesar do atraso no
plantio, provocado por longa estiagem, deverá registrar um
aumento geral de 3,4% em relação à extensão da área plantada
no período anterior. Por outro lado, verifica-se um
crescimento de 7,8% em relação ao total da produção
agrícola, que este ano deverá atingir 5.200t, segundo
prognósticos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG -, com base em
levantamento realizado em 441 municípios assistidos pelo
órgão.
Além desses tópicos, Minas Gerais ainda tem mais fatos

agradáveis para contar. Nesse setor, outra boa noticia para
os agricultores mineiros é que o Estado, desde janeiro deste
ano, já possui uma lei agrícola moderna, originada de
projeto de lei de nossa autoria, que vai planejar toda a
política agrícola e executar atividades em beneficio do
produtor rural mineiro.
Como conseqüência direta da nova lei, na última quarta-
feira, dia 23/3/94, foi instalado o Conselho Estadual de
Política Agrícola, o mais importante órgão do Estado para a
democratização da política agrícola. Através do CEPA, Minas
conseguiu um nível de interação inédito no Pais. Graças ao
novo Conselho, formado por entidades governamentais e não-
governamentais, todos os agentes de produção e consumidores
poderão participar da formulação do planejamento rural,
melhorando todo o processo produtivo.
Não é de hoje que nosso Estado se mantém na vanguarda do

desenvolvimento na área relacionada ao setor rural. Seria
uma falha de minha parte não mencionar aqui a criação da
Câmara Setorial do Algodão, em agosto do ano passado.
Mais uma vez acolhendo proposição nossa, o Secretário da
Agricultura deu um passo altamente positivo, pois
descentralizou as decisões, trazendo enormes benefícios
para os cotonicultores mineiros, em geral, e os do Norte do
Estado, em particular.
No que se refere à pecuária de corte, Minas Gerais também

caminha rapidamente rumo à modernidade. Já está em pleno
vigor o Programa Estadual de Apoio à Produção de Novilho
Precoce, que concede ao produtor redução de 5% no ICMS. Tal
programa é um sinal inequívoco de que para o Governo o
importante é melhorar a produtividade e a qualidade do
rebanho mineiro. Além de reduzir o período de abate de
quatro para dois anos, aumentando com isso a oferta do
produto no mercado, a produção do novilho precoce vem a
modernizar a pecuária de Minas, já que pressupõe uso de
tecnologia mais eficiente na alimentação, na profilaxia e na
genética.
Estamos otimistas em relação ao futuro. Queremos, diante

desse quadro promissor, agradecer a Deus, o Todo-Poderoso,
e parabenizar as autoridades responsáveis pelo setor agrário
de nosso Pais e do Estado, particularmente o Governador
Hélio Garcia, o Secretário Alysson Paulinelli. a EMATER, a
EPAMIG e a RURALMINAS pelos esforços que coroaram de êxito o
atual estágio agropecuárlo em Minas Gerais. Muito Obrigado.
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508 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30/3/94 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, senhores presentes nas galerias,
representantes da imprensa e funcionários que nos ouvem em
seus gabinetes, dois assuntos me trazem, nesta tarde, á
tribuna. Era primeiro lugar, gostaríamos de falar a respeito
do encontro que tivemos, na semana passada - inclusive
informamos a esta Casa que estaríamos participando desse
encontro -, nos dias 25 e 26, na cidade de Maceiô. Trata-se
do 1 Encontro Nordestino do Movimento Evangélico
Progressista do MEP. Tivemos ali, no acampamento batista de
Paripuera, em Maceió, a presença de 70 delegados de 5
Estados, entre estes a Bahia, Sergipe, Alagoas. Pernambuco e
Paraíba, que discutiram durante dois dias sobre a
importância da participação dos evangélicos, hoje, nos
diversos movimentos sociais, estudantis, sindicais e também
no processo político, por meio da discussão das eleições
presidenciais que teremos este ano. Pudemos ali, por
intermédio de um dos grandes líderes evangélicos do Brasil
o Pastor Robson Cavalcante, da Igreja Episcopal do Brasil,
de Recife, que é também una das grandes lideranças
evangélicas em nível nacional, juntamente com outras
lideranças e outros pastores. fazer uni debate rico em que
pudemos reafirmar a importância da participação dos
evangélicos no processo político. por meio da sua visão, da
missão integral da Igreja, de que é possível pensarmos na
vida após a morte, mas que é preciso também pensarmos no
presente, na vida abundante que o senhor nos fala, enquanto
estamos aqui na Terra. Reafirmamos a importância de
mantermos um comportamento ético, voltado para o problema da
maioria do nosso povo.
Pudemos também, praticamente, acertar que grande parte das
lideranças ali presentes, entre elas lideranças de
evangélicos, darão total apoio a uma proposta de campanha
voltada para os problemas da maioria do nosso povo. Grande
parte dos evangélicos já se definiu quanto a apoiar a
candidatura do companheiro Lula à Presidência da República,
e o PT enfatizou a importânciados evangélicos no processo
eleitoral do nosso Estado. Foi definida a constituição de
comitês da seguinte forma: os comitês religiosos serão
divididos entre católicos, evangélicos, espiritas, judeus.
dentre outros. Teremos um grande fórum com representantes de
cada denominação. Sua constituição se dará no próximo dia 14
de abril, na cidade de São Paulo, onde estaremos presentes,
participando do movimento evangélico progressista e
representando-o. Essa era a informação que gostaríamos de
passar ao Plenário.
O segundo assunto que gostaríamos de abordar diz respeito á
1 Conferência Especial Sobre o Cerrado, que estará ocorrendo
na cidade de Uberlândia, mais precisamente, na Universidade
Federal de Uberlándia, de 10  14 de abril. A Assembléia foi
convidada a participar do evento por intermédio das suas
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Comissões de Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente.
Estaremos realizando aqui, nesta Casa, na próxima terça-
feira, dia 5, uma reunião conjunta das Comissões de Ciência
e Tecnologia e de Meio Ambiente, na qual teremos
oportunidade de receber professores da Universidade Federal
de Uberlândia e da Universidade Federal de Minas Gerais, que
estarão discorrendo sobre temas que estarão em debate em
Uber 1 ánd ia.
Todos nós sabemos que o cerrado é uma das grandes áreas do
nosso Estado e que se encontra em processo de expansão.
Temos que discutir sobre sua ocupação, como abrir a sua área
e sobre a sua biodiversidade, para que possamos manter ali
os seus animais e a sua flora, que são muito importantes
para a região.
Nós nos sentimos orgulhosos por poder sediar uma

conferência especial da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência, onde teremos oportunidade de
aprofundar e de debater a ocupação do cerrado brasileiro.
Gostaríamos de estender o convite a todos, para que
possamos ter ali a presença de vários parlamentares, se
possível a de todos eles.
Mais uma vez, gostaria de dizer que aqui virão professores
de universidades, que já mantiveram contato com o nosso
Presidente, Deputado José Ferraz, que já se colocou à sua
disposição, através do nosso Departamento de Imprensa, que
cedeu algumas imagens do cerrado que esta Casa possuía.
Ao mesmo tempo, a Presidência já colocou cartazes nos

corredores da Casa, como vocês já puderam observar, alusivos
ao evento, e a Assembléia estará produzindo um programa
especial, que irá abordar esse assunto. Entendo ser da maior
importância tal acontecimento, não só para Minas Gerais,
como para todo o Brasil. uma vez que está exatamente no
cerrado uma grande possibilidade do aumento da nossa
produção agrícola.
Ouvimos, aqui, hoje, o Deputado Roberto Amaral fazer
referência à grande safra agrícola que teremos, e sabemos
que o cerrado dará uma grande contribuição a essa safra
"record" q ue teremos no decorrer deste ano.
Entendemos que é fundamental estimular todos os projetos e

eventos que venham a garantir um cerrado cada vez mais útil,
produzindo sempre mais e mais, para que possamos superar
este momento difícil que o nosso Pais atravessa, quando mais
de 32 milhões de brasileiros padecem da necessidade de
alimentos. A fome grassa em nosso Pais, e é necessário,
então, a partir desses eventos, dar condições, de fato, para
que o nosso Pais possa desenvolver novas tecnologias. Tenho
a certeza de que, em breve, teremos uma grande revolução no
cerrado.
Em Uberlândia, várias experiências já estão sendo feitas.

Quero ressaltar o trabalho do Prof. Walwirke Estevam Kerr,
da nossa Universidade, que é considerado, hoje, um grande
geneticista mundial. Ele desenvolveu uma alface, mais
popularmente conhecida como "moreninha de Uberlândia". Essa
alface tem nove vezes mais calorias do que a comum e cresce
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na metade do tempo necessário para uma cultura comum. Esse é
apenas um exemplo, dentre muitos de grande importância ali
pesquisados.
Quero ressaltar a participação desta Casa, por meio de suas
Comissões de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, no
evento. Muito obrigado.

508 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30/3/94 pela

Deputada Maria Elvira
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, ilustres pessoas presentes nas galerias e nos
gabinetes: gostaria de fazer alguns comentários. Em primeiro
lugar, na semana passada. o Sindicato dos Proprietários de
Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais
realizou, no Hotel Othon, uma solenidade de agraciamento de
várias personalidades do nosso Estado. Tive o prazer,
juntamente com três colegas desta Casa, de receber o troféu
o Sino. Lá estavam presentes quem é quem na política
mineira. Também o nosso Presidente, Deputado José Ferraz,
foi homenageado e, coincidentemente, nós não comparecemos.
Parece que fomos os únicos. Quero justificar o meu
comportamento. E que estava em Brasília, naquele dia,
participando de uma reunião nacional do PMDB para discutir
o programa do partido. Assim, quero, de público, justificar
e cumprimentar o referido Sindicato e agradecer, em meu nome
e no dos demais colegas, a homenagem, que é muito
significativa, uma vez que a escolha foi resultado de
votação através de veículos de informação de massa do
interior. E sempre muito honroso ver o nosso nome lembrado e
escolhido entre tantos.
O segundo assunto diz respeito á visita que fizemos ontem á
cidade de Araxã. Um grupo de Deputados, tendo á frente o
Deputado Ajalmar Silva como Presidente, esta Deputada como
Vice, contando, também, com a presença do Deputado Roberto
Carvalho, autor da proposta de uma comissão especial desta
Casa, procedeu a uma visita ao Grande Hotel de Araxá para
examinar de perto o que está acontecendo e o que irá
acontecer. Para essa visita, foram convidadas, praticamente,
todas as entidades de turismo de Minas.
Encontrava-se naquela cidade a pessoa que creio ser a maior
responsável por tudo que vai acontecer nesse período de
recuperação, reforma, remodelação do Grande Hotel de Araxã,
que é o Dr. Carlos Cotta. Presidente da COMrG. Quero dizer,
de público, que fiquei muito bem impressionada com a forma
pela qual ele vem conduzindo o processo. Todos nós sabemos
Que o Estado é um grande paquiderme, muito lento nas
decisões e mais lento ainda na agilização das medidas
decididas. Pudemos constatar que, no caso do Grande Hotel,
as intenções são boas.
Temos como legado do infeliz Governo Colior um projeto de
estudos sobre a reforma desse hotel. A parte mais cara,
constituída pelos projetos técnicos e arquitetônicos, já
está toda pronta. Temos, também, um bonito filme que fala da
história de Araxá. do Grande Hotel, de sua construção na
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época de Getúlio Vargas, época das vacas gordas. 0 hotel
está avaliado, aproximadamente, em US$1.000.000.000,00 nos
dias de hoje. Esse foi um legado do Governo passado que nos
ajuda a entender a história do hotel. Encontrava-me viajando
quando ele foi fechado. Bem sei que todos foram unânimes em
reconhecer que isso precisava ser feito, porque suas
condições de funcionamento eram as mais precárias e
perigosas possíveis. E tão impressionante a quantidade de
fios soltos e em conservação inadequada, no subsolo do
Grande Hotel, que nos faz crer que Deus é mineiro, pois, até
hoje, ali não houve um incêndio. Caso isso acontecesse, nada
sobraria desse patrimônio artístico-cultural que nos foi
legado por Getúlio Vargas e por importantes arquitetos da
época.
Quero, apenas, dar ciência a esta Casa da visita de ontem,
que foi seguida de amplo debate na Associação Comercial e
Industrial de Araxá, com a presença do Sr. Prefeito, da
Câmara Municipal, da Imprensa e de várias entidades,
partidos, da associação dos trabalhadores do hotel e de
vários segmentos da população local. Quero cumprimentar a
iniciativa do Deputado Roberto Carvalho e também o
acatamento desta Casa, o que permitiu a realização, ontem.
dessa visita a Araxá.
Quero, através do Dr. Carlos Cotta, a quem cumprimento,
solicitar que o Governo entre de cabeça nessa causa, que é
da maior relevância. Enquanto o Grande Hotel encontra-se
fechado, Araxá perde 60% do seu potencial turístico.
Artesãos e doceiras não vendem seus produtos, o comércio
perde enormemente. E necessária a agilização da reforma dó
Hotel, o que não acontece de um dia para o outro. O Dr.
Carlos Cotta colocou com clareza, sem promessas vãs, suas
idéias, mas parte do Governo a decisão de pniorizar,
investindo o que for necessário. Quanto á privatização, é
questão para mais tarde, que deverá ser discutida e, até
mesmo, constar em edital.
Para terminar, Sr, Presidente, gostaria de fazer dois
comentários: primeiramente, sobre um artigo do "Jornal do
Brasil", que está em minhas mãos há vários dias, ainda do
mês de março, no qual se afirma que o Brasil é o campeão de
impostos sobre produtos alimentícios.
Desde o início de minha carreira política, venho falando do
absurdo que são os impostos sobre os alimentos no nosso
Pais. Pretendo - quando for Deputada Federal em Brasília, se
Deus quiser - carregar essa bandeira, de acordo com a idéia
da reforma tributária que a revisão da Constituição prega.
Temos que revisar a questão dos impostos sobre os alimentos
no Brasil. Não é possível continuar assim. E um contra-
senso, é um absurdo, ê uma miopia absoluta.
Esse artigo diz que no Brasil a taxa desses impostos atinge

32,7%, ao passo que a média mundial é de 6 a 7%. Enquanto o
mundo inteiro cobra poucos e baixos impostos sobre os
alimentos, no Brasil a carga é de 32,7% O que significa
isso? Como se chegou a esse ponto? Essa é uma questão
econômica. Como futura Deputada Federal, e espero que outros
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colegas também o sejam, como o Deputado Mílton Salies, penso
que uma das bandeiras que os Deputados mineiros devem
carregar no Congresso Nacional é a da luta contra essa
pesada carga tributária sobre a cesta básica e,
naturalmente, sobre o leite e outros produtos que conhecemos
bem.
Para se ter uma idéia da situação, verificamos que,
enquanto no Brasil a taxa é 327%, na Coréia é 3,5% e no
Canadá é 2.5%. Os únicos países que chegam perto do nosso
são Portugal, justamente nossa origem, e a Espanha.
Esse é um assunto a ser estudado pelos Deputados e a ser
tratado com denodo pela Câmara Federal
O outro comentário que gostaria de fazer é que hoje tive a
alegria de almoçar com o Deputado Agostinho Patrus e, nessa
ocasião, disse a ele que é preciso que o Governo - vou falar
aqui, de público - resolva o problema do nosso projeto de
lei que trata de assédio sexual, que trata dos atos
discriminatórios. atentatórios e vexatórios contra a mulher.
Para mostrar que o assunto não é da minha cabeça, está aqui:
"Assédio sexual vira caso de fábrica no ABC. Esta é uma
reportagem do "Jornal do Brasil". "O assédio sexual chegou
ao ABC paulista e está presente em cláusulas inéditas na
proposta de convenção coletiva encaminhada pelos
metalúrgicos aos patrões.
Todos, hoje, reconhecem que esse é um problema sério nas

empresas, nas fábricas e na sociedade civil. A nossa lei já
completou um ano, Sr. Presidente, e ainda não foi
regulamentada pelo Governo do Estado. Queria fazer um apelo
ao Sr. Presidente José Ferraz, ao Sr. Líder do Governo,
Deputado Romeu Queiroz, ao Deputado Agostinho Patrus, Líder
do Bloco do qual meu partido e eu fazemos parte, para que,
por favor, essa matéria seja regulamentada. O movimento de
mulheres está cobrando, e creio que já é hora de dar um
retorno à sua reivindicação. O mais dificil , que é fazer o
projeto de lei, aprová-lo aqui e tê-lo sancionado pelo
Governador, já foi feito com a maior rapidez. Agora, falta a
burocracia do Governo para se regulamentar a lei.
Fica aqui registrado o meu apelo. Devo falar porque é este

o meu papel e tenho mesmo é que cobrar. Muito obrigada, Sr.
Presidente-

5089 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30/3/94 pelo

Deputado Adelmo Carneiro Leão
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, quero fazer
um apelo, um pedido ao jornal "Estado de Minas", em função
do artigo que foi publicado hoje, na pág. 2 do primeiro
caderno. Vou apresentá-lo aqui, porque, na primeira coluna,
"Em dia com a politica. encontramos um item com o titulo
"Incompetência".
Vou lê-]o: **"Desta vez, na Assembléia Legislativa, o PT
não serviu nem como Oposição. Votou a favor, sem perceber,
do projeto que incluía autorização para o Governo do Estado
vender uma parte das ações da CEMIG 0 negócio vai render
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cerca de 170 milhões de dólares aos cofres públicos em ano
de eleição."
Eu até estava pensando em utilizar a palavra chicana. Mas,
na realidade, a forma como foi conduzido esse processo não
pode ser considerada chicana. Seriam manobras que. apesar de
espúrias, poderiam ser legais. Mas não há nem bases legais
para o que fez o Governo na Assembléia Legislativa. Na
verdade, foi um ato de ilegalidade, que afronta
violentamente o Regimento Interno. Então, a manobra que se
fez nesta Assembléia e que permitiu a aprovação dos
US$170.000.000,00, além de espúria, foi ilegal.
Peço aos meus amigos jornalistas que façam a devida
retificação. E vou encaminhar á Mesa, por escrito, uma
questão de ordem, baseado no f 3Q do art. 196 do Regimento
Interno, sobre projeto de lei ordinária. Quero chamar a
atenção dos meus amigos e colegas Deputados, que térn
defendido, com tanta veemência, a Constituição e o
cumprimento da lei nesta Casa. Chamo, em especial. a atenção
do Líder do PMDB, que foi o relator da Constituição e que
tem subido a esta tribuna sempre que vê a lei ofendida.
Quero que o PMDB nos ajude neste momento.

- Sem revisão do orador.)
- Publicado de acordo com o texto original.)

S011i REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 30/3/94 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, gostaríamos de encaminhar a votação
contrariamente á posição que foi adotada, no sentido de
arquivar essa solicitação que veio do Tribunal de Contas.
Hoje, pela manhã, foi votada a indicação de um Auditor do
Tribunal de Contas.
D referido Tribunal envia a esta Casa uma solicitação,
tendo em vista que, lamentavelmente, o Governo vem
descumprindo sistematicamente o art. 212 da nossa
Constituição, que é muito claro ao estabelecer o repasse de
recursos, na proporção de 3% das receitas correntes
liquidas, para a FAPEMIG. O mencionado artigo define muito
bem a questão em exame. Em breve, vamos votar os recursos
destinados á Universidade do Estado de Minas Gerais, e há
um dispositivo legal que determina que parte dos recursos da
FAPEMIG sejam destinados á UFEMG. Entretanto, a própria
FAPEMIG não está recebendo os recursos legais. Tenho em mãos
um parecer do Tribunal de Contas afirmando que o Governo do
Estado não está cumprindo o art. 212 da Constituição. O
parecer diz o seguinte: "O disposto no art. 212 da
Constituição Estadual não foi cumprido no exercício de 1990
e menos ainda no exercício de 1991". Diz ainda: "Utilizaram-
se de artifícios contábeis, de maneira claramente
intencional, para comprovar o cumprimento do dispositivo,
num verdadeiro trabalho de camuflagem". Agora solicito ao
Líder do BRD, Deputado Agostinho Patrus que se manifeste a
respeito. 0 parecer diz, ainda, o seguinte: "Esta Corte de
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Contas não pode se omitir diante de fatos de tamanha
gravidade"-
Entretanto, a Assembléia Legislativa recebeu esse parecer

do Tribunal de Contas e mandou arquivá-lo, sem opinar sobre
a matéria. Nota-se que o art. 212 da Constituição Estadual
não tem valor. Se votarmos a favor desse parecer, estaremos
rasgando esse artigo antes da revisão constitucional.
Anteriormente, o Deputado Agostinho Patrus disse que
gostaria de debater o assunto, nas isso não está
acontecendo. Poderíamos ignorar o mencionado artigo apenas
se tivesse sido modificado através de emenda
constitucional, mas não houve essa modificação.
Perguntaria ao Líder do Governo por que o referido artigo

não está sendo cumprido. O discurso do Governo foi sempre no
sentido de apoiar a comunidade cientifica e o
desenvolvimento tecnológico, mas, na prática, isso não está
acontecendo, O Tribunal de Contas, através desse parecer,
aponta o descumprimento do mencionado artigo, mas não tem
poder de decisão. A Assembléia Legislativa é que tem o poder
e o dever de tomar as providências cabíveis. Diante desses
fatos, ela não poderia, simplesmente, mandar arquivar o
parecer do Tribunal de Contas. Não podemos concordar que o
art. 212 de nossa Constituição seja invalidado sem processo
legal. Vamos votar contra, fundamentados no art. 244. inciso
XII, do Regimento Interno da Casa.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 13 de abril de 1994

ATAS

ATA DA 5139 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE ABRIL DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Atas (2) - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei ng
1.977/94 - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Fiscalização Financeira e dos Deputados Márcio Miranda (2),
Wanderley Ávila e Jaime Martins - Oradores Inscritos:
Discurso do Deputado Simão Pedro Toledo - 2g Fase: Leitura
de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Ás 201h12min. comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rémolo Aloise - Elmo Braz -
Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Álvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Côssimo
Freitas - Elisa Alves - Ermano Batista - Geraldo Santanna -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Jaime Martins - João
Batista - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José
Leandro - Maria Olivia - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira
- Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura das
atas das reuniões anteriores.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)4 Fase
Atas

- O Deputado Côssinio Freitas, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, as
quais são aprovadas sem restrições. -
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a Ia fase do Pequeno Expediente.

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

proposição:
PROJETO DE LEI NO 1.977/94

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia,
com sede no Município de Piedade do Rio Grande.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art . lo - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia. com sede no Município de Piedade do Rio
Grande.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrario.
Saladas Reuniões, 11 de abril de 1994.
José Bonifácio
Justificação: A Santa Casa de Misericórdia de Piedade do

Rio Grande é uma sociedade civil de natureza filantrópica e
sem fins lucrativos, fundada com o objetivo de exercer a
caridade.
Tem a finalidade precipua de tratar dos desvalidos, sendo
merecedora, portanto, da declaração de sua utilidade
pública.
Anexos encontram-se os documentos exigidos por lei para que

uma entidade seja declarada de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
I. do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Fiscalização , Financeira e dos Deputados Márcio Miranda
(2), Wanderley Avila e Jaime Martins.

Oradores Inscritos
- O Deputado Simão Pedro Toledo profere discurso, que será

publicado em outra edição.
2è Fase

o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à ia fase da 2a parte da reunião,
destinada á 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 pela Comissão de
Fiscalização Financeira - aprovação do Requerimento n
5.059/94, do Deputado Roberto Amaral (Ciente. Publique-se.);
e pelos Deputados Márcio Miranda (2) - falecimento da Sra.
Maria da Conceição Diniz , e do Sr. Antônio Vitor, ambos em
Divinópolis; Wanderley Ávila - falecimento de Gustavo
Ferreira da Silva, em Várzea da Palma; Jaime Martins. -
falecimento de Paulo Roberto Gomes de Almeida Filho, em Luz
(Ciente. Dficle-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 12, ás 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: ( Nota do redator: A ordem do
dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 75a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
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Às dez horas e quarenta minutos do dia cinco de abril de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cõssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Maria José Haueisen e Ambrósio Pinto, membros da Comissão
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Baldonedo
Napoleão, Márcio Miranda e Wilson Pires. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Cóssimo Freitas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ambrôsio Pinto
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir. o
Presidente passa à discussão e á votação de proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. O
Presidente, tendo em vista o despacho do Presidente desta
Casa, lido na reunião ordinária de 4/4/94. o qual distribui
o Projeto de Lei no 1.865/94 também ã Comissão de
Administração Pública, e considerando requerimento aprovado
anteriormente em reunião conjunta de comissões, determina
seja retirado da pauta da reunião o referido projeto.
Informa ainda que as emendas apresentadas em Plenário ao
projeto em questão serão apreciadas em reunião conjunta das
Comissões de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e
de Administração Pública, nos termos do Regimento Interno. A
seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Ambrõsio
Pinto, relator do Projeto de Lei ng 1.920/94. do Governador
do Estado, no lg turno. Esse relator emite parecer favorável
á rejeição da Emenda no 1. Na fase de discussão do parecer,
fazem uso da palavra os Deputados Maria José Haueisen,
Francisco Ramalho e Wilson Pires. Encerrada a discussão, o
Presidente passa à votação do parecer sobre a Emenda ng 1, o
qual é aprovado com voto contrário da Deputada Maria José
Haueisen. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e á
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia, O Deputado Ambrõsio Pinto, relator
do Projeto de Lei ng 1.732/93. no 2g turno, emite pareceres
favoráveis à aprovação do referido projeto, na forma do
vencido no lQ turno e á aprovação do Projeto de Lei no
1,741/93, no 2g turno, O Deputado Francisco Ramalho, relator
do Projeto de Lei nQ 1,749/93, no 2g turno, emite pareceres
favoráveis á aprovação do projeto e á aprovação do Projeto
de Lei ng 1,686/93. no lo turno, com a Emenda no 1.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os projetos supracitados. O Deputado Gilmar
Machado, relator do Projeto de Lei ng 1.451/93, no lg turno,
emite parecer favorável á rejeição do projeto. Submetido a
discussão e votação, é rejeitado o projeto. A seguir. o
Presidente coloca em discussão e votação os pareceres de
redação final sobre os Projetos de Lei ngs 1.296. 1.406,
1.476, 1,481, 1.514, 1.533, 1.570, 1.601, 1.602 e 1.679/93,
os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
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Cõssimo Freitas, Presidente - Ambrósio Pinto - Maria José
Haueisen - Francisco Ramalho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.580/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Milton Salles. o Projeto de Lei nç
1.580/93 objetiva dar a denominação de Adolpho Engel á
Rodovia MG-184, Que liga a BR-265 á BR-491.
Publicada em 20/8/93, a proposição foi encaminhada á
Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a".
do Regimento Interno.
Todavia, vencido o prazo da Comissão supracitada sem que
ela se tivesse manifestado sobre a matéria, a Presicéncia
desta Casa deferiu requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244, c/c O art. 140 do Regimento Interno,
para que o projeto fosse encaminhado á Comissão seguinte a
fim de se submeter ao exame do mérito.

Fundamentação
A proposição tem por escopo homenagear o Sr. Adolpho Engel
ex-Vereador e ex-vice-Prefeito do Municipio de Alfenas, já
falecido, escolhendo o seu nome para a denominação do trecho
da Rodovia MG-184, que liga a BR-265 á 8R-491, próximo a
A 1 fenas.
Segundo esclarecimentos do autor do projeto, trata-se de um
cidadão que dedicou muitos anos de sua vida à militáncia
polUica, tendo sido o fundador da extinta UDN em Alfenas e
Presidente, sucessivamente, de diretórios municipais desse
partido, da Arena e do POS, e lutado pela implantação de um
parque industrial em Alfemas.
Por essas razões, corroboramos o entendimento de que a

proposição em pauta, ao perpetuar a lembrança do Sr. Adolpho
Engel , ressalta as suas qualidades de homem público.
Conforme se verifica dos documentos que acompanham o
projeto, a denominação de Adolpbo Engel foi dada ao distrito
industrial de Alfenas por meio da Lei nQ 8.986. de 22/10/85,
o que, entretanto, não constitui óbice ao trámite da
matéria, uma vez que a rodovia a que se pretende dar essa
denominação, embora situada na mesma região, encontra-se
fora dos limites do referido Município.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.580/93, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de abril de 1994.
Sebastião Costa, relator.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 14 de abril de 1994

ATAS

ATA DA 514a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE ABRIL DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficios - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei ngs 1.978 a 1.983/94 - Requerimentos nos
5.247 a 5.261/94 - Requerimentos dos Deputados Raul Messias
e Dilzon Melo - Comunicações: Comunicação do Deputado José
Renato - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria
José Haueisen e dos Deputados Tarcísio Henriques, Roberto
Carvalho, Antônio Carlos Pereira e Ronaldo Vasconcelios -
2a PARTE (ORDEM DO DIA): Ia Fase: Designação de comissões:
Comissão Especial para Estudar as Atribuições das Comissões
Especiais, conforme questão de ordem levantada em reunião do
dia 30 de março próximo passado - Questões de ordem -
Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação
de pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ngs 1.324/93 e 1.915194; aprovação - Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Raul Messias e Dilzon Melo;
encaminhamento à Gerência-Geral de Apoio ás Comissões - 2a
Fase: Discussão e votação de proposições: Prosseguimento da
votação, em lQ turno, do Projeto de Lei Complementar n
32/94; questão de ordem: chamada para recomposição do número
regimental; existência de "quorum" para discussão -
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.914/94;
discurso do Deputado Gilmar Machado; apresentação das
Emendas ngs 2 a 4; encerramento da discussão; envio do
projeto com as emendas à Comissão de Administração Pública -
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei rg 1.919/94;
encerramento da discussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósiü
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo 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 - tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
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Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Mílton Salies -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - 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. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

de 1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr João Alves de Melo, Presidente do Banco do Nordeste
do Brasil - BNB -, comunicando que o Banco de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, atendendo a
solicitação do BNB, decidiu ampliar a área de abrangência do
Programa Nordeste Competitivo, de modo a incluir os
municipios do Norte de Minas integrantes da área da SUDENE.
(- A Comissão de Assuntos Municipais,)
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Administração em exercicio, encaminhando, em atenção a
requerimento do Deputado Ermano Batista, informações da
Superintendência Central de Saúde do Servidor a respeito da
demora na publicação de licenças para tratamento de saúde de
servidores.
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário do
Planejamento em exercício, informando, com referência a
requerimento do Deputado Roberto Amaral (destinação de
recursos do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural -
PAPP-MG - para projetos de eletrificação rural a serem
desenvolvidos pela CEMtG na área mineira da SUDENE), Que O
referido programa é uma das prioridades do Governo do Estado
para a citada região e que já estão garantidos os recursos
para o atendimento da reivindicação.
Do Sr. Geraldo Luiz Freire, Presidente da Câmara Municipal
de Datas, encaminhando indicação do Vereador Eustáquio
Azevedo Rocha, da Câmara Municipal de Araçuai (redução do
preço da tarifa de energia elétrica, em 50%, no vale do
Jequitinhonha). (- A Comissão de Politica Energética.)
Do Sr. Renato José da Silva. Presidente da Câmara Municipal

de Morro Agudo (SP), enviando cópia de moção de repúdio pela
reduzida freqüência dos parlamentares no Congresso Nacional
e nas Casas Legislativas dos Estados, aprovada por aquela
Câmara.
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Do Sr. Carlos Alberto Dilly de Medeiros, Presidente da
Loteria do Estado de Minas Gerais, enviando, em atenção a
requerimento do Deputado Roberto Carvalho (informações sobre
os ganhadores de loterias instantânea e tradicional nos
últimos dez anos), relatório referente à matéria solicitada.
Do Sr. João Bosco Kumaira, Juiz de Direito em Pará de

Minas, confirmando declaração de que a diretoria da Fundação
Educativa e Cultural José Alves Ferreira deOliveira não
recebe nenhuma espécie de remuneração. (- Á Comissão de
Constituição e Justiça.)
Do Sr. Válter da Silva Lage. pela Diretoria do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Papelão de Juiz
de Fora, solicitando apoio para que a divida da Paraibuna
Papéis S.A. seja reescalonada junto ao BDMC.
Do Sr. Heitor Luiz VilIela, Diretor-Presidente da Paraibuna
Papéis S.A.. solicitando apoio para que o BDMG fixe novos
prazos para o pagamento da divida da empresa.
Do Sr. Sebastião Luziano, Coordenador do Processo de
Emancipação do Distrito de Imbé, município de Caratinga, e
outros, solicitando a aprovação, com a máxima urgência, do
Projeto de Lei Complementar no 29/93. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei Complementar nQ 29/93.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições
PROJETO DE LEI NO 1.978/94

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Aguas Formosas, com sede no Município de Aguas Formosas.
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Aguas Formosas, com sede no Município de
Aguas Formosas,
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 1994.
Wilson Pires
Justificação: A Associação Comunitária de Aguas Formosas é

entidade civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial,
com sede no Município de Águas Formosas, devidamente
registrada e administrada por diretoria composta de pessoas
de ilibada conduta. Tem por finalidade promover atividades
sócio-culturais, assistir pessoas carentes e reunir esforços
visando à melhoria da qualidade de vida do povo daquela
cidade no que diz respeito a saúde, lazer, educação e
habitação. Funciona há mais de dois anos, conforme se pode
confirmar pelos registros de seus estatutos, e, tendo
prestado relevantes serviços, faz jus a que seja declarada
de utilidade pública.
Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos

nobres pares para a aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nç 1.979/94
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Itaúna

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

Central de Itaúna da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Municipio de rtaúna.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 1994.
Francisco Ramalho
Justificação: O Conselho Central de Itaúna da Sociedade de
São Vicente de Paulo tem sede e foro em Itaúna e objetiva
coordenar os trabalhos vicentinos dentro de sua área de
circunscrição. Propõe-se o Conselho, entre outras
finalidades, estar a serviço dos conselhos particulares, das
obras unidas e especiais que existirem ou vierem a existir,
a fim de estimulá-las no exercício da caridade. Cabe ao
Conselho Central animar e coordenar as atividades dos
conselhos particulares, das obras unidas e especiais de sua
circunscrição; assegurar o diálogo e a colaboração com os
poderes públicos e com quaisquer entidades particulares;
examinar os mapas estatísticos anuais e os relatórios das
unidades vicentinas a ele vinculadas e subordinadas;
incentivar a criação de novas conferências e conselhos
particulares, reanimar e amparar os que estão funcionando.
Evidencia-se o caráter de utilidade pública da entidade,

objetivamente demonstrado pela documentação anexa. Assim, em
decorrência dos elevados fins propostos pelo projeto,
espera-se 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 1.980/94
Declara de utilidade pública o Lar das Meninas Flor da

Acácia, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Lar das

Meninas Flor da Acácia, com sede no Municipio de Viçosa.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 1994.
Roberto Amaral
Justificação: O Lar das Meninas Flor da Acácia, fundado em

4/7/91, é uma entidade de cunho social e filantrópico que
tem como finalidade promover e assistir gratuitamente
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menores carentes do sexo feminino, na faixa etária de 7 a 16
anos, sem distinção de cor, nacionalidade, raça, credo
religioso ou ideologia política.
A entidade apresenta documentos que comprovam seu devido
registro no Cartório de Títulos e Documentos e seu
funcionamento ininterrupto desde a fundação. Sempre
cumprindo os objetivos para os quais foi criada, é dirigida
por pessoas que gozam de bom conceito na comunidade, não
recebendo nenhuma remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam.
A referida associação foi declarada de utilidade pública
pela Lei nQ 953, de 1993. sancionada em 3/11/93 pelo
Prefeito Municipal de Viçosa, estando registrada no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Viçosa.
Registramos que a entidade preenche todos os requisitos da

Lei ng 5.830, de 1971. c/c O art. 178. f Sg, incisos 1 e II,
do Regimento Interno da Assembléia.
Assim sendo, solicitamos aos nobres colegas Deputados 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 No 1.981/94
Declara de utilidade pública a Associação Feminina Flor da

Acácia, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Feminina Flor da Acácia, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2g - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
ArU 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 1994.
Roberto Amaral
Justificação: A Associação Feminina Flor da Acácia, fundada
em 11//9/79. é uma entidade de cunho social e filantrópico
que tem como finalidade implementar o auxilio a crianças e
adolescentes carentes da comunidade do Município de Viçosa,
visando minorar o seu sofrimento.
A entidade apresenta documentos que comprovam seu devido
registro no Cartório de Títulos e Documentos e seu
funcionamento ininterrupto desde a fundação.Sempre
cumprindo os objetivos para os quais foi criada, é dirigida
por pessoas que gozam de bom conceito na comunidade, não
recebendo remuneração alguma pelo exercício dos cargos que
ocupam.
A referida Associação foi declarada de utilidade pública
pela Lei nQ 373, de 1982, sancionada em 30/6/82 pelo
Prefeito Municipal de Viçosa, estando registrada no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Viçosa.
Registramos que a entidade preenche todos os requisitos da
Lei nQ 5830, de 1971, c/c o arU 178, § S, incisos 1 e II,
do Regimento Interno da Assembléia,
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Assim sendo, solicitamos aos nobres colegas Deputados 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
1, do Regimento interno.

PROJETO DE LEI No 1.982/94
Declara de utilidade pública a Casa de Candomblé Oxuni

Apará, com sede no Munidipio de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa de

Candomblé Oxum Apará, com sede no Municipio de Vespasiano.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de abril de 1994.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Casa de Candomblé Oxun Apará é uma
sociedade civil, religiosa, sem finalidade lucrativa, que
presta serviço inigualável dentro da comunidade.
A entidade tem por escopo o estudo e a prática umbandista,
bem como a prática da caridade dentro de suas
possibilidades. Criada em Belo Horizonte, foi ela
transferida para a 4v. Amapá, 35, Bairro Santa Clara, em
Vespas i ano.
A Casa de Candomblé Oxum Apará preenche todos os requisitos

exigidos pela Lei ng 5.830. de 1971, c/c O art. 178, 5g,
incisos 1 e II do Regimento Interno- Aguardo, pois, de meus
pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno,

PROJETO DE LEI No 1.983/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos do Bairro Universitário - AMABU -, com sede no
Municipio de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores e Amigos do Bairro Universitário - AMABU -,
com sede no Municipio de Governador Valadares.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 12 de abril de 1994.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos do Bairro

Universitário - AMABU -, com sede no Município de Governador
Valadares, é uma sociedade civil, sem finalidade lucrativa,
que presta um serviço inigualável dentro da comunidade
valadarense.
E uma associação apartidária, de caráter beneficente,
recreativo e cultural, que se preocupa, precipuamente, com o
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bem-estar dos valadarenses, principalmente dos residentes no
Bairro Universitário-
Fundada em lg/5/90, a entidade já foi declarada de
utilidade pública municipal pela Lei nQ 3.510.
Por considerar de fundamental importància para a sociedade
a criação de instituições que visem ao desenvolvimento de
serviços tão relevantes é que submeto à apreciação dos meus
nobres pares o presente projeto de lei.
Assim, preenchendo a AMABU todos os requisitos da Lei no
5.830, de 1971, c/c o art. 178. 5g, incisos 1 e II, do
nosso Regimento, solicito de meus pares a a provação do
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.

REQUERIMENTOS
NQ 5.247/94, da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando seja feito ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de
informações quanto à cobrança total da tarifa de transporte
coletivo Intermunicipal dos usuários que fazem somente parte
do trajeto Caeté - entroncamento da BR-262.
NQ 5.248/94, da Comissão de Defesa do Consumidor.

solicitando seja feito ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de
informações relativas à segurança nas rodovias e ao preço
das passagens cobradas no Estado. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.
Ng 5.249/94, da Comissão de Defesa do Consumidor.
solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas à cobrança de valores diferenciados da tarifa
relativa ao trajeto Caeté - entrocamento da BR-262, na
proporção da quilometragem de cada trecho.
Ng 5.250/94. da Comissão de Defesa do Consumidor,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com
vistas à liberação de verbas para que o CEASA-MG implemente
o programa Sopão. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização
Financeira.)
Ng 5.251/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao envio
a esta Casa de projeto de lei que crie programa. de
financiamento de moradias para os servidores estaduais. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 5.252/94, da Deputada Maria Elvira. solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de um telefone público no Bairro São Lucas, no
Município de Belo Horizonte. (- A Comissão de Administração
Pública.)
r4g 5.253/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à
iluminação do Bairro Vale do Sol, no Município de Igarapã.
(- A Comissão de Política Energética.)
Ng 5.254/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
Maria Alice Vaz de Meio, por seu trabalho em prol da
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campanha contra a fome. (- À Comissão de Saúde e Ação
Social.)
NQ 5.255/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Transporte e Obras Públicas
com vistas à liberação de verba para construção de ponte
sobre o rio Santa Bárbara, no Município de São Gonçalo do
Sapucai. (- À Comissão de Administração Pública.)
NQ 5.256/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
determinação de reforços para o policiamento do Grande Hotel
de Araxá. no Municipio de Araxá. (- A Comissão de Defesa
Social
No 5.257/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
liberação de verba para saneamento básico no Município de
Desterro de Entre-Rios. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social.)
NQ 5.258/94, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à
implantação de um posto de serviço no Distrito de Boa Vista
de Minas, no Municipio de Nova Serrana. (- A Comissão de
Administração Pública,)
Ng 5.259/04, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário
de Esportes com vistas ã implantação de um núcleo do Projeto
Mocatu no Município de Contagem. (- A Comissão de Educação.)
NQ 5.260/94, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Fazenda com vistas a que proposta de isenção do ICMS sobre a
venda de automóveis para utilização como táxi seja submetida
á apreciação do Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
NQ 5.261/94, do Deputado Milton Salles, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento
do Sr. Lázaro Augusto de Carvalho, ex-Prefeito de Caldas,
ocorrido no Município de Caldas. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Deputado Raul Messias, solicitando seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei nQ 1.800/94.
Do Deputado Dilzon Melo, solicitando seja convidado, a

comparecer a reunião da Comissão Especial Constituida para
Acompanhar as Negociações entre o Governo do Estado e as
Lideranças do Funcionalismo, visando à Reposição das Perdas
Salariais e á Conversão dos Salários para a URV o Sr.
Antônio Augusto Junho Anastasia. Presidente do conselho
Estadual de Política de Pessoal.

COMUNICAÇÕES
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado José

Renato.
Oradores Inscritos

- A Deputada Maria José Haueisen e os Deputados Tarcísio
Henriques, Roberto Carvalho, Antônio Carlos Pereira e
Ronaldo Vasconcelios proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.
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2a PARTE (ORDEM DO DIA)
4 Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2s3 parte da reunião, com a lê fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Estudar as Atribuições das Comissões
Especiais, conforme questão de ordem levantada em reunião do
dia 30 de março próximo passado. Pelo BRD: efetivos -
Deputados Dilzon Meio, Clêuber Carneiro, Ermano Batista e
Alvaro Antônio; suplentes - Deputados Célio de Oliveira,
Sebastião Costa, Ronaldo Vasconcelios e Bené Guedes; pelo
PP: efetivo - Deputados Wilson Pires; suplente - Deputado
Hely Tarquínio. Designo, A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, eu solicitaria

a V. Exa. a gentileza de informar qual a forma adotada para
definir a composição das comissões. Acontece que, quando
temos interesse em comissões como essa, não nos é possível
compô-las; nem temos como conversar com os companheiros do
PT para que sejam definidos os elementos que vão compor
essas comissões.
Gostaria de saber qual o critério que está sendo utilizado.
Se há ou não critérios ou se a Presidência está usando uma
forma aleatória. Se há critérios, gostariamos que eles
fossem explicitados, para que pudéssemos acompanhar o
processo. Caso o critério seja o de rodízio, gostaríamos de
acompanhar a indicação dos elementos que vão compor a
comissão. Isso facilitaria o nosso trabalho. Muito
obrigado.
O Sr. presidente - Assiste razão ao Deputado Gilmar

Machado, quanto à questão de ordem levantada. A Presidência
informa que ela será respondida oportunamente,
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, V. Exa. acaba

de designar uma comissão. O nosso interesse nessa comissão é
indiscutível-
0 Sr. Presidente - Trata-se de matéria já deferida pela
Presidência. A sua questão de ordem será respondida
oportunamente.

Leitura de Comunicações Apresentadas
O Sr. Presidente - Comunicação do Deputado José Renato, em

que informa o falecimento do Sr. Geraldo Viana Espechit, em
Curvelo. Ciente. Oficie-se.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetidos a discussão .e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 1.324/93,
do Deputado Tarcisio Henriques; e 1.915/94, do Governador do
Estado. (À Sanção.

Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Raul Messias,
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei
flQ 1.899/94, que declara de utilidade pública a Paróquia de
São Sebastião. do Município de Tarumirim. Publicar. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Requerimento do Deputado Dilzon Melo, em que solicita seja

convidado a comparecer à Comissão Especial Constituída para
Acompanhar as Negociações entre o Governo do Estado e as
Lideranças do Funcionalismo, o Dr. António Anastasia,
Presidente do Conselho Estadual de Política de Pessoal.
Publicar. Â Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.

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 - Prosseguimento da votação, em lQ turno,
do Projeto de Lei Complementar flQ 32/94. do Tribunal de
Justiça, que altera a composição numérica do Tribunal de
Justiça e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação.

Questão de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar, não há 'quorum' para votação da matéria
constante na pauta, por isso peço o encerramento da presente
reunião.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a relevância da matéria

constante na pauta e uma vez que procede a questão de ordem
do ilustre Deputado Romeu Queiroz, esta Presidência vai
determinar a chamada prévia dos Deputados para recomposição
do "quorum".
Com a palavra, a ilustre Deputada Maria Olivia para
proceder á chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária - (- Faz a chamada,)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 36 Deputados.
Portanto, não há ,' quorum" para votação, mas o há para
discussão.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.914/94, do

Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização da
E autarquia Planejamento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte - PLAMBEL - e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação
com a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n
1, apresentada pela Comissão de Administração Pública. Em
discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o
Deputado Gilmar Machado.
- O Deputado Gilmar Machado profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Continua a discussão. Não há oradores
inscritos.
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- Vêm à Mesa:
EMENDA NO 2

Acrescente-se ao art. 2g o seguinte inciso:
o- Elaborar e submeter à apreciação da Assembléia

Metropolitana o Plano Urbanistico Metropolitano Integrado,
visando reduzir a níveis controláveis o impacto das
deseconomias de escala e dos efeitos de aglomeração.".
Sala das Reuniões, 22 de março de 1994.
Hely Tarquinio
Justificação: O Município de Belo Horizonte, planejado para

ser una cidade modelo, teve a qualidade de sua vida e suas
características urbanísticas degradadas em face da expansão
descontrolada que o processo de seu desenvolvimento
ocasionou. Para evitar que esses efeitos perversos continuem
a ocorrer, é necessário que se proceda a uma judiciosa
planificação do adensamento demográfico da cidade e da
utilização do seu solo, para que o desmembramento do
território metropolitano não fique sob o jugo dos interesses
particulares de proprietários fundiários, mas que atenda aos
interesses da coletividade que nele reside e trabalha,

EMENDA NO 3
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2g - O PLAMBEL tem por finalidade articular o

desempenho do Estado nos espaços metropolitanos planejando,
organizando e controlando as atividades setoriais a cargo do
Estado, relativas às funções públicas de Interesse comun.
Sala das Reuniões. 29 de março de 1994.
Gilmar Machado

EMENDA No 4
Dê-se aos incisos II. IV. e VI do art. 3g a seguinte

redação-
"Art. 3g - Para cumprir sua finalidade, compete ao PLAMBEL,

no que concerne ao Estado:

II - - Articular-se com os municípios integrantes da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, com os diversos órgãos e
entidades federais e estaduais e com as organizações
privadas, visando à conjugação de esforços junto à
Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte para o
planejamento integrado e a execução de funções públicas de
interesse comum.
III - .................................
IV - participar de promoção e de implementação de planos,

programas e projetos de investimentos da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, observado o disposto nos
incisos anteriores.
V- ......................................................
VI - propor normas, diretrizes e critérios de âmbito
estadual, que visem assegurar a compatibilidade dos planos
diretores dos municípios integrantes da Região Metropolitana
de Belo Horizonte com o Plano Diretor Metropolitano, no
tocante ás funções de interesse comum.".
Sala das Reuniões, 29 de março de 1994.
Gilmar Machado
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o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto emendas dos
Deputados Hely Tarquinio e Gilmar Machado, as quais
receberam os flQS 2, 3 e 4. Em face do que dispõe o 2Q do
art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai encaminhar
as emendas á Comissão de Administração Pública para
receberem parecer.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei flQ 1.919/94, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
cancelar cláusulas decorrentes de lei e constantes em
escritura de doação de imóvel ao Municipio de Três Pontas. A
Comissão de Justiça opina pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão
e persistindo a falta de 'quorum" para votação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 13, ás 9 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a especial da mesma data, às 20
horas, com a finalidade de homenagear o Eng. Dermeval José
Pimenta pelo centenário de seu nascimento, bem como para a
ordinária, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota
do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 112a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de
março de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Roberto Amara], João
Marques. Sebastião Costa e Bernardo Rubinger (substituindo
este ao Deputado José Remato, por indicação da Liderança do
ERD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, e na ausência do Presidente, o Vice-Presidente,
Deputado Roberto Amara], assume a Presidência, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Bernardo
Rubinger que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, informa ter a reunião a finalidade de apreciar as
matérias constantes na pauta e designa o Deputado Sebastião
Costa para relatar os processos de aplicações de recursos
oriundos de subvenções sociais das seguintes entidades:
Associação de Moradores e Amigos de Catas Altas da Noruega -
AMACAN -, de Catas Altas de Noruega; Associação da Amizade
de Divisa Alegre, de Aguas Vermelhas; Associação Beneficente
São João Batista, de Visconde do Rio Branco; Loja Maçônica
Sol Nascente flQ 144, de Guanhães; Associação Comunitária dos
Carentes de Quartel Geral, de Quartel Geral; Instituto
Paroquial de Assistência Social - IPAS - , de Abaeté;
Associação Comunitária Santa Aguida, de Mateus Leme;
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Associação dos Moradores do Bairro Santa Rita, de Ouro Fino;
Associação Comunitária dos Bairros Granjas Paraíso e Pio
XII. de Belo Horizonte; Recanto São Sebastião, de Igarapé:
Associação Comunitária do Bairro Alto Santa Cruz, de Itinga;
Associação Monsenhor Joaquim Dimas Guimarães. de Guaraciaba;
e o Deputado Bernardo Rubinger para relatar os processos de
aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades: Associação de Proteção á Velhice -
APROVE -, de Raul Soares: Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Santa Bárbara do Tugúrio. de Santa Bárbara do
Tugúrio; Conselho Central de Januária da S.S.V.P. , de
Januária: Conselho Comunitário Rural de Tavares, de Tavares;
União Esporte Clube, de Divinôpolis: Associação dos Carentes
de Brasilia de Minas e Município, de Brasília de Minas: e
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -. de
Visconde do Rio Branco. Prosseguindo, o Presidente
redistribui os Projetos de Lei nQ 1.851/93 ao Deputado
Sebastião Costa: e ns 1.916 e 1.921/94, ao Deputado
Bernardo Rubinger, todos no 2g turno. Encerrada a 1 parte
dos trabalhos, passa-se á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Sebastião Costa emite parecer que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.851/93. no 2g turno, na forma do vencido
no lQ turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Neste momento, registra-se a presença do
Presidente. Deputado Célio de Oliveira, que assume a direção
dos trabalhos e passa a palavra ao Deputado Roberto Amaral
relator do Projeto de Lei nQ 1.867/94, que emite parecer
concluindo pela aprovação da matéria, no 2o turno, na forma
do vencido no lg turno, com a Emenda ng 1. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado
Bernardo Rubinger emite pareceres mediante os quais conclui
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.915/94, no 2g turno,
na forma do vencido no lg turno: e 1.921/94. no 2Q turno.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. Encerrada a 2a fase da Ordem do Dia,
passa-se á 3 fase da reunião, com a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Sebastião Costa emite pareceres sobre
os processos de aplicações de recursos oriundos de
subvenções sociais a ele distribuídos nesta reunião.
mediante os quais conclui pela aprovação da matéria.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. A seguir, o mesmo parlamentar
requer seja convertido em diligência ao Deputado Roberto
Luiz Soares o processo de subvenção referente à Associação
Beneficente São João Batista, de Visconde do Rio Branco, e
solicita prazo regimental para emitir seus pareceres sobre
os processos de subvenções da Associação de Moradores e
Amigos de Catas Altas da Noruega - AMACAN -, de Catas Altas
da Noruega, e da Associação da Amizade de Divisa Alegre, de
Aguas Vermelhas. O Presidente defere o requerimento e a
solicitação do Deputado Sebastião Costa. Cumprida a
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finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca
os membros desta Comissão para a próxima reunião ordinária.
Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1994-
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amara] - José
Renato - Ivo José.
ATA DA 65a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas e dez minutos do dia vinte e três de março de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Tarcisio Henriques, José Renato,
Ermano Batista e Sebastião Costa, membros desta Comissão.
Registra-se a presença do Deputado Hely Tarquínio. O
Presidente, Deputado Tarcisio Henriques, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado José Renato que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. D Presidente esclarece
que a reunião se destina a ouvir o Dr. Bonifácio Tamm de
Andrada. Secretário de Recursos Humanos e Administração.
sobre a aplicação legal e operacional do inciso XI do
parágrafo único do art. 4g da Lei no 11.115, de 16/6/93, bem
como sobre a modificação de sua redação e de seus objetivos,
proposta pelo art. 8Q do Projeto de Lei flQ 1.851/93,
atendendo a requerimento do Deputado Hely Tarquinio,
aprovado em reunião anterior, e a apreciar a matéria
constante na pauta. Na impossibilidade de comparecer á
reunião, o Dr. Bonifácio Tamm de Andrada indicou os Drs.
João Lara, Edmur Ferreira de Faria e Geraldo Wagner Franzem
de Lima para representá-lo. Os representantes são convidados
pela Presidência a tomarem assento á mesa. Com a palavra, o
Deputado Hely Tarquinio, autor do requerimento, faz as
primeiras indagações aos convidados sobre o plano de cargos
e salários do Estado. Fazem uso da palavra, pela ordem, os
Drs. João Lara, Edmur Ferreira de Faria e Geraldo Wagner
Franzem de Lima, que tecem considerações a respeito do
assunto e esclarecem as questões levantadas pelos Deputados-
0 Presidente agradece a presença dos convidados e, por falta
de "quorum" para a continuação dos trabalhos, determina a
lavratura da ata e convoca os membros desta Comissão para a
próxima reunião extraordinária. a se realizar hoje, dia 23.
ás 15 horas, com a finalidade de se apreciarem os Pareceres
para o lQ Turno dos Projetos de Lei ns 846/92, do Deputado
Antônio Fuzatto, que assegura o direito de reunião em
dependências dos estabelecimentos públicos de ensino do
Estado; 1.495/93, do Deputado Geraldo Rezende, que isenta do
pagamento de taxas de serviços públicos as entidades
filantrópicas e as creches juridicamente constituidas no
Estado; 1.551/93, da Procuradoria-Geral de Justiça, que
dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos e
dos niveis de vencimentos do Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público, inclusive dos inativos, e
dá outras providências; 1.585/93, da Deputada Maria Elvira,
que cria linha de transporte coletivo intermunicipal com
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sede no Municipio de Aimorés e dá outras providências;
1660/93. do Deputado Célio de Oliveira, que dispõe sobre a
construção de passarela para pedestres em todas as rodovias
estaduais; e os pareceres sobre as emendas apresentadas em
Plenário, no lg turno, aos Projetos de Lei ngs 1.861/93, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a destinação do
percentual de Quetrata o inciso II do parágrafo único do
art. 4g da Lei ng 11.115, de 16/6/93, e dá outras
providências; e 1.867/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a destinação do percentual de que trata o
inciso II do parágrafo único do art. 4g da Lei ng 11.115, de
16/6/93, e dá outras providências. Em seguida, a Presidência
encerra a reunião.
Sala das Comissões, 23 de março de 1994-
Tarcísio Henriques, Presidente - Dilzon Melo - José Renato

- Roberto Amaral
ATA DA 66a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO _E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
três de março de mil novecentos e noventa e quatro,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Pinheiro, Emano Batista, Célio de Oliveira, Bernardo
Rubinger, Ibrahim Jacob e Agostinho Patrus (substituindo
estes, respectivamente, aos Deputados Geraldo Rezende,
Antônio Júlio e Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança
do aRO), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Jorge Eduardo (substituindo o Deputado Tarcisio Henriques,
por indicação da Liderança do PMDB), Antônio Fuzatto, José
Renato. Dilzon Meio e Ermano Batista, membros da Comissão de
Administração Pública; Francisco Ramalho (substituindo o
Deputado Baldonedo Napoleão, por indicação da Liderança do
PSDB), Cêlio de Oliveira, Antõnio Carlos Pereira, José
Renato e Dilzon Melo, 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 Ibrahim Jacob que proceda ã
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. O Presidente
esclarece que a reunião se destina a apreciar os Pareceres
para o lQ Turno dos Projetos de Lei ngs 1,761/93, do
Tribunal de Justiça, que dispõe acerca da extinção dos
oficios auxiliares e oficios judiciais que menciona e dá
outras providências, e 1.914/94, do Governador do Estado,
que dispõe sobre a reorganização da autarquia Planejamento
da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá
outras providências. A Presidência passa à apreciação do
Projeto de Lei ng 1,761/93. Na ausência dos relatores das
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública, o Presidente redistribui a matéria aos Deputados
Ibrahim Jacob e Dilzon Meio, Com a palavra, o Deputado
Ibrahim Jacob emite seu parecer, no qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
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parecer. Neste momento, comparece o Deputado Tarcísio
Henriques, a quem o Deputado Célio de Oliveira passa a
Presidência. Com a palavra, o Deputado Dilzon Melo emite seu
parecer, no qual conclui pela aprovação da matéria.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Logo
após, o Deputado Tarcísio Henriques retorna a Presidência
dos trabalhos ao Deputado Célio de Oliveira. Com a palavra,
o Deputado José Remato, relator da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, emite seu parecer, no qual
conclui pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Sobre a mesa, o Projeto de
Lei nQ 1.914/94. Na ausência dos relatores anteriormente
designados, o Presidente redistribui a matéria aos Deputados
Agostinho Patrus, Dílzon Melo e Francisco Ramalho,
respectivamente. das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Com a palavra, o Deputado Agostinho Patrus
emite seu parecer, no 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 Dilzon Melo emite seu parecer, no qual conclui pela
aprovação da matéria com a Emenda ng 1. Na fase de discussão
do parecer, o Deputado Antônio Fuzatto solicita vista do
projeto, o que é deferido pelo Presidente. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 5 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Marcos Helênio - Dilzon

Melo - João Marques - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende -
José Renato.
ATA DA 76a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas e dez minutos do dia vinte e nove de março de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Francisco Ramalho
e Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Geraldo
Santanna, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Péricles Ferreira, assume a direção dos
trabalhos, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Francisco Ramalho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Presidente suspende os trabalhos
por tempo indeterminado. São reabertos os trabalhos às
11h30min, e encontram-se presentes os Deputados Péricles
Ferreira, Maria Olivia e José Braga. A Presidente, Deputada
Maria Dlívia. distribui ao Deputado José Braga os Projetos
de Lei ngs 1.426. 1.484, 1.498, 1.573. 1.596/93 e 1-867/94;
ao Deputado Péricles Ferreira, os Projetos de Lei ngs 1.598.
1.628, 1.726, 1.727, 1.729 e 1.861/93. Passa-se, então, à 2
parte da reunião, em que são discutidas e votadas as
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
O Deputado Péricles Ferreira emite seu parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.851/93;
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submetido a discussão e votação, fica aprovado o parecer.
Com a palavra, o Deputado José Braga emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.867/94: submetido a discussão e votação, fica aprovado o
parecer. Passa-se, a seguir, á fase em que são apreciadas as
proposições de deliberação conclusiva das comissões. O
Deputado José Braga emite seus pareceres, mediante os quais
conclui pela aprovação das proposições a ele distribuídas.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres sobre os Projetos de Lei ngs 1.426,
1.484, 1.498, 1.573 e 1.596/93. Após, o Deputado Péricles
Ferreira, emite seus pareceres, mediante os quais conclui
pela aprovação das proposições a ele distribuidas.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres sobre os Projetos de Lei nos 1.598,
1-628, 1.726, 1.727 e 1.729/93 Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
PériclesFerreira. Presidente - Geraldo Rezende - Célio de

Oliveira.
ATA DA 97a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de março
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Francisco Ramalho
(substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por
indicação do BRD), Ant6nio Pinheiro, Ivo José, Ermano
Batista e Péricles Ferreira (substituindo este ao Deputado
Célio de Oliveira, por indicação do BRD), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Marcos Helênio, Maria Olivia e Cõssimo Freitas Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Antônio Júlio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Pinheiro que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Passa-se á 2a parte da reunião com a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação. do
Plenário. Continua em discussão o parecer sobre o Projeto de
Lei mg 1.722/93, do qual, em reunião anterior, o Deputado
Ivo José solicitou vista O Deputado Marcos Helênio faz uso
da palavra. Encerrada a discussão, o Presidente coloca em
votação o parecer pela inconstitucionalidade, que é
aprovado. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista procede á
leitura do parecer do Deputado Célio de Oliveira sobre o
Projeto de Lei ng 1.345/93, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto com a Emenda ng 1. Posto em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Péricles
Ferreira procede á leitura do parecer do Deputado Célio de
Oliveira sobre o Projeto de Lei mg 1.833/93, que conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
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juridicidade do projeto. Posto em discussão e votação, o
parecer é aprovado. Passa-se à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Com  a
palavra, o Deputado Péricles Ferreira procede á leitura do
parecer do Deputado Clôuber Carneiro sobre o Projeto de Lei
no 1.382/94, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a palavra, o
Deputado Francisco Ramalho procede à leitura do parecer do
Deputado Clêuber Carneiro sobre o Projeto de Lei ng
1.904/94, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda ng 1. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Ivo José emite pareceres
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 186/91 e 1.558/93.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado Antônio
Pinheiro emite parecer pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.862/93. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Ivo José procede à
leitura do parecer do Deputado Célio de Oliveira sobre o
Projeto de Lei ng 1.681/93, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece _a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião em dia e horário já estabelecidos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira - Antônio
Pinheiro - Ivo José - Geraldo Rezende.
ATA DA l REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ELABORAR UM CÓDIGO DE ÉTICA E PRINCÍPIOS NORTEADORES DO
DECORO PARLAMENTAR
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
março de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Antônio
Carlos Pereira, José Renato e Wilson Pires, membros .da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Baldonedo Napoleão, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Renato que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a discutir propostas e colher subsidios
para a elaboração de um código de ética e principios
norteadores do decoro parlamentar, e sugere que esta
Comissão, dentro do possivel, se adapte às possibilidades
dos convidados, o que é acatado pelos membros. A seguir, a
Presidência informa que o requerimento solicitando a
prorrogação do prazo de funcionamento desta Comissão já está
sendo providenciado; que o Deputado Fernando Lyra estará na
França até o dia 5 de abril, data em que seu gabinete será
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novamente contactado para se agendar seu comparecimento a
reunião desta Comissão, e que o Deputado Hely Tarquinio
encaminhou expediente justificando sua ausência nesta data.
Aberta a palavra, o Deputado António Carlos Pereira
apresenta requerimento solicitando sejam convidados os Drs.
Menelick de Carvalho Netto, Jarbas Medeiros. Carlos Alberto
Novaes e José Arthur Gianotti; o Deputado Baldonedo Napoleão
apresenta requerimento solicitando seja convidado o Prof.
Dejair Roberto de Rossi e o Deputado José Renato apresenta
requerimento solicitando seja convidado o Prof. Eduardo
Gianeti da Fonseca. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos. A Presidência sugere
seja o horário das reuniões desta Comissão mudado para as
l5h3Omin, para que sejam mais bem recebidos os convidados, o
que é aprovado por todos os membros. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de abril de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Wilson Pires - Gilmar

Machado - Mauro Lobo - Tarcísio Henriques.
ATA DAS 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia trinta de março de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e
Jorge Eduardo. membros da Comissão su pracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência faz a leitura da correspondência. A
seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
O Deputado Jorge Eduardo, relator do Projeto de Lei flQ
1.295/93, no lQ turno, procede á leitura do seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo ng 1. Submetido à discussão e à votação, é o
parecer aprovado. Logo após, a Presidência passa a palavra
ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que procede à leitura do
parecer sobre o Projeto de Lei no 1.639/93, no lg turno, o
qual conclui pela aprovação do projeto com a Subemenda nQ 1
á Emenda ng 1 da Comissão de Constituição e Justiça.
Submetido á discussão e á votação, é o parecer aprovado.
Ato continuo, a Presidência passa à discussão e á votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Wilson Pires emite parecer favorável
á aprovação, no 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.650/93, na
forma do vencido no lg turno. O Deputado Wilson Pires,
relator do Projeto de Lei ng 1.556/93, no 2g turno, solicita
seja esse projeto convertido em diligência ao Juiz de
Direito da Comarca de Uberaba, o que é deferido pela
Presidência. 0 Deputado José Leandro emite pareceres
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favoráveis à aprovação, no 2g turno, dos Projetos de Lei nos
1.672 e 1.692/93, este na forma do vencido no lQ turno. O
Deputado José Leandro, relator dos Projetos de Lei ngs 1.688
e 1.792/93, no lQ turno, solicita sejam esses projetos
convertidos em diligência aos autores, o que é deferido pela
Presidência. D Deputado Jorge Eduardo, emite pareceres
favoráveis à aprovação, no 2g turno, dos Projetos de Lei ngs
1.682 e 1.716/93. O Deputado Adelmo Carneiro Leão emite
pareceres favoráveis à aprovação, no 20 turno, dos Projetos
de Lei ngs 1.746 e 1.629/93. Submetidos à discussão e à
votação, cada um porsua vez, são os projetos aprovados. A
Presidência submete á discussão e à votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ngs 1.548, 1.553, 1.559,
1.560, 1.566, 1.567, 1.588, 1.622, 1.626, 1.653, 1.657 e
1.726/93, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões. 6 de abril de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - José Leandro -

Hely Tarquinio. -
ATA DA 38a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta minutos do dia cinco de abril de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Emano Batista,
Ivo José e José Renato (substituindo este ao Deputado
Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do aRO), membros
da Comissão de Constituição e Justiça; Célio de Oliveira,
José Renato, Antônio Carlos Pereira e Ermano Batista
(substituindo este ao Deputado Jaime Martins, por indicação
da Liderança do aRO), 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 José Renato que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião tem por finalidade apreciar os pareceres dos
relatores para o lg turno sobre o Projeto de Lei ng
1.919/94, que autoriza o Poder Executivo a cancelar
cláusulas decorrentes de lei e constantes em escritura de
doação de imóvel ao Municipio de Três Pontas, de autoria do
Governador do Estado. Em seguida, redistribui a matéria ao
Deputado José Renato, para relatá-la na comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Encerrada a Ia parte
dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Geraldo Rezende,
relator da Comissão de Constituição e Justiça, que emite
parecer, mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.919/94, no 1Q turno. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado pelos membros da Comissão de Constituição e
Justiça. Com a palavra, o Deputado José Renato emite
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parecer. no Qual conclui pela aprovação do projeto
supracitado na forma do Substitutivo ng 1. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado pelos membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cumprida
a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - João Marques - Roberto Amara] -
Baldonedo Napoleão - Ajalmar Silva - Péricles Ferreira -
Emano Batista. -
ATA DA 67a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMI$SES DE CONSTITUIÇAO_E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de
abril de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Célio de
Oliveira, Marcos Helênio e Tarcísio Henriques (substituindo
este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança
do PMDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Tarcisio Henriques, Marcos Helênio (substituindo este ao
Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da Liderança do PT),
José Renato, Dilzon Melo e Geraldo Rezende (substituindo
este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança
do BRD), membros da Comissão de Administração Pública; Célio
de Oliveira, João Marques, José Renato e Dilzon Melo,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Tarcísio Henriques, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Geraldo Rezende q ue proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. O Presidente
esclarece que a reunião se destina a apreciar os pareceres
das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para o lg turno do Projeto de Lei
nQ 1.914/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
reorganização da autarquia Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMSEL - e dá outras
providências, e a apreciar os pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para o lg turno do
Projeto de Lei Complementar ng 32/94, do Tribunal de
Justiça, que altera a composição numérica do referido
Tribunal e dá outras providências. O Presidente informa,
ainda, que, na reunião anterior, na fase de discussão do
parecer do relator da Comissão de Administração Pública,
Deputado Dilzon Melo. o Deputado Antônio Fuzatto solicitou
vista do projeto. A Presidência prossegue a discussão do
parecer. Não havendo manifestações sobre este, o Presidente
encerra a discussão e submete a votação o parecer, que é
aprovado com a Emenda nQ 1. Na ausência do relator
anteriormente designado para a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o Presidente redistribui a
matéria ao Deputado Célio de Oliveira. Com a palavra, o
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relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária emite parecer em que conclui pela aprovação da
matéria com a Emenda ng 1, da Comissão de Administração
Pública. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. O Presidente designa como relatores do Projeto de
Lei Complementar nQ 32/94 os Deputados Geraldo Rezende,
Dilzon Meio e João Marques, respectivamente, nas Comissões
de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Neste momento,
comparece o Deputado José Bonifácio. Com a palavra, o
Deputado Geraldo Rezende emite parecer em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Na fase de discussão do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, o Deputado Marcos Helênio apresenta
requerimento solicitando o comparecimento dos
Desembargadores José Norberto Vaz de Mello e Paulo Medina,
respectivamente. Presidente do Tribunal de Justiça e
Presidente da AMAGIS. Fazem uso da palavra os Deputados
Dilzon Melo, José Bonifácio e Geraldo Rezende. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. A Presidência submete a
votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que
é aprovado. Com a palavra, o Deputado Dílzon Melo, relator
da Comissão de Administração Pública, emite parecer em que
conclui pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado
João Marques, relator da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, emite parecer em que conclui pela aprovação
da matéria. Discutido e votado, é aprovado o parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente convoca os
Deputados para a reunião conjunta das Comissões
supracitadas, a ser realizada no dia 6/4/94, ás 17 horas, a
fim de que sejam ouvidos os Desembargadores José Norberto
Vaz de Mello e Paulo Medina, que prestarão informações sobre
o Projeto de Lei Complementar nQ 32/94. A Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1994-
Tarcisio Henriques, Presidente - João Marques - Alvaro
Antõnio - Marcos Helênio - Roberto Amaral - Baldonedo
Napoleão.
ATA DA 669 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA
As dez horas do dia seis de abril de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Tarcísio Henniques, José Renato . Adelmo Carneiro
Leão (substituindo este ao Deputado Antônio Fuzatto, por
indicação da Liderança do PT) e Alvaro Antônio, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
José Renato que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a reunião tem como
finalidade ouvir o Sr. Luis Leite, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Metais Básicos
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e Minerais Não Metálicos de Araxá; os Drs. Carlos Alberto
Cotta. Diretor-Presidente da CDMIG. e Geraldo Ferreira da
Silva. Curador do Patrimônio Público do Fórum Municipal de
Araxá, e os Srs. Antônio de Assis Abdo, Paulo Sérgio
8oaventura e Fábio Silva para prestarem esclarecimentos
sobre o arrendamentode uma unidade de produção de fosfato
natural pertencente á COMrG, em Araxã. A Presidência informa
que não estão presentes os Srs. Paulo Ferreira da Silva e
Geraldo Ferreira da Silva; em seguida, passa a palavra ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Este faz algumas
considerações sobre os motivos que o levaram a solicitar
esta presente reunião. Os convidados respondem as questões
apresentadas pelos Deputados, conforme consta nas notas
taquigrãficas. Esgotadas as discussões sobre o tema
supracitado e tendo sido cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - José Renato - Dilzon Melo
- Ibrahin Jacob - Antônio Fuzatto - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

MENSAGEM NQ 461/94
Belo Horizonte, 30 de março de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso Projeto de Lei que faz a conversão dos vencimentos e
soldos dos servidores públicos do Poder Executivo em Unidade
Real de Valor, a partir de lg de abril de 1994, nos termos
da Medida Provisória ng 434, de 27 de fevereiro de 1994.
Instituída pelo Governo Federal como novo mecanismo de

fixação de preços e salários, em geral, a URV passa a ser o
referencial de valor para a determinação dos salários da
iniciativa privada e dos vencimentos dos servidores
federais, conforme a legislação federal. Concebida como
eficaz antídoto contra o processo inflacionário, a proteger
os salários de sua desvalorização diária, em cruzeiros
reais, a URV torna-se, necessariamente, o parãmetro a ser
adotado, também, no âmbito do Estado para a sua política
remunerat õr ia.
De fato, a introdução da URV como novo padrão de fixação
dos vencimentos e soldos dos servidores públicos atende à
antiga e reiterada reivindicação da classe: a correção
mensal dos valores. Em verdade, tal correção, pela
sistemática da URV, será diária, a proteger, de modo
absoluto, o valor real da remuneração.
O Projeto de Lei ora encaminhado segue, em suas linhas
básicas, o procedimento adotado pelo Governo Federal para a
conversão dos salários em URV, a expressar, igualmente, a
plena confiança e solidariedade de Minas Gerais ao plano
econômico federal, essencial à recuperação nacional e ao
soerguimento da moeda brasileira.
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Por conseguinte, nos termos do artigo 9g da Lei no 11.115,
de 16 de junho de 1993, fica suspenso o sistema de
reajustamento previsto por aquela norma, concebido para
vigorar em ambiente inflacionário, com base em moeda
continuamente desvalorizada, o que incorrerá com a adoção da
URV.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua à matéria a
tramitação em regime de urgência, de que trata o artigo 69
da Constituição do Estado, apresento-lhe a expressão do meu
elevado apreço e consideração.
Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.984/94
Dispõe sobre a conversão em Unidade Real de Valor - URV das
tabelas de vencimentos e de soldos dos servidores públicos
do Poder Executivo e dá outras providências.
Art. lo - Os valores das tabelas de vencimentos e soldos
dos servidores civis e militares do Poder Executivo serão
convertidos em Unidade Real de Valor - URV em lQ de abril de
1994:

- dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos
quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo
valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia
do mês de competência, e
II - extraindo-se a média aritmética dos valores

resultantes do inciso anterior.
4 lo - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá
resultar pagamento de vencimento ou soldo inferior ao
efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de março
de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
artigos 37, inciso XV. e 95. inciso Iii. da Constituição da
República.

2g - O disposto nos incisos 1 e II aplica-se ao salário-
família e ás vantagens pessoais nominalmente identificadas,
de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e
que não são calculadas com base no vencimento ou soldo.

Og - As vantagens remuneratórias que tenham por base o
estimulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme
critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em
legislação especifica, terão seus valores em cruzeiros reais
convertidos em URV a cada mês, com base no valor em URV do
dia do pagamento.
f 4Q - O disposto neste artigo aplica-se também aos

servidores das autarquias e fundações públicas.
ç Sg - Os servidores cuja remuneração não é fixada em
tabela terão seus vencimentos convertidos em URV nos termos
dos incisos 1 e II do caput deste artigo.
Art. 2g - O disposto no artigo anterior aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor público civil e militar.
Art. 3g - Serão obrigatoriamente expressos em URV os
demonstrativos de pagamento de vencimentos, soldos,
proventos, pensões decorrentes do falecimento de servidor
público civil e militar e benefícios previdenciàrios,
efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do
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crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos
credores daquelas obrigações.
Parágrafo único - Quando, em razão de dificuldades
operacionais, não for possível realizar o pagamento em
cruzeiros reais pelo valor da URV na data do crédito dos
recursos, será adotado o seguinte procedimento:

- a conversão para cruzeiros reais será feita pelo valor
da URV do dia da emissão da ordem de pagamento, o qual não
poderá ultrapassar os três dias úteis anteriores à data do
crédito:
II - a diferença entre o valor, em cruzeiros reais,

recebido na forma do inciso anterior e o valor, em cruzeiros
reais, a ser pago nos termos deste artigo será convertida em
URV pelo valor desta na data do crédito ou da
disponibilidade dos recursos, sendo paga na folha salarial
subseqüente.
Art. 4g - Os valores das tabelas de vencimentos e soldos
dos servidores civis e militares serão revistos em lg de
janeiro de 1995:

- calculando-se o valor dos vencimentos e soldos
referentes a cada um dos doze meses de 1994, em URV ou
equivalente em URV, dividindo-se os valores expressos em
cruzeiros reais pelo equivalente em URV do último dia do mês
de competência: e
II - extraindo-se a média aritmética dos valores

resultantes do inciso anterior.
1 Q - Na aplicação do preceituado neste artigo, será

observado o disposto nos lg e So do artigo lg e no artigo
2o desta lei.

20 - Na hipótese de o valor decorrente da aplicação do
disposto neste artigo resultar inferior àquele vigente no
mês anterior à data base, será mantido o maior dos dois
valores.
Art. 5g - A Secretaria de Estado da Fazenda publicará as
tabelas de vencimentos e soldos expressas em LJRV, nos termos
desta lei.
Art. SQ - Os valores dos vencimentos, soldos, proventos de
aposentadoria e pensões pagas pelo Tesouro serão
transformados em real, oportunamente, nos termos da Medida
Provisória nQ 434, de 27 de fevereiro de 1994.
Art. 7g - Nos termos do artigo 9 g da Lei ng 11.115. de 16
de junho de 1993, fica suspensa a vigência do sistema de
reajustamento nela previsto.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observada a vigência mencionada no artigo lg.
Art. 9Q - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o ar.t. 220, do
Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.293/93
Comissão de Administração Pública
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Relatório
o projeto de lei em epigrafe, do Deputado João Marques,
dispõe sobre a utilização de papel reciclado na
administração pública estadual e dá outras providências.
Publicada em lg/4/93, foi a matéria distribuída á Comissão

de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição.
Agora, para satisfazer ao disposto no art. 103. 1, 'e', do
Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
o projeto de lei em discussão visa a estabelecer a
obrigatoriedade de a administração pública estadual
reaproveitar, na forma de reciclagem, todo papel utilizado
em seu expediente diário.
Além dos benefícios de ordem ambiental, constata-se que a
proposição em tela procura criar um mecanismo legal capaz de
produzir considerável economia na utilização dos parcos
recursos financeiros de que dispõe a administração pública
estadual
o critério contido no projeto de lei em análise tem, ainda,
o propósito de que se adotem padrões similares àqueles já
aceitos por países do Primeiro Mundo, que encontraram nesse
procedimento uma forma de minimizar a degradação do meio
ambiente.
Diôgenes Gasparini, citando Hely Lopes Melrelles e Cirne
Lima, preceitua:
'A natureza da atividade administrativa é a de um múnus

público para quem a exerce. ( ... ) E um encargo de guarda,
conservação e aprimoramento dos bens, interesses e serviços
da coletividade, que se desenvolve segundo a lei e a
moralidade administrativa. O fim é sem pre o interesse
público ou a ordem da coletividade. Toda atividade
administrativa deve ser orientada nesse sentido.' (Direito
Administrativo, São Paulo, Saraiva. 1989, p. 37.) (Grifo
nosso.
A proposição em tela, enfim, se acolhida, certamente trará
resultados positivos para a administração pública estadual e
grandes benefícios para a coletividade.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em lg

turno, do Projeto de Lei nQ 1.293/93 na forma proposta.
Sala das Comissões. 13 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Antônio Fuzatto, relator -

José Remato - Dilzon Melo - Sebastião Costa - Ibrahim Jacob.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.572/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei no
1.572/93 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais -. APAE -, com sede no
Município de Caxambu.



255

Publicado em 14/8/93, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V,

do Regimento Interno.
Fundamentação

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Caxambu,
ê una sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter
assistencial e filantrópico.
A documentação apresentada pela entidade comprova Que ela
tem personalidade jurídica e está em funcionamento há mais
de dois anos, e que sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.
Estando preenchidos os requisitos da Lei ng 5.830. de

6/12/71, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública,
não encontramos óbices á tramitação da matéria.

Conclusão
Isso posto. concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1572/93.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Ermano Batista, relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Ivo
José.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.670/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária São Francisco de Paula, com sede no Município de
São Francisco de Paula.
Publicado em 24/9/93, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A Associação Comunitária São Francisco de Paula presta
relevantes serviços ás pessoas carentes e idosas. Por outro
lado, a instituição preenche todos os requisitos da Lei n
5.830, de 6/12/71.que trata da declaração pública de
entidades.
Dessa forma, não encontramos óbices ã normal tramitação da

matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.670/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Ivo José.
PARECER PARA O lo TURNO 00 PROJETO DE LEI

No 1.675193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O Projeto de Lei ng 1.675/93, do Deputado Jorge Eduardo,
autoriza o CARDIOMINAS a fazer doação de equipamentos
médico-hospitalares a instituições públicas estaduais
vinculadas ao Sistema Unico Descentralizado de Saúde - SUOS.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 25/9/93, foi o
projeto encaminhado a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade. constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Embora a Carta mineira estabeleça Que à Assembléia
Legislativa cabe dispor sobre as matérias de competência do
Estado e, em especial, sobre bens de dominio público,
constata-se que a doação objetivada no projeto de lei sob
comento não está sujeita a autorização legislativa.
Apesar de meritória a iniciativa, cujo fim último é o de
colocar á disposição da comunidade equipamentos médico-
hospitalares adquiridos para o CARDIOMINAS, não instalados
em razão da paralisação das obras de construção de sua sede,
evitando-se que eles, permanecendo ociosos, se deteriorem, a
matéria foge á competência do Legislativo, que sobre ela não
pode deliberar por faltar-lhe embasamento legal e
constitucional.
0 CARDIOMINAS foi criado por lei especifica, como manda o
art. 37, XIX. da Carta da República, tendo sido sua direção
atribuida a um conselho curador e a uma diretoria, aos
quais, em razão de sua autonomia administrativa e
financeira, compete decidir sobre assuntos dessa natureza,
na forma do que determinam os arts. 3o e 4Q da Lei Estadual
nó 10.359, de 1990, que autorizou o Poder Executivo a
instituir a fundação.
Se não bastasse esse impedimento, a Lei Federal nQ 8.666,
de 21/6/93, que institui normas gerais de licitação e
contratos administrativos, ao tratar de doação no inciso II
de seu art. 17, não exige a autorização legislativa como
condição para a doação de bens móveis, mas, apenas, a
avaliação prévia e a licitação, dispensada esta para as
hipóteses que menciona.
Tal como determina o supramencionado Diploma Legal, também

a Lei ng 9,444, de 25/11/87, que disciplina as licitações e
contratos administrativos no âmbito estadual, dispensa a
autorização legislativa nos casos de doação de bens móveis,
desde que o seu valor não ultrapasse Cz$25.000,00 e que a
doação se faça a uma entidade assistencial, conforme estatui
o art. 17, em seu parágrafo único.
Considerando-se que o referido artigo e outras disposições
da Lei Estadual ng 9.444, de 1987. não foram revogados pela
lei federal, é forçoso reconhecer que apenas a avaliação
prévia poderia determinar a necessidade da autorização
legislativa.
Entretanto, se por um lado, a avaliação é condição que
deveria ser previamente cumprida, por outro, há que se
reconhecer que não caberia á Assembléia qualquer providência
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nesse sentido, sob pena de se perpetrar uma inadmissível
ingerência na autonomia administrativa do CARDIOMINAS.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade.

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei nQ 1675/93.
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Antônio Pinheiro - Ivo José - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.699/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto em

epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade da construção de
eclusas em todas as obras de represamento de rios, para fins
de aproveitamento energético.
Publicada em 2/10/93, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para exame preliminar quanto à juridicidade, à
constitucionalidade e à legalidade da matéria, de acordo com
o art. 195, c/c o art. 103. V. "a", do Regimento Interno.
Durante a tramitação, foi anexado a este projeto, por

determinação do Presidente desta Casa e de acordo com o art.
179 do Regimento Interno, o Projeto de Lei ng 1.787/93, do
Deputado Geraldo Rezende. por tratar de matéria semelhante à
da presente proposição.

Fundamentação
Do ponto de vista dominiai, a proposição ora analisada
versa sobre bem pertencente ao Estado, conforme dispõe o
art. 26. 1, da Constituição da República.
No que tange á competência, a Constituição Federal, em seu

art. 25, lg, estabeleceu que são reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam vedadas.
A matéria insere-se entre aquelas descritas no art. 23. XI,

da Constituição Federal como de competência comum da União,
do Estado, do Distrito Federal e dos municípios no que se
refere à exploração de recursos hidricos.
O projeto em análise, que aborda a exploração de recursos

naturais e o seu uso múltiplo, tem, evidentemente, objetivo
preservacionista, e sua iniciativa não é reservada a nenhum
dos Poderes, não havendo, pois, impedimentos legais à sua
apresentação por membro desta Casa.
Visando, porém, aprimorá-lo, no que diz respeito ao
aproveitamento do potencial de navegabilidade dos cursos de
água, apresentamos as Emendas ns 1 e 2.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 1.699/93, no lg turno,
com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art, lg a seguinte redação:
"Art. lg - E obrigatória a edificação de eclusas nas

barragens a serem construidas no Estado, a fim de
possibilitar o transporte fluvial.".
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EMENDA No 2
Acrescente-se o seguinte art. 3g , remunerando-se os demais:
"Art. 3g - Esta lei será regulamentada pelo Poder

Executivo.!!.
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Célio
de Oliveira - Antônio Pinheiro - Ivo José - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.785/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Wanderley Avila,
pretende declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Sol
Nascente no 144, com sede no Municipio de Guanhães.
Publicada em 17/11/93, vem a proposição a esta Comissão

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

Fundamentação
A referida entidade é uma sociedade civil, com
personalidade juridica e sem fins lucrativos, funciona há
mais de dois anos, e sua diretoria é integrada por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que
ocupam.
Não há, pois, impedimento á tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicídade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.785/93, na forma original.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Antônio
Pinheiro - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 19 TURNO 00 PROJETO DE LEI
NO 1.821/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Conselho
Particular Vicentino de Santana do Jacaré, com sede no
Municipio de Santana do Jacaré.
Publicada em 3/12/93. nos termos do art. 103, V. "a", c/c O
art. 195. do Regimento Interno, vem o projeto a esta
Comissão para exame preliminar.

Fundamentação
A matéria é regulamentada pela Lei ng 5.830. de 6/12/71,
que contêm os requisitos para a declaração de utilidade
pública. A entidade em questão preenche as condições da
citada lei. Dessa forma, não encontramos óbices á tramitação
do projeto em exame.
No entanto, faz-se necessário dar nova redação ao art. lg

do projeto, o que faremos por meio de emenda.
Conclusão

Em face do exposto, concluinos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.821/93 com a Emenda ng 1, a seguir transcrita,
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EMENDA Ng 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lg:
"Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Particular Vicentino de Santana do Jacaré, com sede no
Município de Santana do Jacaré.".
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Célio de

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

Hp 1.855/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em

epigrafe dispõe sobre o atendimento ao público pelos órgãos
da administração pública estadual
Publicada em 18/12/93, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A prestação de serviços aos administrados é uma das
principais atividades da administração pública.
Freqüentemente, dirigem-se particulares a órgãos públicos
visando à obtenção de certidões e de informações ou
solicitando serviços a que têm direito; entretanto, nem
sempre são atendidos adequadamente.
A Constituição Federal relaciona, no seu art. 5Q, entre os
direitos individuais, o de receber dos órgãos públicos
informações de interesse particular ou coletivo ou geral,
bem como o de obter certidões em repartições públicas para a
defesa de direitos e o esclarecimento de situações de
interesse pessoa). O Código de Defesa do Consumidor cita
como um dos direitos básicos do consumidor ( art. 6g, X ) a
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral
e a Carta Magna prevê, no 3g do art. 37, a possibilidade
de reclamações relativas à prestação de serviços públicos.
Por tudo isso, percebe-se, com clareza, que, consoante a
ordem constitucional, as relações da administração pública
com seus administrados deve pautar-se pela eficiência, pelo
respeito e pela cordialidade.
A proposição não encontra, portanto, óbice de natureza

jurídica, constitucional ou legal.
Julgamos conveniente a apresentação da Emenda ng 1, por

considerar que a colocação dos cartazes mencionados no art.
lg da proposição deverá ser feita em locais bem visíveis, e
não, necessariamente, de fácil acesso.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.855/93, com a Emenda ng 1 a seguir redigida.

EMENDA Hp 1
Suprima-se, no art. lg, a expressão "e de fácil acesso".
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
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Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Ivo José - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.868194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Cõssimo Freitas,
pretende declarar de utilidade pública o Conselho Particular
das Conferências Vicentinas de São Sebastião de Capitólio,
com sede no Município de Capitólio.
Publicada em 23/2/94, vem a proposição a esta Comissão para
exame preliminar, conforme determina o art. 195, c/c o art.
103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Com base nos documentos constantes no processo, constatamos
Que a entidade tem personalidade jurídica, funciona há mais
de dois anos, e sua diretoria é constituída de pessoas
idôneas, não remuneradas pelos cargos q ue ocupam.
Sendo assim, não há impedimento á tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.868/94.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Ivo
José - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.878/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Jorge Hannas,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Senhora do Porto, com sede no Município de
Senhora do Porto.
Publicada em 25/2/94, vem a matéria a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, 1,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão é pessoa jurídica com finalidade
social, educacional e assistencial, em funcionamento há mais
de dois anos. Sua diretoria é composta por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
Sendo assim, não identificamos impedimento de ordem legal á
tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.878/94,
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro. relator -
Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira - Ivo José - Geraldo
Rezende.

PARECER PARA 0 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
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NO 1.887/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto

de lei em epígrafe estabelece a obrigatoriedade do registro
dos tipos sangüíneos do titular na certidão de nascimento.
na carteira de identidade e na carteira nacional de
habilitação.
Publicada em 26/2/94, a proposição foi distribuída a esta

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

Fundamentação
Nos termos do art. 22, XXV, da Constituição da República, a
União tem a competência privativa para legislar sobre
registros públicos.
Como ensina De Plácido e Silva: "Em sentido amplo, por
registro, na acepção jurídica, entende-se a soma de
formalidades legais, de natureza extrínseca, a que estão
sujeitos certos atos jurídicos, a fim de que se tornem
públicos e autênticos e possam valer contra terceiros. (De
Plácido e Silva. "Vocabulário Jurídico". 7a. ed. , Rio de
Janeiro: Forense, 1982- V. IV).
Sendo a certidão de nascimento e a carteira de identidade
registros públicos, cujos requisitos para expedição são
uniformes em todo o território nacional, os Estados membros
devem atender tão-somente aos preceitos contidos nas
respectivas legislações federais, como veremos a seguir.
No q ue concerne á carteira de identidade, trata da espécie
a Lei Federal ng 7.116, de 19/8/83, regulamentada pelo
Decreto ng 89.250, de 1993, alterado pelos Decretos ngs
89.721. de 30/5/84. e 98.963, de 16/2/90, q ue a ela assegura
validade nacional, regula a sua expedição e dá outras
providências.
Merecem atenção especial o art. 2g da supracitada lei
federal e o art. 4g do Decreto nQ 89.250. de 1983, que
impedem a exigência da apresentação de quaisquer outros
documentos além da certidão de casamento ou de nascimento
para a expedição dessa carteira.
Cumpre salientar, ainda, que outros dados que poderão ser
incluídos no referido documento, tais como o número de
inscrição do titular no Programa de Integração Social - PIS
- ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP -, bem como a expressão "maior de 65 anos",
devidamente previstos no art. 2g do Decreto ng 89.250, de
1983 (com a redação dada pelo Decreto 98.963. de 1990), não
são obrigat6rios, dependendo exclusivamente da solicitação
do interessado.
A expedição da certidão de nascimento, por sua vez, deve

obedecer ao regime estabelecido pela Lei Federal ng 6.015,
de 31/12/73, que dispõe sobre os registros públicos e dá
outras providências. O art. 55 do dito ordenamento
discrimina todos os dados que deverão constar nessa
certidão.
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A expedição da carteira nacional de habilitação é matéria
que se insere no rol das atribuições do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN -, conforme estatui o art. 167 do
Regulamento do Código Nacional de Trânsito, instituído pelo
Decreto ng 62.127, de 16/1/68.
Importante frisar que os procedimentos para a expedição

desse documento se relacionam com a administração do
trânsito. A Carta Magna, em seu art. 22. XI, conferiu à
União competência privativa para legislar sobre esse
particular.
Sendo assim, o CONTRAN, que é o órgão normativo máximo e de
coordenação da política do sistema nacional de trânsito,
editou a Resolução no 734, de 31/6/89, fixando os critérios
a serem adotados para a expedição da carteira de
habilitação. Os órgãos estaduais que compõem a administração
do trânsito devem obedecer estritamente às diretrizes da
dita resolução.
Isso posto, observando-se as normas jurídicas apontadas e a

norma constitucional pertinente à outorga de competência
legislativa, verificamos a impossibilidade de que a medida
em questão seja disciplinada em nível estadual, pois, como
já foi dito, a matéria se insere na seara normativa da
União.
Em que pese ao grande alcance social da proposta em
anâlise, o projeto de lei contém vicio de natureza
constitucional e legal que impede a sua normal tramitação
nesta Casa.

Conclusão
Concluímos pela injuridicidade, pela inconstitucionalidade

e pela ilegalidade do Projeto de Lei ng 1.887/94.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Antônio Pinheiro - Ivo José - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 1.893/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Raul Messias, objetiva
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Povoado de Pega-Bem, com sede no Município de
Tarumirim.
Após sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c o art. 103, V,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço tem personalidade jurídica, funciona
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam.
Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos
exigidos pela Lei ng 5.830 de 6/12/71, que disciplina a
matéria.

Conclusão
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Em face do exposto, conclui-se pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.893/94 na forma original.
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José. relator - Antônio
Pinheiro - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.900/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.900/94, do Deputado Raul Messias,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Região de São Vicente do Rio
Doce, no Município de Tarumirim.
Publicado em 4/3/94, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 103. V, "a", c/c O art.
195. do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço desempenha as atividades previstas em
seu estatuto de forma transparente, organizando e assistindo
a população do Município de Tarumirim. local em quese
situa. Além disso, tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelos serviços prestados.
Não há, pois, óbice á normal tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.900/94 na forma original.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1994.
António Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator - 1,0
José - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.905/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Raul Messias,
visa a declarar de utilidade pública a Associação
Tarumirinense de Amparo Social - ATAS -, com sede no
Município de Tarumirim.
Após sua publicação, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
A referida entidade tem personalidade jurídica, funciona há
mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.
Estão, pois, preenchidos os requisitos estabelecidos na Lei
nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades-
Torna-se, entretanto, necessário emendar o projeto,

acrescentando-se ao art. ip a sigla da entidade.
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Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.905/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

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

Tarumirinense de Amparo Social - ATAS -' com sede no
Município de Tarumirin.".
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

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

No 1.907/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Raul Messias, propõe
declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Córrego do Beija Flor e Adjacências,
com sede no Município de Taruminim.
Nos termos do art. 103, V, 'a', c/c o art. 195, do

Regimento Interno, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar.

Fundamentação
A entidade em tela não tem fins lucrativos, funciona há
mais de dois anos, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos. Portanto, encontram-se preenchidos todos os
requisitos estatuidos pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
disciplina a matéria.
Entretanto, faz-se necessário alterar o nome da entidade, o

que faremos por meio de emenda.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.907/94 com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lg;
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego do
Beija Flor e Adjacências, com sede no Município de
Tarumirim.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Célio de Oliveira - Ivo José - António Pinheiro - Geraldo
Rezende.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.908/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.908/94, do Deputado Raul Messias,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Particular
São Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo de
Taruminim, com sede no Município de Taruminim.
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Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para
exame preliminar, nos ternos do art. 103, V, "a", c/c o art.
195. do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame tem como objetivo prestar assistência
social a pessoas carentes e idosas. Ademais, a instituição
preenche todos os requisitos estabelecidos pela Lei ng
5.830, de 6/12/71. que disciplina a matéria.
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de utilidade

pública da aludida entidade.
Entretanto, será conveniente dar nova redação ao art. lg do
projeto, objetivando a correção do nome da entidade, o que
faremos por meio de emenda.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.908/94 com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lg:
"Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

Particular São Sebastião da Sociedade de São Vicente de
Paulo de Tarumirim, com sede no Município de Tarumirim.".
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Ivo José - Geraldo
Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.916/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem ng 448/94, o Governador do Estado
encaminhou ao Poder Legislativo o projeto de lei em
epigrafe, que organiza o Conselho Estadual de Cultura.
Publicada em 8/3/94, a matéria, que tramita em regime de
urgência por solicitação de seu autor, no uso da faculdade
que lhe é conferida no art. 69 da Carta mineira, foi
distribuída às Comissões supramencionadas para, em reunião
conjunta, nos termos do art. 195, c/c os arts. 103 e 222 do
Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
A Constituição da República, nos incisos III, rv e V do
art. 23, estabelece a compétência comum de todas as
entidades federadas para zelar pela proteção de bens de
valor cultural, impedir a evasão, a destruição e a
descaracterização desses bens e, ainda, proporcionar à
população os meios de acesso á cultura.
A Constituição mineira, por sua vez, nos arts. 207 a 210.

estabelece os parâmetros para a atuação do poder público no
Estado, no campo cultural, respeitando os princípios da Lei
Maior e integrando-se ao sistema por ela definido. Para
isso, pode o Estado legislar concorrentemente com a União,
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de acordo com o art. 10, XV, "i", da Constituição Estadual,
disciplinando aspectos específicos de sua atuação, como é o
caso do Conselho Estadual de Cultura, que se procura
organizar.
O exercício da competência legislativa estadual tem origem
na iniciativa do Governador do Estado, ao qual compete, nos
termos do art. 90. XIV. da Constituição mineira, !dispor, na
forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder
Executivo.
Fundamenta-se, ainda, a necessidade da iniciativa privativa
do Chefe do Poder Executivo pelo fato de que são criados
cargos de apoio técnico e administrativo ao Conselho, no
art. 15 do projeto de lei em exame, sendo aplicável ao caso
a hipótese prevista no art. 66, III, "b', da Constituição
Estadual
Assim, o exercido da competência estadual, com iniciativa

do Governador do Estado no processo legislativo, encontra-se
adequado aos preceitos constitucionais que informam a
matéria, razão pela qual inexistem óbices dessa natureza à
sua normal tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.916/94.
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
Côssimo Freitas, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Francisco Ramalho - Maria José Haueisen.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.916194

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

o projeto de lei em epigrafe, do Governador do Estado,
organiza o Conselho Estadual de Cultura.
Publicada, a proposição foi encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, para exame preliminar, a qual
concluiu pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Vem, agora, o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em
cumprimento do que estabelece o art. 103. IX. do Regimento
Interno.

Fundamentação
Do estudo da proposição em pauta depreende-se que a
organização que se quer dar ao Conselho satisfaz aos
objetivos do órgão, que são os de participar da elaboração
da política cultural do Estado e coordenar seu gerenciamento
e implantação.
O elenco de competências do órgão que se quer organizar é
vasto e abrangente. Sua composição assimila significativa
participação da sociedade civil. As câmaras setoriais
especializadas ajustam-se aos interesses da cultura mineira
em seus múltiplos aspectos. Justificam-se os critérios que
levaram à divisão das áreas culturais a que estarão ligadas
as quatro câmaras setoriais. A estrutura que a proposição
sugere é satisfatória, e nada proíbe que seja modificada no



267

futuro, caso se mostre inadequada. O que interessa é que sua
composição é democrática. Não há predominio do poder
público, por seus representantes, sobre a representação da
sociedade civil nas cãmaras setoriais nem no plenário.
Entregar-se a Presidência do Conselho ao Secretário de
Estado da Cultura parece-nos providência acertada e justa. A
existência de uma secretaria-geral como órgão de apoio e de
uma comissão permanente de legislação e normas são
determinações da proposição, as quais visam ao bom
funcionamento do órgão e ao cumprimento de suas funções.
Julgamos, contudo, ser necessário, para melhor ajustar o
Conselho Estadual de Cultura a suas. atribuições
deliberativas, apresentar à proposição a Emenda ng 1. Por
ela pretendemos que o órgão tenha competência para aprovar o
Plano Estadual de Cultura. Tal competência se impõe porque,
sendo a matéria de suma importãncia para a cultura mineira,
não poderia depender apenas da decisão executiva unilateral
da Secretaria de Estado da Cultura.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.916/94. no lo turno, com a Emenda no 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao inciso II do art. 2g a seguinte redação:
Art. 2g - . . ..................................
II - apreciar e aprovar o Plano Estadual de Cultura, bem

como participar de sua execução;'.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Cóssimo Freitas. Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Ambrôsio Pinto.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.915/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.916/94, do Poder Executivo, dispõe
sobre a organização do Conselho Estadual de Cultura.
Publicado em 8/3/94, o projeto tramita nesta Casa em regime
de urgência. Distribuido às comissões competentes, nos
termos do art. 195, c/c os arts. 103 e 222, do Regimento
Interno, recebeu parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e parecer favorável à sua
aprovação com a Emenda no 1, exarado pela Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. Ainda nos
termos do Regimento Interno, vem, agora, o projeto de lei a
esta Comissão para ser objeto de parecer do ponto de vista
orçamentário.

Fundamentação
Cabe à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária a
análise das repercussões orçamentárias dos projetos de lei
encaminhados ao Poder Legislativo, O projeto em tela tem por
escopo organizar o Conselho Estadual de Cultura, órgão
deliberativo que integra a estrutura da Secretaria de
Estado da Cultura, participa da elaboração da politica
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global de cultura para Minas Gerais e coordena seu
gerenciamento e implantação.
E transparente, portanto, a importância dessa iniciativa.
Minas tem sido seriamente prejudicada pela ausência das
ações de competência do Conselho previstas no projeto. Os
exemplos não são raros, e o patrimônio cultural mineiro vem
sendo descaracterizado, destruido ou alienado. Por outro
lado, valores e talentos são perdidos, quando não são
descobertos e desenvolvidos em outros Estados ou países. Em
conseqüência, fatores importantes para o desenvolvimento de
atividades econômicas, como o turismo, vêm perdendo sua
essência, a exemplo da arquitetura barroca.
Não existem empecilhos de ordem financeira e econômica à
aprovação do projeto de lei. O Executivo estima serem
necessários CR$5.250.000,00, na forma de crédito especial,
para o atendimento, em 1994, das despesas decorrentes da
aprovação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.916/94, com a Emenda rig 1, apresentada pela Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Côssimo Freitas, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Ambrósio Pinto Roberto Amaral - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.917/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça. de

Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem ng 449/94. o Governador do Estado
encaminha a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei ng
1.917/94, que dispõe sobre o Plano Integrado para o
Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais e dá outras
providências. Com fulcro no art. 69 da Constituição do
Estado, o Chefe do Executivo solicitou seja a matéria
apreciada em regime de urgência.
Ainda em atendimento á solicitação do Governador do Estado,
o projeto em tela será apreciado em reunião conjunta das
comissões competentes, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno.
Publicado o projeto em 8/3/94, compete a esta Comissão o
exame preliminar relativo à juridicidade, à
constitucionalidade e á legalidade da proposição, o que
fazemos nos termos a seguir.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo instituir o Plano
Integrado para o Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais
- PLANITUR-MG -, que, a par de estabelecer as diretrizes e
os objetivos da administração pública estadual para a
promoção da atividade turística no Estado, tem como objetivo
uma política de apoio e incentivo ao turismo como atividade
econômica.
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Á luz dos pressupostos constitucionais pertinentes à
matéria, o projeto de lei em exame torna efetivo o que foi
determinado nos arts. 242 e 243 da Constituição Estadual.
Com efeito, a Carta Estadual, por meio do seu art. 243,
fixou as diretrizes e ações a serem observadas pelo Estado
na definição da política estadual de turismo, destacando-se,
no inciso 1 do referido artigo, a adoção de plano integrado
e permanente estabelecido em lei
Vê-se, pois, que a matéria em apreço necessita de
disciplina legal, cabendo à Assembléia Legislativa dispor
sobre ela, conforme prescreve o art. 61. "caput", da nossa
Carta Estadual-
Observe-se, ainda, q ue a Constituição Federal deu à União,
aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente
para legislar sobre a proteção do património turístico (art.
24, VII), norma repetida no art. 10, XV, "g". da Carta
mineira.
Finalmente, cumpre ressaltar, à luz do texto
constitucional, que não há reserva de competência para a
iniciativa do processo legislativo nesta Casa.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.917/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Maria José Haueisen - Geraldo Rezende.
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
Encaminhado pela Mensagem nQ 449/94, do Governador do
Estado, o projeto de lei em epigrafe dispõe sobre o Plano
Integrado para o Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais
- PLANITUR-MG - e dá outras providências.
Publicada em 8/3/94, a proposição tramita em regime de

urgência, a pedido do Executivo, conforme o disposto no art.
69 da Constituição Estadual.
Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe, agora, a esta
Comissão emitir parecer sobre a matéria, na forma
regimental

Fundamentação
Com o encaminhamento do projeto de lei em tela, o Poder
Executivo dá cumprimento aos dispositivos constitucionais
referentes ao desenvolvimento do turismo no Estado,
especialmente ao comando contido no art. 243, 1, da
Constituição Estadual, que determina o seguinte:
"Art. 243 - O Estado, juntamente com o órgàocolegiado

representativo dos segmentos do setor, definirá a política
estadual de turismo, observadas as seguintes diretrizes e
ações:

- adoção de plano integrado e permanente, estabelecido em
lei, para o desenvolvimento do turismo no Estado, observado
o principio da regionalização".
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O PLANITUR-MG tem por objetivo estabelecer as diretrizes de
ação governamental na área do turismo, os programas e açoes
a serem executados pelos órgãos estaduais envolvidos e a
política de apoio e de incentivo á atividade turística.
Nessa perspectiva, caberá ao Estado desenvolver ações que
possam garantir a preservação do produto turistico, o
incentivo à sua exploração e a oferta de condições que
permitam a ampliação da demanda turística em Minas Gerais.
Está previsto para ser implantado, de forma regionalizada,
um conjunto de ações relativas ao patrimônio histórico e
natural do Estado, á realização de eventos diversos, á
preparação de recursos humanos para a área, á implantação de
pólos turísticos e ao turismo social, entre outras. A
elaboração e a implementação dessas ações ficarão a cargo de
diversos órgãos e entidades da administração estadual, de
acordo com sua competência, e sob a coordenação da
Secretaria de Esportes. O PLANITUR-MG determina que deverá
ser elaborada e implementada uma série de programas voltados
para a viabilização turística em cada região do Estado,
obedecendo-se á ordem de prioridade nele estabelecida, na
qual se dá destaque às cidades históricas, ás estâncias
hidrominerais e à Capital.
No projeto de lei em exame, está previsto, ainda, que a
Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - será a entidade
gestora do Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR -, a ser
criado em lei especifica.
Como se vê, o PLANITUR-MG consiste em um conjunto de

medidas articuladas e conexas. Se executadas adequadamente,
poderão dinamizar esse setor de atividade econômica que,
embora importante, ainda se encontra pouco desenvolvido em
nosso Estado.
Pelos recursos que mobiliza e pelos inúmeros empregos que

gera, o turismo é hoje reconhecido como um importante fator
de desenvolvimento social, cultural e econômico. No entanto,
nosso Estado, apesar de possuir um extraordinário acervo
turístico, representado por cidades históricas, estâncias
hidrominerais, grutas, rios e montanhas, ainda não soube
explorá-lo turisticamente, por falta de uma política de
apoio ao setor.
Dessa forma, acreditamos que o PLANITUR-MG, proposto pelo

projeto de lei em tela, vem preencher essa lacuna na ação do
Estado, em prol do nosso desenvolvimento.

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

ng 1.917/94 em sua forma original, no lg turno.
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
Côssimo Freitas, Presidente - Ambrôsio Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
dispõe sobre o Plano Integrado para o Desenvolvimento do
Turismo em Minas Gerais - PLÂNITUR-MG.
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Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da matéria, e da Comissão de Educação. Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer, que opinou pela aprovação do projeto na
forma original, cabe-nos, agora, emitir parecer, nos termos
do art. 103, X. do Regimento Interno.

Fundamentação
D projeto em pauta não encontra óbice, do porto de vista
financeiro-orçamentário, á sua aprovação. porquanto os
recursos necessários para a implementação proposta estão
previstos no orçamento.
A medida merece prosperar nesta Casa, pois irá concorrer
para o aumento de divisas do Estado, estabelecendo-se uma
política compatível com o nosso potencial turístico.
Objetivando aprimorar o projeto, apresentamos a Emenda nQ1 

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.917/94 com a Emenda flQ 1, a seguir transcrita.

EMENDA Ng 1
Substituam-se os incisos 1 e II do art. 6Q pelos seguintes:
"1 - l Q nível - circuito das cidades históricas, das

estâncias hidrominerais, rio São Francisco e a Capital do
Estado.
II - 2g nível - Parque Estadual do Rio Doce, represas de

Furnas e Três Manias e o circuito das grutas de Maquiné,
Lapinha e Rei do Mato,".
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Roberto Amara), relator -
Ambrósio Pinto - Geraldo Rezende - Maria José Hauelsen.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.922/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.922/94, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Feminina do Bairro Tupi, com sede no Município de
Belo Horizonte,
Publicado em 9/3/94, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 103, 'a". c/c o art.
195. do Regimento Interno,

Fundamentação
A matéria é regulamentada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71,
que contêm os requisitos para a declaração de utilidade
pública, todos eles preenchidos pela entidade em questão.
Dessa forma, não há óbices a que a referida Associação seja

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1,922/94, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Ivo José, relator - Antônio
Pinheiro - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.
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PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.956194

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, enviado á Assembléia
Legislativa pelo Governador do Estado por meio da Mensagem
ng 456/94. tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
doar bens imóveis á União.
Publicada no 'Diário do Legislativo" do dia 29/3/94, a
proposição, que tramita em regime de urgência, nos termos do
art. 69 da Constituição Estadual, foi encaminhada às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para, em reunião conjunta, receber
parecer, conforme o disposto no art. 222 do Regimento
Interno.
Esta Comissão passa, pois, ao exame dos aspectos juridico,

constitucional e legal, nos ternos do art. 195. c/c o art.
103, V, "a', do referido Regimento.

Fundamentação
A iniciativa vem prover a necessária autorização
legislativa para que o Estado aliene bens imóveis de seu
patrimônio, consoante determina o art. 18 da Carta Política
mineira. Cumpre, ainda, os preceitos estabelecidos pela Lei
Federal ng 8.666, de 1993, que institui normas gerais para
licitação e contratos da administração pública no ãmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municipios.
Sendo assim, a proposição em apreço se coaduna com o

ordenamento juridico vigente. Não há óbices á tramitação da
matéria.
Ademais, a medida ora proposta é de relevante alcance
social, una vez que os imóveis a serem doados á União
destinam-se á construção de uma creche e de um ginásio
poliesportivo no Municipio de Unai.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 1.958/94.
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
António Júlio. Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Ermano Batista - Ajalmar Silva.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador, a proposição sob comento autoriza
o Estado a doar á União imóveis localizados no Município de
Unaí
Após exame da proposição pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade, compete-nos emitir parecer
sobre a matéria, nos termos do art. 103, X, do Regimento
Interno.

Fundamentação
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O projeto em tela não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação. Tem como objetivo
autorizar a doação de imóveis de propriedade do Estado à
União, não ocasionando tal transação nenhum impacto no
orçamento estadual.
A finalidade colinada supera a perda patrimonial que a
aprovação do projeto implicará, porquanto irá amealhar
dividendos sociais para a comunidade de Unal. Aconstrução
de uma creche e de um ginásio poliesportivo irá beneficiar
de modo expressivo a sociedade local, justificando-se a
doação pretendida.

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

ng 1.958/94, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Roberto Amara], relator - João

Marques - Péricles Ferreira - 8aldonedo Napoleão.
PARECER PARA O 2QTURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.633/93
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o projeto de lei
em apreço propõe tornar obrigatórios os exames
parasitológico de fezes e de urina de rotina em alunos da
la á 4a série do lg grau das escolas da rede estadual de
ensino.
Aprovada no lç turno, na forma do Substitutivo ng 1, deve a
matéria receber, agora, parecer para o 2Q turno, conforme
disposições do Regimento Interno. Cabe-nos, ainda, elaborar
a redação do vencido, que vai anexa e é parte integrante
deste parecer.

Fundamentação
E extremamente meritório e oportuno o que se propõe. Saúde
e educação devem caminhar juntas, prevenindo doenças e
contribuindo para maior desenvolvimento intelectual: "Mens
sana in corpore sano", relembrando o velho ditado latino.
Uma vez que compete ao Estado promover a erradicação das

z enfermidades que afligem a população, consideramos justa a
o proposta.

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

E	 ng 1.633/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
2 Sala das Comissões, 12 de abril de 1994-

Cóssimo Freitas, Presidente - Ambrósio Pinto, relator -
Maria José Haueisen - Francisco Ramalho.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 1.633193

Torna obrigatória a realização gratuita, pelo Estado, de
exames parasitológico de fezes e de urina de rotina em todos
os alunos da i 42 série do lQ grau das escolas da rede
estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Estado promoverá, anualmente, a realização
gratuita de exames parasitolôgico de fezes e de urina de
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rotina em todos os alunos da ia á 4a série do lo grau das
escolas da rede estadual de ensino.
Art. 2g - Os resultados dos exames previstos nesta lei
serão sistematizados pelo órgão competente e utilizados como
base para o planejamento das ações de saúde e saneamento,
sem prejuízo das ações assistenciais especificas.
Art. 3g - Cabe ao Poder Executivo, por intermédio das
Secretarias de Estado da Educação e da Saúde, estabelecer os
procedimentos necessários ao fiel cumprimento desta lei no
prazo máximo de 90 (noventa) 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.

PARECER SOBRE AS EMENDASNoS 55 A 79 E 81 APRESENTADAS
EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nq 3/90

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, o Projeto de Lei Complementar ng 3/90 dispõe
sobre a organização do Tribunal.
Foi o projeto distribuído ás Comissões de Constituição e
Justiça, Administração Pública e Fiscalização Financeira e
Orçamentária
Na Comissão de Constituição e Justiça, recebeu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade,
com as Emendas ngs 1 a 52. Na Comissão de Administração
Pública, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo ng
1, apresentado pelo relator. A Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária aprovou o projeto na forma do
Substitutivo ng 1, com as Emendas ngs 53 e 54.
Incluído na ordem do dia para discussão e votação em

Plenário, em lg turno, o projeto recebeu as Emendas ns 55 a
81.
Por requerimento do autor, deferido pela Presidência, foi
retirada a Emenda ng 80, de conformidade com o inciso VIII
do art. 244 do Regimento Interno.
A seguir, as emendas foram encaminhadas a esta Comissão
para receberem parecer, nos termos do art. 195, 2g. do
Regimento Interno.

Fundamentação
Em primeiro lugar, devemos ressaltar que todas as emendas
apresentadas em Plenário, a seguir analisadas, dizem
respeito ao Substitutivo nQ 1.
As Emendas ngs 55. 56e 57 são do Deputado Rêmolo Aloise.
A Emenda ng 55 visa à supressão do inciso V do art. 33, sob
a alegação de que se trata de des pesa de pouco valor e que
acarreta sobrecarga de trabalho ao Tribunal. Entendemos que
a matéria se insere na competência daquele órgão e,
portanto, deve permanecer no projeto.
A Emenda ng 56, que dá nova redação ao parágrafo único do
art. 32, também não deve ser acolhida, por conter
detalhamento incompatível com a natureza de lei orgânica, o
qual poderá ser feito no Regimento Interno.
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Por outro lado, a Emenda no 57, ao dar nova redação ao
inciso II do art. 23, trouxe importante contribuição ao
projeto, dispondo que só serão tomadas medidas decorrentes
dos processos de julgamento de contas quando esgotados todos
os recursos cabíveis.
A Emenda no 58, do Deputado José Bonifãcio, objetiva
suprimir o inciso II do art. 24, subtraindo á análise do
Ministério Público matéria de sua competência, motivo pelo
qual somos levados a rejeitá-la.
As Emendas nos 59 e 60 foram apresentadas pelo Deputado
Bernardo Rubinger e visam a dar nova redação ao art. 44,
ensejando a supressão dos arts. 45, 46 e 47. Julgamos que a
modificação proposta não contribui para maior clareza do
texto e, por isso, opinamos pela manutenção da redação
original do substitutivo.
A Emenda ng 61 tem como autor o Deputado Rémolo Aloise e
objetiva fazer com que o pronunciamento dos Auditores do
Tribunal de Contas seja publicado, na íntegra, no órgão
oficial de divulgação dos atos dos Poderes do Estado. Não
há, a nosso ver, motivo que justifique, especificamente, a
publicação do pronunciamento dos Auditores, além de
considerarmos que tal medida acarretará aumento de despesa
para o Tribunal de Contas, razão por que somos desfavoráveis
á emenda,
As Emendas nos 62 a 64 são também do Deputado Rêmolo

A 101 se.
A Emenda no 62 objetiva o aperfeiçoamento da técnica
legislativa e o enxugamento do texto com a nova redação dada
ao inciso X do art. 17. A Emenda no 63 pretende suprimir o
art. 95 por constituir dispositivo desnecessário, visto
tratar-se de matéria já devidamente regulamentada.
Entendemos que ambas devem ser acolhidas.
A Emenda no 64 visa ao acréscimo de artigo ao substitutivo,
disciplinando a forma das decisões do Tribunal. Julgamos que
tal assunto deve ser deixado a cargo daquela Corte de
Contas, que dele tratará em seu Regimento Interno.
De autoria do Deputado José Militáo. a Emenda ng 65 dá nova

redação ao inciso XXIII do art. 13. De fato, concordamos que
não cabe ao Tribunal fiscalizar as contas das entidades
Cotadas de personalidade jurídica de direito privado .que
recebam contribuições ou subvenções do poder público
estadual ou municipal, mas, apenas, fiscalizar a aplicação
dos recursos públicos repassados a tais entidades.
A Emenda ng 66, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, visa a
incluir o Presidente da Assembléia no rol das autoridades
que podem dirigir consultas ao Tribunal, mencionadas no
inciso X do art, 13. Consideramos a emenda desnecessária
por nos parecer óbvio que o Presidente da Assembléia está
incluído entre as autoridades referidas pelo artigo citado.
Apresentada pelo Deputado Rêmolo Aloise. a Emenda no 67

pretende acrescentar parágrafo ao art. 100, dispondo sobre a
remessa, pelo Tribunal, á Assembléia Legislativa, das
cópias dos editais de licitação por ele recebidos. Parece-
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nos que a medida é desnecessária, além de trazer despesa sem
o correspondente beneficio.
A Emenda nQ 68, também do Deputado Rõmulo Aloise, dá nova
redação, mais concisa, ao inciso XIII do art. 17, mas a
clareza do dispositivo fica prejudicada, o que nos leva a
rejeitar a emenda proposta.
De autoria do Deputado Roberto Amaral, a Emenda no 69
pretende aumentar de 120 para 180 dias o prazo previsto no
art. 54 do substitutivo, relativo á manifestação das Câmaras
Municipais sobre o julgamento de contas. Trata-se de
dilatação de prazo que não se justifica, visto já ser
suficientemente extenso o prazo previsto.
As Emendas nos 70 a 72 são do Deputado Edward Abreu.
A Emenda no 70, que dá nova redação ao 2g do art. 89,
pretende que a gradação das multas a serem aplicadas pelo
Tribunal seja disciplinada por lei ordinária, e não, pelo
Regimento Interno, conforme previsto no substitutivo-
Parece-nos que, havendo na lei orgânica um balizamento
quanto ao valor máximo da multa aplicável, a gradação da
multa pode ficar a cargo do Regimento Interno, o que nos
leva a rejeitar a emenda.
A Emenda no 71 objetiva acrescentar parágrafo ao art. 68. a
fim de que sejam enviados á Assembléia relatórios dos
processos relativos às denúncias apresentadas ao Tribunal. A
providência não nos parece necessária, visto caber ao
Tribunal a apuração das denúncias e a adoção das medidas
pertinentes.
Já a Emenda ng 72 merece a nossa acolhida por conferir,
pela nova redação dada ao 4g do art. 68. ao cidadão
denunciado o mesmo direito previsto para o denunciante, qual
seja, o de requerer ao Tribunal certidão dos despachos e dos
fatos apurados em processo decorrente de denúncia.
De autoria do Deputado Roberto Amaral, a Emenda nQ 73 visa
ao acréscimo de parágrafo ao art. 60, em que se prevê a
comunicação ao Ministério Público da ocorrência de
desfalque, peculato, desvio de bens ou de outra
irregularidade de que resulte dano ao erário, para as
providências cabíveis. Consideramos supérfluo o acréscimo
pretendido, tendo-se em vista já estar o Ministério Público
mencionado no "caput" do artigo, cabendo-lhe, por dever.de
oficio, as providências adequadas.
Apresentada pelo Deputado Edward Abreu, a Emenda ng 74
pretende dar efeito suspensivo ao recurso de revisão
interposto junto ao Tribunal Pleno, substituindo-se a
expressão "sem efeito suspensivo" por "com efeito
suspensivo' no art. 78. Somos favoráveis á medida.
O Deputado José Militão apresentou a Emenda ng 75, que visa
ao acréscimo de um capitulo intitulado "do Apoio á
Assembléia Legislativa", no qual são disciplinados
procedimentos do Tribunal de Contas em relação á Assembléia.
Julgamos que o acolhimento da emenda resultará na
prolixidade do projeto, sem maiores benefícios, o que nos
leva a rejeitá-la.
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As Emendas ns 76 e 77 são de autoria do Deputado José
Bonifácio.
A Emenda ng 76 objetiva dar nova redação ao lQ do art. 61
de forma a evitar que, por irregularidades havidas em
gestões anteriores, os atuais administradores se vejam
privados de recursos provenientes de contratos. convênios ou
instrumentos congêneres. Visando ã maior clareza do texto,
apresentamos a Subemenda ng 1 á Emenda nQ 76.
A Emenda no 77 altera a redação do art. lQ para, segundo o
autor, adequa-Ia ao que dispõe a Constituição do Estado.
Somos favoráveis á modificação na forma da Subemenda no 1 á
Emenda nQ 77.
A Emenda no 78, do Deputado José Bonifácio, pretende
suprimir o parágrafo único do art. 5o e o inciso III do art.
98- Versam ambos os dispositivos sobre as inspetorias
regionais do Tribunal, que o autor considera não devam ser
criadas. Não é esse o nosso entendimento e o de muitos
outros parlamentares desta Casa que, por diversas vezes já
se mostraram favoráveis á medida, o que nos leva a rejeitar
a emenda.
Também do Deputado José Bonifácio, a Emenda nQ 79 altera a
redação do inciso VI do art. 24, submetendo á apreciação do
Ministério Público as consultas que versarem sobre a
realização de despesa pública. Por tratar-se de matéria de
grande interesse para os gestores públicos, visto que a
resposta do Tribunal tem caráter normativo e constitui pré-
julgamento da tese, somos favoráveis á emenda.
A Emenda no 81. do Deputado Ronaldo Vasconcellos, objetiva
dar nova redação ao inciso II do art. 13, prevendo a
redistribuição de processo de julgamento de contas
municipais não apreciado no prazo constitucionalmente
determinado de 360 dias. Sabemos que o atraso no julgamento
das contas não é motivado pelos relatores e, portanto, sua
redistribuição não teria qualquer efeito de ordem prática.
Por fim, analisando os dispositivos que dizem respeito à

atuação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e
tendo em vista as disposições constitucionais que
disciplinam suas funções institucionais, apresentamos as
Emendas ngs 82, 83 e 84.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação das emendas ng 57,

62, 63. 65, 72, 74 e 79 e pela rejeição das emendas nos 55.
56, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 69. 70, 71, 73, 75, 78 e
81, bem como pela aprovação da Subemenda nQ 1 á Emenda ng
76, da Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 77 e das Emendas nos 82,
83 e 84, apresentadas por esta Comissão.

SUBEMENDA NO 1 À EMENDA Ng 76
Acrescente-se ao art. 61 o seguinte 2g, transformando-se

o 2Q em f 3Q.
"Art. 61
# 1 -. . . ......
f2Q - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior caso

seja comprovado:
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- que o atual administrador não é o responsável pelos
atos inquinados de irregularidade;
II - que foram tomadas as providências para sanar as
irregularidades, inclusive a propositura da ação judicial
pertinente, se for o caso.".

SUBEMENDA NO 1 A EMENDA NQ 77
Dê-se ao "caput" do art. lg a seguinte redação:
"Art. ip - O Tribunal de Contas é órgão de controle externo

da administração pública estadual e municipal, presta
auxilio ao Poder Legislativo, tem sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado de Minas Gerais.".

EMENDA NO 82
Dê-se ao inciso V do art. 23 a seguinte redação:
"Art. 23 - ...............................................
V - Promover a execução dos julgados do Tribunal, adotando

as providências necessárias ao seu cumprimento;".
EMENDA NQ 83

Dê-se ao "caput" do art. 24 a seguinte redação:
"Art. 24 - E obrigatória a audiência do Ministério Público

nos casos de:.
EMENDA NO 84

Dê-se ao inciso ir do Bg do art. 71 a seguinte redação:
"Art. 71 - ................................
II - Remeter ao Ministério Público junto ao Tribunal a

Certidão de Débito, ou outro documento, consoante o disposto
no art. 23. inciso V, desta lei.".
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques. Presidente - José Renato, relator -
rbrahim Jacob - Dilzon Melo - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.190/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.190/92, do Deputado Sebastião Costa,
que dá a denominação de Engenheiro João Cataldo Pinto ao
trecho da Rodovia MG-010 que liga o Municipio de Lagoa Santa
à MG-424, foi aprovado no 2Q turno com a Emenda ng 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 ip, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.190/92
Dá a denominação de Engenheiro João Cataldo Pinto ao trecho
da Rodovia MG-010 q ue liga D Municipio de Lagoa Santa à MG-
424.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Engenheiro João Cataldo Pinto o
trecho da Rodovia MG-010 que liga o Municipio de Lagoa Santa
à MG-424.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de março de 1994.
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Péricles Ferreira. Presidente - Maria Olivia, relatora -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.324/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.324/93, do Deputado Tarcísio
Henriques, que fixa limite para os valores das multas
incidentes sobre débitos relativos a impostos e taxas
estaduais, foi aprovado nos turnos regimentais sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 5 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.324/93
Fixa limite para o valor das multas incidentes sobre

débitos relativos a impostos e taxas estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - As multas cobradas pelo Estado em débitos
relativos a impostos e taxas não excederão a 20% (vinte por
cento) do valor do débito principal
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Célio de Oliveira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.377/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.377/93, do Deputado Anderson Adauto,
que dá a denominação de Arsênio Rodrigues de Souza -
Nenzinho - ao trecho da Rodovia MG-424 que interliga os
Municipios de Sacramento e Conquista, foi aprovado nos
turnos regimentais sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 5 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.377193
Dá a denominação de Arsênio Rodrigues de Souza - Nenzinho -

ao trecho da Rodovia MG-424 que interliga os Municípios de
Sacramento e Conquista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica denominado Arsênio Rodrigues de Souza -
Nenzinho - o trecho da Rodovia MG-424 que interliga os
Municipios de Sacramento e Conquista.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
Péricles Ferreira. Presidente - Maria Olivia, relatora -

Francisco Ramalho.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.915/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.915194, do Governador do Estado, foi
aprovado, em 2g turno, na forma do vencido em lo turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno,
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.915194'
Reorganiza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
JUCEMG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lQ - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
JUCEMG -, criada pela Lei ng 51. de 5 de julho de 1893, é
pessoa juridica de direito público, de natureza autárquica.
nos termos da Lei ng 5.512, de 2 de setembro de 1970, e tem
sede e foro em Belo Horizonte.
Art. 2g - A JUCEMG subordina-se, tecnicamente, nos termos

da legislação federal, ao Departamento Nacional de Registro
do Comércio, e vincula-se, administrativamente, à
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio.
Art. 3g - Compõem a estrutura orgânica da JUCEMG:

- unidades colegiadas:
a) Plenário de vogais, formado por:
b) turmas de vogais;
II - unidade de direção e representação: Presidência;
III - unidade de consulta e fiscalização das normas de

registro do comércio: Procuradoria Regional:
IV - unidades administrativas, integrantes da Secretaria-

Geral
a) Gabinete;
b) Secretaria de Apoio às Unidades Colegiadas;
C) Consultoria Juridica;
d) Auditoria;
e) Assessoria de Planejamento e Coordenação:
e.1 - Coordenadoria de Planejamento;
e.2 - Coordenadoria de Orçamento;
e.3 - Coordenadoria de Modernização Administrativa;
e.4 - Coordenadorla de Biblioteca e Documentação;
f) Superintendência de Administração e Finanças:
f.1 - Divisão de Recursos Humanos:
f.2 - Divisão de Pessoal;
f.3 - Divisão de Material. Património e Serviços:
f.3.1 - Serviço de Licitação;
f.3.2 - Serviço de Compras e Contratos;
f.3.3 - Serviço de Almoxarifado;
f.3.4 - Serviço de Patrimônio;
f.3.5 - Serviço Auxiliar;
f.4 - Divisão de Administração Financeira;
f.5 - Divisão de Contabilidade;
g) Superintendência de Apoio Técnico-Operacional
9.1 - Divisão de Processamento de Dados;
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9.2 - Divisão de Microfilmagem;
h) Superintendência de Registro do Comércio:
h.1 - Divisão de Protocolo:
h.1.1 - Serviço de Recepção de Documentos;
h.1.2 - Serviço de Devolução de Documentos;
h.2 - Divisão de Exame de Documentos:
h.2.1 - Serviço de Informações;
h.2.2 - Serviço de Controle de Documentos;

- Divisão de Autenticação de Documentos e Livros;
h.4 - Divisão de Registro e Arquivamento:
h.4.l - Serviço de Cadastro;
1h.4.2 - Serviço de Cópias e Certidões;
h.4.3 - Serviço de Arquivo;
M.5 - Divisão de Agentes Auxiliares do Comércio;
h.6 - Escritórios regionais.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas referidas no artigo são as estabelecidas em
norma federal de registro do comércio e, complementarmente,
no regimento da autarquia, aprovado em decreto.
Art. 4 - D regime juridico dos servidores da JUCEMG é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei nQ 10.254, de
20 de julho de 1990.
Parágrafo único - Aos Agentes de Direção, Deliberação e
Fiscalização Superior da JUCEMG aplica-se, ainda, O
estabelecido nas normas federal e estadual de registro do
comércio e, complementarmente, no regimento da autarquia.
Art. S - 0 posicionamento dos servidores da JUCEMG nas

tabelas de vencimentos constantes nesta lei será
estabelecido em portaria expedida pela Presidência da
autarquia, sujeita à homologação da Comissão Estadual de
Politica de Pessoal - CEP.
Art. 6Q - Fica assegurada ao servidor da JIJCEMG que tenha
curso superior gratificação de 10% (dez por cento),
calculada sobre o vencimento básico do cargo ou da função de
que seja detentor.
Art. 7Q - Aos servidores da JUCEMG serão concedidos, nos
termos de portaria de sua Presidência, 2 (dois) vales-
transporte e 1 (um) vale-alimentação por dia efetivamente
trabalhado.
Art. 8Q - Ficam garantidos aos servidores da JUCEMO os
beneficios previstos nos Decretos ng 15.064, de 15 de
dezembro de 1972, nQ 18.059, de 18 de agosto de 1976, e ng
21.099, de 19 de dezembro de 1980.
Art. 9Q - Ficam extintas as gratificações previstas no art.
39, incisos IV, V e VI. do Decreto nQ 21.099. de 19 de
dezembro de 1980.
Art. 10 - Extingue-se com a vacância o cargo de Assistente-
Revisor de Registro do Comércio.
Art. 11 - Os quadros e tabelas constantes nos Anexos 1 a VI

de que trata o Decreto no 21.099. de 19 de dezembro de 1980,
ficam substituidos pelos quadros e tabelas constantes nos
Anexos 1 a IV desta lei
Art. 12 - O servidor investido em cargo de provimento em

comissão poderá optar pela remuneração do cargo comissionado
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ou pelo vencimento do cargo efetivo ou da função pública,
acrescido do valor de 20% (vinte por cento) da remuneração
do cargo em comissão.
Art. 13 - Os membros de turma de vogais farão jus a
gratificação de 1% (um por cento) da remuneração do cargo de
Presidente da autarquia, por sessão ordinária a que
comparecerem, até o limite de 16 (dezesseis) sessões
mensais.
Art. 14 - O fator de ajustamento do cargo de Secretário
Geral, a que se refere o Anexo VI da Lei ng 11.179, de 10 de
agosto de 1993. passa a ser de 1,3206.
Art. 15 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da
autarquia.

 

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Célio de Oliveira.

 

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
Diário do Legislativo de 14/4/94.)

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

486? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 25/2/94 pelo

Deputado José Maria Pinto
O Deputado José Maria Pinto s - Sra. Presidente, Srs.
Deputados, vimos a esta tribuna, como trincheira, para nos
defender das acusações e das dissensões de natureza maléfica
que pairam sobre o Deputado José Maria Pinto nesta
contingência política que se desenvolve dentro do Estado de
Minas Gerais. Entretanto, hoje, lendo os jornais, para
surpresa minha, percebo que a imprensa não encontrou amparo
jurídico nem substância nas peças informativas vindas da
Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que esta Assembléia
conceda licença para que o Deputado José Maria Pinto seja
processado.
Vejam os senhores que a imprensa toma novo rumo, qual seja
o de denegrir, ainda mais, a figura do Deputado José Maria
Pinto e tentar jogar o PP contra ele, homem que trabalhou
por mais de 40 anos na Polícia Civil, homem que dedicou sua
vida nesta Assembléia Legislativa ao trabalho em favor das
classes menos aquinhoadas da sociedade, procurando sempre
ser cordial e respeitoso para com todos e, sobretudo, cioso
do Poder Legislativo, contido na teoria de Momtesquieu.
Entretanto, os jornaís, que em nenhum momento ataquei, e que
sempre respeitei, como também nunca ataquei nenhum Deputado,
vêm novamente denegrindo a minha imagem.
Respeito também a justiça, que ora avalia exatamente o que
aconteceu com o Deputado José Maria Pinto e com o cheque
vindo da Assembléia de Deus, que foi parar numa caderneta de
poupança. Entendo que estamos num regime democrático e,
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assim, são concedidos a sindicância, o inquérito e o
processo contra as pessoas. O que não se pode permitir é que
a imprensa continue assacando a este Deputado erros que não
cometeu, porque é um homem que já forneceu milhares de
informações, em primeira mão, para os jornais que estão
tentando denegrir a sua imagem, mesmo depois de o caso estar
arrefecido. Já há uma consciência nesta Casa de que eu não
sou nenhum pecador. Possivelmente, eu apenas tenha feito um
favor para o Presidente da Assembléia de Deus, porquanto
tenho li anos de relacionamento com essa Igreja e para ali
já mandei centenas de convénios e cheques, a fim de atender
ás necessidades daquela entidade, em várias oportunidades.
Assim, pediria á Presidência do "Estado de Minas" e do
"Diário da Tarde" que se fizesse um exame apurado do que
aconteceu, que fossem mais conscienciosos e tivessem piedade
do Deputado José Maria Pinto, que vem lutando para defender
os seus direitos, aqui em Belo Horizonte, nesta Assembléia
Legislativa, na justiça comum, e com um processo de "habeas
corpus" , para o trancamento de uma ação intempestiva,
ignóbil, abrupta, que está sendo movida contra a minha
pessoa.
Então. Sr, Presidente e Srs. Deputados, conclamo a todos
para que participem ativamente do Poder Legislativo, pois
este é um Poder importante no regime democrático. Peço aos
meus pares que unam forças para que este Poder sobreviva e
contribua, cada vez mais, para o progresso de uma sociedade
que passa por momentos difíceis neste Pais, onde há grande
concentração de renda nas mãos de poucos e tantos fatos
desonrosos nos meandros da política.
Graças a Deus, já existe uma consciência do trabalho
realizado pelo Deputado José Maria Pinto, cidadão q ue tem
contribuído significativamente para o bom funcionamento
deste Poder.
Gostaria de dizer aos Deputados do meu partido - o PP - que
procurei meu Líder, o Deputado Hely Tarquinio, homem
inteligente e probo, pedindo-lhe que não se manifestasse em
defesa do Deputado José Maria Pinto, pois ele é capaz de se
defender sozinho.
Gostaria de dizer, também, que sou possuidor de diploma do

curso de Direito, com especialização jurídica em diversas
áreas e. por isso, seria incapaz de cometer atrocidade
dessa natureza contra a sociedade que me colocou na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Quanto ao PP, tive a dignidade de procurar o Sr. Hélio
Costa, nosso carro- chefe, para dizer que não estarei
presente no partido nem acompanharei S. Exa. . evitando
ataques por parte da imprensa. Estarei sempre a favor do
Estado, procurando colaborar com a campanha honesta que vem
realizando, pois sei que S. Exa. é competente e reconhecido
expoente da política mineira e, por certo, estará no Palácio
da Liberdade com a ajuda de todos nós.
Sra. Presidente e Srs. Deputados, muito obrigado pela
oportunidade que o Poder Legislativo me oferece de seguir
por essas trincheiras, nos sete meses de campanha,
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trabalhando em prol da comunidade com a dignidade que este
Deputado sempre teve em toda a sua vida pública. Muito
obrigado.

- Sem revisão do orador.)
510a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 5/4/94 pelo
Deputado Tarcisio Heririques

O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, no ano passado tive oportunidade de apresentar
um projeto regularizando a questão dos concursos. A alegação
era de que os editais eram publicados com um prazo muito
exíguo para que fossem feitas as inscrições. Publicava-se
edital de concurso, com prazo para a realização das provas
para dai a dez dias. Entendi, e a Assembléia também, que se
devia dar um prazo maior para que os candidatos do interior
pudessem, pelo menos, tomar conhecimento de que o concurso
seria realizado. O projeto foi aprovado, tramitou
normalmente e foi levado a sanção do Governador. S.Exa.
entendeu de vetar o projeto alegando que a comissão que
estuda o novo estatuto dos funcionários públicos,
naturalmente, levaria isso em consideração.
Agora, a COPASA publicou esta semana edital de concurso
público com um número grande de vagas para 47 atividades
diferentes. O edital estabeleceu o período de 4 a 8 de abril
para os candidatos fazerem assuas inscrições. Como é uma
gama multo grande de vagas, é evidente que elas ficarão
circunscritas a Belo Horizonte, O pessoal do interior não
terá tempo hábil para providenciar a sua inscrição. Isso é
injusto porque o único empregador, hoje, que tem alguma
atividade a oferecer é o poder público. O particular já não
se aventura a montar uma atividade industrial ou comercial.
Desde que inventaram a correção monetária, é muito mais
cômodo colocar o dinheiro em um Banco e viver de
rendimentos, embora esse lucro seja fictício, uma vez que o
Banco paga apenas a correção monetária. Se o titular desse
dinheiro o aplicasse em investimentos, evidentemente ele
estaria gerando emprego para muitas famílias.
Agora, o Governo incide no mesmo erro fazendo esse concurso
num prazo tão exíguo. O pessoal do interior fica
impossibilitado de fazer o concurso, e os grandes centros
ficam cada vez mais congestionados. Muito embora haja vagas
também para o interior, as pessoas que passam no concurso e
para lá vão com , um ou dois meses já estão de volta para o
centro urbano. E a repetição desse equivoco que devemos
analisar. Precisamos encontrar uma solução mais adequada e
mais justa para a realidade do momento. Desse jeito que a
COPASA está agindo, muitos outros órgãos do Governo também
estão. Eles estão incorrendo em grande injustiça.

SlOg REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/4/94 pela

Deputada Maria José Hauelsen
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores presentes nas galerias, minha região, o
vale do Mucuri, viveu ontem um dia que foi motivo de atenção
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de todo o País. Os jornais nacionais noticiaram a
interrupção da Rodovia MG-lOS, estrada que liga a aR-liS - a
Rio-Bahia - a Pavão. Essa estrada começa no Município de
Teófilo Otõni e vai até Maxacalis, Bert6polis, indo aos
limites da Bahia. Essa estrada é constantemente interrompida
- bastando haver ameaça de chuva - e não tem merecido do
Estado nenhuma atenção. Ela não é nem patrolada, o que
garantiria seu tráfego em época de chuvas. Da maneira como
está, ela se torna intransitável em época de chuvas, mesmo
que não sejam chuvas pesadas e permanentes.
A região servida por essa estrada é uma região empobrecida,

de latifúndio de terras férteis e de população rarefeita. A
grilagem tem contribuído para o êxodo rural. Muitos
lavradores saíram das regiões de Aguas Formosas, Maxacalis,
Bertópol is, Pavão e Belo Oriente e foram engrossar as
favelas de Teófilo Otõni e mesmo as favelas de Belo
Horizonte.
E comum aqui em Selo Horizonte, ao fazer algum trabalho
numa favela, ao procurar fazer contato com os empobrecidos
da periferia, encontrarmos entre essas pessoas algumas que
vieram do vale do Mucuri.
Ontem, em Belo Oriente, um distrito de Teõfilo Otõni, o
povo da comunidade organizada interrompeu a estrada MG-105
para chamar a atenção de todo o Estado de Minas Gerais e de
toda a Nação para a situação de descaso e para as
dificuldades daquela região. Essa estrada, a MG-105, é uma
das estradas da eleição. Ela tem sido uma das estradas do 3
de outubro ou do 15 de novembro. Há anos que, quando se
aproximam as eleições, várias máquinas se deslocam do DER-
MG, se deslocam dos pátios das empreiteiras para as margens
da MG-105. Lá, começam a revolver a terra a fazer de conta
que vão trabalhar. Começam um movimento de asfaltamento da
estrada de Águas Formosas. O povo tem acreditado. Durante
anos e anos muitos políticos se elegeram à custa do fantasma
da MG-105. Depois que as eleições passam, sem o mínimo
constrangimento, o Governo retira as máquinas, as
empreiteiras recolhem as máquinas que emprestaram, e tudo
volta à estaca zero, como se nada tivesse sido prometido,
como se nada tivesse acontecido;
Ontem, o povo da região de Águas Formosas, de Teôfilo
Otõni, de Belo Oriente, de Pavão, de Maxacalis e de
Bertõpolis ocupou a MG-105 de 6 horas da manhã ao meio-
dia. Durante esse tempo, a estrada foi paralisada. Centenas
de carros tiveram que ficar parados, e outros tantos estavam
ali, apoiando o manifesto e a luta dos moradores da região.
Centenas, milhares de pessoas protestaram contra as
promessas inúteis e hipócritas daqueles que se elegeram ou
ainda pensam em se eleger com o "asfalto-fantasma" na MG-
105. Graças a Deus, este ano acho que, pelo menos, as
máquinas não serão colocadas ali para frustrar, mais uma
vez, o povo daquela região.
Entretanto, não têm faltado cartazes nem faixas dos
prometedores daquela região, mas os políticos que forem
faturar em cima da dificuldade do povo não terão a ousadia
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de compactuar com o Governo do Estado e com as empreiteiras,
levando para lã máquinas, q ue ficam, normalmente, do mês de
agosto até passarem as eleições. A partir do dia 18 ou 19,
as máquinas começam a se movimentar novamente, sendo
retiradas do local. Se isso tivesse acontecido apenas uma
vez. poderíamos pensar que tivesse sido falta de dinheiro,
problema de orçamento ou porque não houve previsão. Mas
quando isso se torna freqüente, os políticos parecem duvidar
da capacidade e da memória dos eleitores.
Embora não estivéssemos ontem em aelo Oriente, apoiando a
paralisação da estrada, apoiamos a manifestação do povo.
Estamos certa de que as mudanças deste Estado terão de vir,
sim, e virão, sobretudo com a pressão do povo, com a
conscientização dos eleitores que, em época certa, saberão
distinguir o joio do trigo.

510a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/4/94 pelo

Deputado Jaime Martins
O Deputado Jaime Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
em outubro, fomos acusados desta tribuna. Estávamos saindo
de uma enfermidade. Estivemos mais de um ano hospitalizado e
em situação precária, mas, nem assim, o nosso ofensor e
detrator teve respeito para conosco- Esse mesmo que prega os
direitos humanos e que, se um policial der um beliscão num
bandido, logo o acusará, não sabe respeitar as pessoas
honestas como elas merecem.
Foi uma fase difícil de recuperação. Fui enxovalhado,
triturado, massacrado por esse Deputado, que lançou lama
não só em minha pessoa, mas em vários colegas, gente boa e
honesta, que conhecemos. Mesmo em péssimas condições
físicas, fiz a minha defesa e, logo em seguida, um
encaminhamento ao Presidente da Assembléia, para que
mandasse à Comissão de Constituição e Justiça pedido a fim
de que esse Deputado fosse enquadrado por falta de decoro
parlamentar.
Esse Deputado vem, lança a lama e some. A sua obrigação era
comprovar que eu era desonesto e que havia desviado dinheiro
público para o meu bolso. Procurei, então, o Ministério
Público, o Dr. Castellar Guimarães, e comprovei toda a minha
situação. Ontem, felizmente, depois de muito tempo, receb4 o
atestado da verdade, meu atestado de bons antecedentes, que
foi a herança que recebi do meu pai. Ele me ensinou a ser
honesto, a ser trabalhador e a respeitar as coisas da lei.
Isso eu preservo. E ontem, felizmente, o Presidente desta
Assembléia recebeu, em meu nome, esse atestado.
Assim, hoje estou com a alma lavada, tranqüilo. Mas o meu
nome foi enlameado. A denúncia que o Deputado fez repercutiu
no Estado inteiro. As pessoas que me conhecem sabem que era
tudo mentira. Por Isso, naquela época, recebi uma infinidade
de telegramas, de telefonemas, em solidariedade. Mas, para
quem não me conhece, ficou a imagem. Eu cito aqui o
comentário do Deputado Roberto Luiz Soares. Na sua região
eleitoral, numa roda de Deputados, falava-se da
desonestidade de Deputados. Foi quando citaram o meu nome. 0
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Deputado Roberto Luiz Soares, então, disse:" Epa! Esse, não!
Por esse eu ponho a minha mão no fogo! D Deputado Jaime
Martins eu conheço!" Acontece que, em nosso Estado, não
existem tantos "Robertos Luizes Soares" para nos defender.
Assim, os que não me conhecem ficaram na dúvida.
Por tudo isso, peço à imprensa que dê, agora, ao que

aconteceu a mesma divulgação que foi dada naquela época das
acusações- E peço à Comissão de Justiça que se reúna e que
se manifeste. Não entendo por que um Deputado sem ética está
fazendo parte de uma Comissão de Etica, que vai fazer nosso
Regimento Interno. Sr. Presidente, é uma vergonha que um
elemento desses faça parte de tal Comissão.. Deixo aqui o
meu protesto, e quero que V. Exa. , Sr. Presidente, encaminhe
esses documentos hoje á Comissão de Justiça para que ela se
manifeste o mais rapidamente possível. Enquanto ela não se
manifestar, virei toda semana a esta tribuna para cobrar o
andamento desse processo.
Aquele Deputado precisa ser penalizado para que passe a
respeitar os outros. Ele veio não sei de onde - nem mineiro
é - enlameou verdadeiros mineiros, homens honestos desta
Casa. Não fui apenas eu o atingido. Há vários colegas
nossos, gente íntegra, honesta, que também foram enlameados.
De modo que, sem prejuízo de outras medidas cabiveis, peço
que a Comissão de Constituição e Justiça se manifeste de
hoje até amanhã. Vou reunir-me com meu advogado e entrar com
uma ação de perdas e danos na justiça comum. O meu nome é a
maior herança que tenho no mundo. Então, é preciso que esse
Deputado se responsabilize pela perda que tive com
referência ao meu nome e por tudo aquilo que possa me
prejudicar política e moralmente.
Sr. Presidente, aqui estão algumas das correspondências que
recebi e que anexo à minha solicitação. São as seguintes:
correspondência do Presidente da Cãmara Municipal de Luz;
correspondências de um amigo de Araxá e de um amigo de
Divinópolis; um abaixo-assinado de minha terra. Nova
Serrana, onde há assinaturas não só de companheiros meus do
PFL, mas também de membros de outros partidos; dois
documentos do Prefeito de Pompéu: um como autoridade do
municipio e outro de caráter pessoal um documento da
Prefeitura de Dores do Indaïá; um documento do meu ex-
colega, Prefeito de Congonhas, Guàlter Monteiro;
correspondência de Luzia Maria Fonseca, que é Chefe do
Setor de Comunicação Social da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de Divinópolis e faz parte também da
administração do PMDB; um documento do Prefeito de Moema.
Essas, Sr. Presidente, são correspondências que farão parte
do processo. Um outro documento, um jornal de Dores do
Indaiá, fez uma referência elogiosa a minha pessoa, dizendo
que as acusações eram infundadas, que não tinham cabimento e
que todos me conhecem muito bem. Há, também, uma referência
de uma senhorita que se diz assessora de relações públicas
de um Deputado que era Líder de um partido, contestanto o
jornal que me defendeu. Vejam a que cúmulo chegam as coisas.



288

Estou anexando, também, uma cópia do oficio do Dr.
Casteliar Modesto Guimarães Filho, Procurador-Geral de
Justiça, trazido por ele mesmo, e que vou ler para que todos
tomemconhecimento.
- Lê ofício publicado na edição de 6/4/94.
Sr. Presidente, para encerrar, peço a V. Exa. que encaminhe

á Comissão de Constituição e Justiça os documentos a que me
referi e peço aos membros dessa Comissão que, por favor, os
examinem com a máxima urgência, pois, desde novembro, o
processo está paralisado. Nós desejamos ver o problema
solucionado o mais rápido possível. Se precisarem de mais
alguma coisa, cito os outros meus colegas, que também foram
denunciados, para que sejam convocados para depor naquela
Comissão. Nós precisamos, com urgência, deter esse Deputado
que não tem ética, que não tem condições morais para ficar
fazendo denúncias.
Há noticias de que esse cidadão é candidato a Governador
pelo seu partido. Isso deve-ser. Sr. Presidente, uma piada.
Não é possível. Nós gostaríamos de que V. Exa. revisse essa
situação, porque, no meio de uma bancada grande, existem
outros elementos, talvez mais conscientes, sendo possível a
substituição desse cidadão na Comissão de Etica da
Assembléia. Muito obrigado.

51Oê REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/4/94 pelo

Deputado Ibrabim .Jacob
O Deputado Ibrabim ,Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não bastassem as insistentes, abusivas e sempre lamentáveis
conseqüências, diretas ou indiretas, sobre a harmonia e a
tranqüilidade pública, por força do trabalho sórdido de
alguns abutres sociais, havemos, sim, de lamentar muito mais
o crime que, amiúde, se tem perpetrado contra o sagrado
direito da massa de obter informações corretas e
necessariamente ponderadas acerca do nosso trabalho como
homens públicos.
Ora pela ação inconseqüente e maliciosa, ora pela inação
absoluta e covarde, esses agentes perniciosos, porque vazios
dê um verdadeiro idealismo, costumam tripudiar sobre a honra
alheia a partir dos valores comprometidos que têm dentro de
si, donde partem os disparates que enxovalham a política
nacional
A falta de valores mais altos e realmente confiáveis, todos
ficam expostos ao aventureirismo dialético de homens q ue se
lançamna vida pública sem o menor preparo e compostura
social para exercê-la com dignidade.
São pessoas de mente e comportamento pouco recomendáveis,
arraigadas á Ira e á paixão menor por efeito da própria
iniqúidade de suas experiências particulares mal-sucedidas,
identificados com a vontade de parasitar os recursos
públicos a pretexto de servir a uma causa que, na realidade,
é sofistica e invariavelmente comprometida. Esses tipos,
mau-carácteres, reconhecidamente venais, ousadamente emergem
da lama a que estão acostumados para disputar cargos
públicos e, exercendo-os acidentalmente, não têm o menor
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escrúpulo no ato de enxovalhar, de maneira indiscrininada,
cidadãos e entidades ilibadas, tradicionais e de real
utilidade para a massa.
E esse elemento despreparado, recalcado, incapaz para as

atividades necessariamente criativas e sadias do verdadeiro
homem público que, intempestivamente, vem infestar o cenário
da vida política brasileira de hoje, neste final do século
da técnica, fazendo esvair-se, em seu rastro, o bom conceito
e a figura dos homens públicos em geral, sujando a imagem de
todos com o seu negativismo, com o derrotismo de suas
manifestações, num inequívoco desserviço á Nação inteira.
Vivenciando os materiais putrefatos, a sua vida pública
apenas sobrevive à custa do bombástico e do escandaloso, em
torno do que passam a gravitar, mas atingindo, com a sua
cegueira e insensibilidade, pessoas isentas e sérias, já que
não aprenderam a separar o joio do trigo.
Senhores, em novembro. por falta de outros motivos que
pudessem alimentar a presença do nome do Deputado Antônio
Carlos Pereira nas manchetes da imprensa, fui por ele
violentamente insultado em minha dignidade, não apenas de
parlamentar, mas também de homem, de cidadão, ao ser acusado
afoitamente, sem ponderações, sem o exame justo dos motivos
e da procedência da hipótese levantada, de aplicar
indevidamente verbas públicas.
Não bastaram os meus 74 anos bem vividos, estes cabelos
brancos que atestam uma longa e árdua luta, para induzir o
Deputado Antônio Carlos Pereira a. no minimo, um raciocínio
viãvel, humano, social, equilibrado.
Ora, senhores, ao contrário do que era de esperar de um
sóbrio representante do povo, houve por parte daquele
parlamentar uma intencionalidade extremamente maldosa,
insana mesmo, naquele ato, uma irresponsabilidade completa,
mostrando, lamentavelmente, que a vida pública brasileira
está povoada desses monstros sociais, desses indivíduos que,
de fato, são párias, nocivos, peçonhentos, mentirosos e
capazes de cometer as maiores atrocidades com a mesmíssima
cara-de-pau com que empunham as falsas bandeiras de uma
moralidade que jamais conheceram.
Partindo de premissas suscitadas pelos velhos e rarissimos

adversários políticos, remanescentes saudosos do fascismo, o
Deputado Antônio Carlos Pereira não usou do menor critério
ao acolher uma politicagem barata, suja, vil, se deixando
seduzir pela promessa de uns pouquissimos e questionáveis
votos em Ubá, onde tenho minha principal base eleitoral.
Além de me atingir, o Deputado Antônio Carlos Pereira não
se conteve e, com a mesma irresponsabilidade eleitoreira,
sádica, envolveu, com toda a intensidade demagógica, o nome
de uma instituição milenar, a maçonaria, arrolando em seus
atropelos desvairados e viciados o DAMES. de natureza
filantrópica, de altíssima relevãncia social, prestador de
serviços gratuitos a 30 mil pessoas carentes e vinculado à
Loja Maçônica Fraternidade Ubaense.
Inconseqüente, despreocupado de uma averiguação acurada e
limpa, o Deputado Antônio Carlos Pereira não se deteve, por
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um instante ao menos, na análise, que seria compulsória, da
habitual sobriedade, notória e inflexivel, do sistema com
que trabalham as instituições vinculadas ao serviço social
da maçonaria. Não acreditasse ele, por ignorância,
incompetência de discernimento ou má-fé, no trabalho de seu
colega parlamentar, teria de acreditar na instituição
maçônica ou, na pior das hipóteses, de buscar a verdade
antes de se lançar a uma denúncia pueril, infundada. A sua
sanha eleitoreira era tão grande que ele não se deu ao luxo
de questionar a baboseira de três ou quatro loucos fascistas
que não têm nada a perder.
A partir de 1964, por empunhar com muito idealismo a
bandeira do verdadeiro trabalhismo, fui preso, cassado,
submetido a numerosos vexames, processado em função de
várias denúncias, envolvido pela avalanche do poder militar
despótico.
A mesma cena se repete hoje em face da denúncia do Deputado
Antônio Carlos Pereira: tambén naquela época tive todos os
processos arquivados por falta de provas elementares e fui
declarado inocente.
Gostaria, é verdade, que a imprensa, hoje, noticiasse com a
mesma ênfase com que enfocou o momento da denúncia o
resultado do regular inquérito da Procuradoria de Justiça do
Estado. Afinal, esse é seu dever, segundo os padrões de
moralidade que norteiam o seu trabalho.
Senhores, com 50 anos de vida maçônica, eu conservo comigo

o orgulho e o dever de me manter limpo e puro.
Não sou homem de trapaças, de negociatas, de expedientes
escusos. de barganhas, de acomodações. Meu passado é um
livro aberto, amplamente conhecido na minha comunidade, e
não tenho o menor receio de qualquer tipo de devassa em
minha vida particular.
Quando da denúncia do Deputado Antônio Carlos Pereira, em
novembro passado, eu tive o impeto natural de replicar a
informação tendenciosa que ele trazia, que ele fomentava
como um falso paladino da moralidade. Ele, no entanto, que
me viu enfrentar com tranqüilidade os seus ataques, de pé,
atento, não se dignou de ouvir a réplica que fiz da tribuna,
nem de examinar a farta documentação que trouxe comigo para
contestar sua denúncia, destituindo-se do menor vestigio do
espirito de justiça que o homem público tem a obrigação de
trazer consigo.
Não é o mero uso do macacão que confere ao operário o
direito de se dizer um trabalhador com direitos
indiscutiveis, são os seus deveres, exercidos com
austeridade, com o suor de cada dia, com a sua garra para o
auto-sustento, a sua luta honesta e incessante que lhe
garantem o pedestal dos grandes heróis, construtores leais
da Pátria.
Agora, por uma questão de foro intimo em relação ao povo

que represento nesta Casa, não posso deixar de apresentar o
meu profundo repúdio à infeliz iniciativa do lançamento do
Deputado António Carlos Pereira ao Governo do Estado, o que
se afigura como mais um gesto de insana aventura. 0 cargo de
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Governador é sério e alto demais para quem se revelou
inconseqüente, totalmente imaturo e demagogo vulgar! Minas
Gerais tem tradição demais acumulada para permitir o acesso
á Chefia do Executivo a quem se tiver perdido no mais
elementar dos preceitos da vida pública, o da ética
política!
Tornei, como sempre tomarei, gestos impulsivos dessa ordem
como um desafio que todos nós temos de enfrentar nos mares
tempestuosos da vida. E uma fatalidade! Uma fatalidade única
e insubstituível que leva o homem a se impor em seu meio,
vencendo obstáculos, fazendo de sua vida uma seqüência de
vitórias, de êxitos, de exemplos a serem copiados pelos
fracos de saber.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, consciente do meu dever
para com os meus pares, para com esta Casa, para com o
Estado e como povo mineiro, finalizo as minhas palavras,
nesta tribuna, reiterando os termos com que contraditei, "a
priori", a infundada denúncia do Deputado Antônio Carlos
Pereira, colocando á inteira disposição de todos,
incondicionalmente, a qualquer momento e circunstância, as
minhas contas bancárias e a minha declaração de rendas,
abrindo mão de toda prerrogativa parlamentar, bem como as
contas, os livros, as obras e os registros da instituição
Que represento, o DAMES, entidade assistencial da Loja
Maçônica Fraternidade Ubaense, que, a despeito da vontade de
alguns desprovidos do sal do espirito, continuará servindo
aos pobres, aos humildes, à comunidade aflita de onde vim e
com a qual convivo. -

510a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/4/94 pelo

Deputado Wilson Pires
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
assomo, neste momento, a esta tribuna com uma tristeza das
maiores possíveis, porque a cada dia constatamos que a
classe política fica mais desmoralizada. Mais triste ainda é
vermos que os próprios políticos acusam seus companheiros
injustamente, fazendo-nos questionar o fato de pertencer a
esta classe -
É evidente que toda regra tem exceção, e sabemos da

existência de muitos políticos sérios, que devem permanecer
em seus postos, mas devemos varrer da classe política
aqueles que não correspondem às expectativas do povo mineiro
e do povo brasileiro.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta tribuna
não apenas para estar solidário com os nossos companheiros,
acusados injustamente, mas para trazer o meu testemunho
sobre o que está acontecendo no Nordeste de Minas Gerais.
Aquela região encontra-se completamente divorciada do
restante do Estado de Minas Gerais, por falta de seriedade
daqueles que comandam os destinos deste Estado.
Chego a dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
promessas são feitas em praças públicas e não são honradas.
Na minha região, na cidade de Águas Formosas, foi prometido,
pelos políticos, o asfaltamento da estrada que liga a
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referida cidade à BR-116. o que até hoje não aconteceu.
Aquela região está, praticamente, abandonada e só é lembrada
com objetivo eleitoreiro. pois foi em época de eleições que
o Governo anterior colocou suas máquinas na estrada, mais
uma vez enganando o sofrido povo do Nordeste mineiro para
eleger o atual Governo.
Quero dizer aos senhores que tive a honra e o privilegio de
apresentar emendas, aprovadas por esta Casa, sancionadas por
esse Governo que ai está, para o asfaltamento da estrada que
leva Águas Formosas e Pavão à BR-116. Os recursos existiam,
alocados no orçamento e regulamentados pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias, mas foram desviados para outros
setores.
Peço, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que nos ajudem a
levantar a bandeira da tentativa de diminuição das
desigualdades regionais, porque a região do Nordeste mineiro
não é vista com seriedade por esse Governo, assim como não o
foi pelos governos anteriores. Aquela região é vista.
somente, como curral eleitoral, quando os candidatos para lá
enviam migalhas em troca de votos. Mas não precisamos de
migalhas nem de favores, porque é obrigação daqueles que
comandam os destinos de um Estado diminuir as desigualdades
regionais. Em nossa região, Sr. Presidente, existem
desigualdades incompatíveis com a sociedade justa que
almejamos, onde haja melhor distribuição de renda, com
conseqüente melhoria de qualidade de vida do povo. Quero.
Sr. Presidente, deixar aqui o meu veemente apelo, para que
os futuros governantes e esse Governo que ai está possam
resgatar a divida que têm para com aquela região, porque foi
uma promessa do atual Governador feita em praça pública e
não cumprida.
Sr. Presidente, é isso que leva à desmoralização dos
políticos, é isso que leva o povo a votar não nos políticos,
mas no "senhor asfalto", na "senhora estrada". Precisamos
mostrar ao povo de Minas Gerais e ao povo do nordeste
mineiro que existem homens sérios que querem promover o
desenvol'imento de suas regiões. Não há, até hoje, nenhum
lampejo de seriedade nesse Governo, no sentido de que possa
resgatar as promessas que fez, perante o povo, em praça
pública.
Fica aqui o meu protesto, e continuarei protestando,

durante todo o tempo em que permanecer nesta casa, contra as
arbitrariedades, contra as colocações dos políticos que não
cumprem suas promessas e enganam o povo, fazendo deste una
verdadeira multidão de inocentes úteis, que, no dia da
eleição, homologa a candidatura desses homens que não são
sérios para com o povo de seu Estado e a sua Pátria.
Precisamos resgatar a seriedade dos políticos,
principalmente daqueles que têm o comando de Minas Gerais,
porque, até o momento, esse Governo não disse para que veio
e, tenho certeza, não dirá para onde vai. Existem muitos que
se sacrificam, que não têm qualidade de vida, que não têm
salários dignos, principalmente na nossa região, que é a
quarta mais pobre do planeta. Não há seriedade nem vontade
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política desse Governo para fazer com que nossos cidadãos,
bravos cidadãos, que brigam por uma melhor sobrevivência no
Nordeste de Minas, tenham ajuda daqueles que comandam o
destino deste Estado. Muitos querem ter o mando da região,
mas nada oferecem, só tiram o voto no período eleitoral,
fazendo com que o povo seja sempre enganado e vilipendiado
pela falta de seriedade do político de hoje. Muito obrigado.
Sr. Presidente.

510a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/4/94 pelo

Deputado Reinaldo Lima
O Deputado Reinaldo Lima - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, o ilustre colega Deputado Geraldo da Costa
Pereira deu entrada nesta Casa ao Projeto de Lei no
1.928/94, que cria a área de proteção ambiental da bacia
hidrográfica do rio Doce.
Desejamos salientar que esse projeto bem mostra o quanto é
fértil a lavra do ilustre Deputado, um dos mais atuantes
nesta Casa.
De fato, a poluição das bacias hidrográficas de Minas

Gerais atinge níveis verdadeiramente críticos. De tal monta
é o problema que a calamidade se alastra por todo o sistema
e prejudica o abastecimento urbano, a pesca e a irrigação,
tornando o meio ambiente seriamente comprometido.
Por isso mesmo é que o Brasil e a França, em 1988,
assinaram um acordo de cooperação técnica, que objetiva o
estudo do gerenciamento integrado das bacias hidrográficas
situadas no Pais, sendo a bacia do rio Doce escolhida para a
realização de um projeto piloto, o Projeto Rio Doce, que
teve inicio em junho de 1989.
Assim, Srs. Deputados, vê-se o quanto é importante a
proposição do Deputado Geraldo da Costa Pereira.
Por esse motivo, considerando a importância desse projeto

de lei, tivemos a oportunidade de apresentar um substitutivo
que tem por objetivo não só a proteção da bacia do rio Doce,
mas também, em consonância com o acordo de cooperação
técnica França-Brasil, a aglutinação em um só projeto de lei
das demais bacias hidrográficas de Minas Gerais,
principalmente: a do rio Grande, pela sua importância no Sul
de Minas; a do rio Jequitinhonha, pela importância da vida
naquele tão sofrido vale; a do rio Paranaiba, pela sua
importância na divisa dos Estados de Minas e de Goiás; e a
do São Francisco, já contemplada em projeto anterior, pela
sua histórica importância no escopo desse mesmo acordo de
cooperação. Acreditamos que um único projeto poderia reunir
as grandes bacias hidrográficas, tendo em vista o objetivo
final dessa proposição.

SlOg REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/4/94 pela
Deputada Maria José Hauelsen

A Deputada Maria José Maueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, há poucos dias, numa conversa informal com o
Presidente desta Assembléia Legislativa, Deputado José
Ferraz, ele me solicitou que fizesse justiça e que
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elogiasse o Governador do Estado. Garanti ao ilustre
Presidente que teria o maior prazer em vir a esta tribuna
para fazer tais elogios se tivesse motivos para isso, se
tivesse a certeza de que alguém do nosso Estado, alguém da
nossa região, alguém da nossa comunidade estivesse sendo
beneficiado.
Tenho aguardado com ansiedade e até procurado motivos para
fazer elogios ao Governador do Estado e, francamente, não
consigo encontrar esses motivos. Nesse momento, o que me
traz a esta tribuna é o desrespeito á Constituição mineira,
que nós aprovamos, conhecemos e que não está sendo cumprida
pelo Governador do Estado.
A Constituição Estadual, no seu art. 36, 4g, assegura aos
inativos as mesmas vantagens, os mesmos direitos dos que
estão na ativa. Assim sendo, apresentei uma emenda ao
Projeto de Lei ng 1.866/94, que trata do quadro do
magistério, visando a sanar um problema que é muito grave,
isto é, o desrespeito á Constituição. Apresentei tal emenda,
mesmo considerando-a inócua, mesmo sabendo que era "chover
no molhado", pois uma emenda a um projeto de lei não tem a
mesma força de uma lei constitucional. Entretanto, como a
lei constitucional não está sendo cumprida, tentei salvar a
situação através de uma emenda a esse projeto de lei que
está tramitando nesta Casa, para que os aposentados tenham
os mesmos direitos daqueles que estão na ativa.
Gostaria de esclarecer que estou me referindo aos

aposentados do magistério, àqueles que durante 25 ou 30 anos
ficaram na sala de aula, sofreram as conseqüéncias e o
desgaste do magistério, aguentaram o pó de giz e, depois de
uma vida de lutas para educar crianças e jovens neste Pais,
pensando que iriam ser recompensados na aposentadoria, foram
surpreendidos pelo fato de serem obrigados a viver com
proventos que variam entre CR$70.000,00 e CR$80.000,00.
Encontrei, nesta semana, colegas que me mostraram o
contracheque, e os proventos não iam além disso.
Portanto, inclui a minha emenda ao Projeto de Lei ng
1.866/94, mas qual não foi a minha surpresa ao ver a opinião
do relator. Deputado José Renato, Deputado inteligente,
capaz, mas que não teve sequer o bom-senso de abrir a
Constituição e verificar o que ela falava a respeito. Quero
dizer que ele não teve preocupação e bom-senso porque não
posso acreditar que o Deputado José Renato tenha agido de
má-fé. Sabem qual foi o argumento usado por ele para
rejeitar a Emenda ng 4, que pede o "pó-de-giz" para os
professores aposentados? Ele foi buscar um jurista que
escreveu para uma revista emitindo uma opinião que foi
publicada em 1976! Com muito mais facilidade ele encontraria
em qualquer gaveta ou em qualquer mesa da Assembléia
Legislativa uma Constituição, e bastaria procurar no indice
a parte que fala de aposentados para deparar com o art. 36.
4, que garante aos aposentados os mesmos direitos dos

funcionários da ativa.
Srs. Deputados, pedimos destaque para a Emenda ng 4 e

gostariamos de poder contar com os senhores para que mostrem
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que não há discriminação pelo fato de uma emenda vir de uma
Deputada do PT. Gostaria de contar com o apoio dos senhores,
para que possam mostrar que são sensíveis aos problemas de
professoras e professores aposentados, que estão vivendo,
alguns deles, com proventos de CR$70.000,00, CR$7500000 e
CR$8000000. Quem sabe, entre essas senhoras aposentadas.
algumas tenham sido professoras dos senhores e. neste
momento, estão dependendo, estão precisando da sensibilidade
e da sensatez dos Deputados desta Casa, para que a lei seja
cumprida, para que se faça justiça àqueles que estão
sofrendo na pele as conseqüências de um salário injusto,
miserável, em decorrência de leis discriminatórias, quem
sabe até por causa de discriminações de projetos que são
constititucionais. que são legais, justos, humanos, mas que
vêm da Bancada do PT.
Não podemos acreditar que haja mesquinharia nesta Casa e
que haja tamanha falta de sensibilidade a um projeto desta
natureza. E o que tínhamos a dizer. Muito obrigada.

510a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/4/94 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helénio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, distinta galeria, com relação ao Projeto de Lei
ng 1.866/94, nossa bancada é favorável. Entretanto, ê
necessária uma discussão. Vamos nos reunir e conversar para
que possamos aprofundar o assunto.
Ocupo esta tribuna, neste momento, para falar, em meu nome
e no da Coordenação Estadual em Defesa dos Mutuários dos
Conjuntos Habitacionais Populares, a respeito de um
documento dessa coordenação dirigido ao Deputado Wanderley
Ávila, Líder da Bancada do PSDB nesta Assembléia, que diz o
seguinte. (- Lê:)
*"Belo Horizonte. 5 de abril de 1994,
Senhor Deputado,
Ao tomarmos conhecimento, através de publicação no "Minas
Gerais", da questão de ordem levantada pelo Deputado José
Militão na reunião extraordinária de 30/3/94, com relação ao
relatório final da Comissão Especial, constituída para
verificar a situação dos conjuntos habitacionais construidos
no Estado de Minas Gerais pelos programas PAIH. PEP, COOPHAB
e PROAREAS, financiados pela CEF com recursos do FGTS,
gostaríamos de esclarecer:
lQ - Se existe um momento de denúncias no Pais, é em função

de n5s, brasileiros, termos tomado conhecimento dos nossos
direitos democráticos, antes impedidos pela ditadura
militar;

- Se a CEF ou outra qualquer pessoa mencionada no
relatório não exerceu o seu livre direito de defesa, foi por
não ter tido essa vontade;
3g - A CEF, através de sua administração da SUREG/BH. se
recusou por diversas vezes a se posicionar a respeito das
denúncias levantadas;



296

- Se nossos Deputados, eleitos para representar a
vontade do povo, não têm autonomia de fiscalizar o que se
passa com esse povo, então qual a sua função?
SQ - As denúncias não dizem respeito especificamente à CEF,

mas envolvem empreiteiras mineiras e empresas de assessoria
junto à CEF também mineiras;

- Enxergamos nessa atitude do Deputado José Militão
interesse unicamente eleitoreiro, na tentativa de preservar
o nome do Sr. Danilo de Castro, ex-Presidente da CEF e
postulante a candidato a Deputado Federal por esta legenda.
Isto posto, solicitamos dessa bancada a intervenção no

sentido que seja retirada essa questão de ordem e que seja
constituída a CPI indicada no relatório em questão:
esclarecemos ainda que, só organizados em Minas Gerais,
somos 45 conjuntos habitacionais, numa média de 500 famílias
por conjunto, e que, até o presente momento, todas as
irregularidades foram constatadas em todos os conjuntos em
questão.
Acreditando que essa bancada irá respeitar a vontade de
22.500 famílias mineiras, colocamo-nos á disposição para
outros esclarecimentos que se fazem necessários, somos,
atenciosamente,
Coordenação Estadual Em Defesa Dos Mutuários Dos Conjuntos

Habitacionais Populares"
- Publicado de acordo com o texto original.)

Estamos perfeitamente de acordo com a posição manifestada.
Acreditamos que é dever desta Casa apurar as irregularidades
detectadas pela Comissão de Defesa do Consumidor.
Posteriormente, foi formada uma Comissão Especial, e não
há por que haver protecionismo em relação ao nome do Sr.
Danilo de Castro, ex-Superintendente da Caixa Econômica
Federal, quanto à acusação de envolvimento com empreiteiras.
Ele tem, sim, o direito de provar que isso é ficção, que
não é verdadeiro. Em suma, que a triangulação que foi dita
entre empreiteiras, INOCOOP e a Caixa Econômica Federal não
tem fundamento. Mas, mesmo assim, é preciso que haja um
desmentido oficial.
E preciso que ele prove, aqui, nesta Casa, que essas casas

não foram superfaturadas, que esses mutuários não foram
prejudicados. Como? Com a informação dos preços, mas
planilhas de custos, que explique se houve a incorporação de
lotes doados por Prefeituras, com infra-estrutura que não
foi feita, ou, se o foi, com material de má qualidade, que
não estava de acordo com a previsão.
Na verdade, tudo isso tem que ser apurado. Está na hora,
realmente, de passar tudo a limpo e não de encobrir. Não
acredito mais que esse poder possa ser exercido
Infelizmente, esses 30 anos de ditadura estão sendo, não

comemorados, mas relembrados, a fim de que não haja mais
perigo de volta. As pessoas devem ter a liberdade de se
manifestar.
Então, defendemos que a coordenação se manifeste quantas

vezes forem necessárias, e que o Presidente da Caixa possa
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também se manifestar, na comissão parlamentar de inquérito
que deverá ser constituida.
Estamos vendo aqui um relatório que esperamos seja

apurado. Não é possivel pessoas morando num cubiculo de 22m2
e pagando prestações absurdas, porque houve
superfaturamento.
Por isso, estamos solicitando o empenho desta Casa na
aprovação do relatório da Comissão Especial e.
posteriormente, na formação da comissão parlamentar de
inquérito. Muito obrigado.

SlOg REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/4/94 pelo

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

Péricles Ferreira, que honra Salinas nesta Casa, colegas do
Plenário e das galerias. Esse é o Quadro de Pessoal da
Secretaria da Educação e das secretarias das escolas. Além
de ter sido amplamente discutido, o quadro passou por um
processo de negociação. Houve, no decorrer do processo, una
série de dúvidas quanto aos aposentados. Foi-nos assegurado
que os aposentados iriam ser enquadrados. Aliás, de outra
forma o Governo não poderia agir, apesar de reiteradas vezes
terem sido enviados a esta Casa projetos contrariando a
Constituição e prejudicando os nossos colegas aposentados.
Enquanto não modificarem a Constituição, e esperamos que ela
não seja modificada, os aposentados têm assegurados os
mesmos direitos dos funcionários em exercido, como se na
ativa estivessem. Mas este Governo insiste em prejudicar os
aposentados.
Nós acompanhamos o plano de longe, por meio de entidades da

Secretaria de Educação, e verificamos que ele passou por um
longo processo de negociação. Não é um plano que resolve os
problemas dessa Secretaria.
Agora, gostariamos, aproveitando a votação desse plano, de

cobrar do Governo, pela enésima vez, o envio a esta Casa dos
planos de carreira dos demais quadros, inclusive o dos
professores que não estão enquadrados nesse plano. Sem que
tenhamos os planos de carreira, sem que tenhamos, acima de
tudo, a recomposição salarial em niveis de outubro de 1986,
de nada vale aprovarmos planos ou quadros, pois os
servidores continuarão na mesma situação, com os mesmos
salários, sem que haja incentivo real á profissionalização
do serviço público.
Gostariamos de fazer uma cobrança, já que os planos de
carreira obedecem ás exigências constitucionais, mas o
Governo os tem enviado a conta-gotas e feito
enquadramentos. No caso das secretarias, das delegacias,
assim como das secretarias de escolas, esse problema não
ocorre tanto, mas, no caso do magistério, certamente
ocorrerá, enquanto não acabarmos com o limbo ou com o
purgatório q ue virou a função pública, já que os servidores
dessas funções não podem ser enquadrados nos planos de
carreira.
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Como o pessoal da secretaria, basicamente do magistério, já
foi enquadrado no plano anterior, no quadro efetivo, esse
problema não ocorrerá. Na saúde, o plano tinha uma tabela,
mas os servidores, na maioria celetistas, hoje na função
pública, não foram enquadrados.
O que gostaríamos de ressaltar é que não existe vontade

política, decisão política por parte do Governo Estadual de
profissionalizar o serviço público, com vistas a que o plano
para todas as secretarias e todos os quadros acabe com a
função pública e, efetivamente, possibilite que os
servidores públicos sejam enquadrados na função e no tempo
de casa.
Está ali o Deputado Agostinho Patrus, ouvindo atentamente,

não sei se a nós ou a outro Deputado.
Votaremos a favor do plano de carreira mas, se o Governo
não acabar com a função pública, não partir para a
efetivação de todos os planos, continuará fazendo conta-
gotas e não resolverá a situação do serviço público.
( - Sem revisão do orador.)

SlOa REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 5/4/94 pelo

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

a única questão que gostaríamos de ressaltar, mais uma vez,
é que vamos votar favoravelmente ao quadro de pessoal da
educação, mas gostaríamos de cobrar, mais uma vez, o envio
imediato a esta Casa do plano de carreira do pessoal do
funcionalismo. Examinando os anexos, acho que eles ficaram
bons. Acho que uma secretária de escola precisa de boa
remuneração. Acho, também, que o pessoal do DE - Quadro de
Escola - está iniciando sua carreira ganhando mais do que um
Professor P-4, que tem curso superior. Entendemos que isso é
um desrespeito aos trabalhadores do ensino e ao magistério.
Achamos q ue temos que votar para avançar. isso é importante.
Entretanto, é fundamental melhorar a situação dos
trabalhadores do ensino em Minas Gerais para melhorar também
a qualidade do ensino. Mas o elemento central continua sendo
desrespeitado, desvalorizado. Há mais de um ano o sindicato
vem discutindo sistematicamente esse assunto, sem sucesso.
Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer. Vamos

votar favoravelmente também á Emenda ng 4, da Deputada Maria
José Haueisen.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 15 de abril de 1994

ATAS

ATA DA 515a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE ABRIL DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem nQ 461/94 (Projeto de Lei ng
1.984/94). do Governador do Estado - Oficio - Apresentação
de Proposições: Requerimentos ngs 5.262 a 5.265/94 -
Requerimentos do Deputado Jorge Hannas (2) - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Bonifácio Mourão, Roberto Amara],
Elmiro Nascimento (4), Mauri Torres e Eduardo Brás -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gilmar Machado,
Tarcisio Henriques e Antônio Fuzatto - 24 PARTE (ORDEM DO
DIA): 1g Fase: Questão de ordem - Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimentos do Deputado
Jorge Hannas (2); aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e votação de proposições: Discussão,
em lg turno, do Projeto de Lei no 756/92; encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emenda; leitura da
Emenda no 1; aprovação; votação da Emenda ng 1; aprovação; -
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei no 1.762/93;
discurso do Deputado Marcos Helênio; encerramento da
discussão; aprovação; votação das Emendas ngs 1 e 2;
aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêniolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - 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 - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen
- Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen
- Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amara] -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel]os -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Wellington de Castro, lg-Secretário"ao hoc',
lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM NQ 461/94
- A Mensagem nQ 461/94, que encaminha o Projeto de Lei ng
1.984/94. do Governador do Estado, foi publicada na edição
do dia 14/4/94.

OFICIO
Do Sr. Rubél io Queiroz, Secretário Adjunto de Recursos
Minerais, agradecendo convite para participar, como
coordenador de painel, da Sexta Sessão de Reuniões da CIPE -
São Francisco e informando que a Pasta se coloca à
disposição para as tarefas correspondentes. (- Anexe-se ao
arquivo da CIPE - São Francisco.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
REQUERIMENTOS

Ng 5.262/94, da Deputada Maria Elvira. solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas á
instalação de um posto de telefonia rural no Povoado de
Barro Branco, no Municipio de Desterro de Entre-Rios. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.263/94, do Deputado Benê Guedes. solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Esportes com vistas à iluminação e á construção do alanbrado
do Estádio Municipal de Argirita, no Município de Argirita.
(- A Comissão de Educação.)
NQ 5.264/94, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Saúde com vistas á construção de dois postos de saúde nos
Povoados de São Lourenço e Palmeiras, no Município de
Leopoldina. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
No 5.265/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Governo do Estado pela oficialização do reconhecimento da
Universidade de Montes Claros - UNIMONTES -, , que deixará de
ser autarquia de ensino superior. (- A Comissão de
Educação.)
Do Deputado Jorge Hannas (2), solicitando seja o Projeto de

Lei ng 1.932/94 apreciado em regime de urgência e em reunião
conjunta das Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira.
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COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Bonifácio Mourão (Líder do PMDB), Roberto Amaral (Líder do
PTB), Elmiro Nascimento (4), Mauri Torres e Eduardo Brás.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Gilmar Machado, Tarcísio Henriques e Antônio
Fuzatto proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, farei a
leitura do requerimento e o entregarei á Mesa
posteriormente. (- Lê:)

"Requerimento
Na reunião ordinária do último dia 23, o nobre Deputado
José Militão formulou questão de ordem relacionada com o
papel regimental de comissões especiais. Tendo em vista o
caso concreto da Comissão Especial constituída nesta Casa
para verificar a situação dos conjuntos habitacionais
construidos por programas financiados pela Caixa Econômica
Federal, pondera o mencionado parlamentar que se estaria
incorrendo em um certo equivoco na definição dos papéis e na
atuação de comissão especial e de CPI. Para elucidação da
questão, sugere o autor da Questão de ordem que essa
Presidência designe uma comissão de Deputados para estudar
as atribuições das comissões, em particular as das comissões
especiais.
Requer, ainda, relativamente à situação concreta
mencionada, que seja suspensa a publicação do relatório da
referida Comissão Especial, até a manifestação da comissão
cuja constituição solicita."
A análise dos artigos que regulamentam o funcionamento de
comissões especiais e de CPis não respalda a dúvida
suscitada pelo mencionado parlamentar.
Senão vejamos:
O art. 112 do Regimento Interno, no seu inciso II, permite

a constituição de comissão especial para "proceder a estudo
sobre matéria determinada", não restando dúvida, portanto,
quanto à pertinência da constituição da Comissão Especial
para estudar a situação dos conjuntos habitacionais
construidos no Estado de Minas Gerais.
Os estudos preliminares realizados pela referida Comissão
revelaram um tal volume de irregularidades nos convênios
firmados pela Caixa Econômica Federal com órgãos estaduais e
municipais que, ai, sim, a Comissão encontrou seu limite
regimental e concluiu, apoiada no lQ do art. 113 do
Regimento Interno, pela necessidade de constituição de uma
CPI, com poderes de investigação próprios das autoridades
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judiciais, para realizar a necessária fiscalização,
investigação e elucidação das inúmeras irregularidades que
vieram á tona em seus primeiros estudos.
Como ficou comprovado, a dúvida suscitada pelo Deputado
José Militão não encontra respaldo regimental, só se
justificando por razões de interesse pessoal e partidário e
não cabe á Presidência dar abrigo a esse tipo de interesse.
Questionamos, assim, a decisão dessa Presidência de
suspender a publicação do relatório da mencionada Comissão,
atendendo aos apelos do Deputado José Militão, os quais não
estão respaldados regimentalmente, em detrimento do
exaustivo trabalho de uma Comissão Especial formada por
cinco Deputados que, durante 120 dias, desempenharam as
funções que lhes foram conferidas pelo Plenário desta Casa e
aprovaram por unanimidade o citado relatório.
Requeremos Que essa Presidência se submeta ao art. 84,
inciso I. do Regimento Interno, que lhe determina fazer
observar a lei e o Regimento, e que ordene a imediata
publicação do relatório final da Comissão Especial citada,
competência que lhe é atribuida pelo art, 83, inciso XVII,
do mesmo diploma-
0 Sr. p residente - Tendo em vista a complexidade da questão

de ordem levantada pelo ilustre e competente Deputado Gilmar
Machado, esta Presidência informa que responderá,
oportunamente, ás questões apresentadas pelo parlamentar.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Bonifácio Mourão - indicação da Deputada Maria Elvira para
Lider da Maioria; Roberto Amaral - indicação do Deputado
Bernardo Rubinger para a Vice-Liderança do PTB (Ciente.
Cópias as Lideranças.); Elmiro Nascimento (4) - falecimento
do Sr. Ronaldo Fernandes de Souza, em Patos de Minas; da
Sra. Guaraciaba Soares Rosa, em Presidente Olegário; da
Sra. Izolina Piau de Almeida, em Patos de Minas: e do Sr.
Joaquim José da Mota, em Presidente Dlegário; Mauri Torres -
falecimento da Sra. Eponina Sebastiana Miranda. em João
Monlevade; e Eduardo Brás - falecimento da Sra. Luiza Manoel
Jacinto do Couto Neto, em Formiga (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos dos
Deputados Jorge Rannas (2) - regime de urgência para a
tramitação do Projeto de Lei nQ 1.932/94 e reunião conjunta
das Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira para apreciação do Projeto de Lei ng 1.932/94.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião o Projeto de Lei Complementar nQ 32/94,
do Tribunal de Justiça, e os Projetos de Lei ns 1.916,
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1.917 e 1.919/94. todos do Governador do Estado, em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada hoje,
dia 13, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei no 756/92, do Deputado Ermano Batista, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais do Municipio de Jequeri. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nQ 1, Que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n
1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda.

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peço a leitura da Emenda

nQ 1.
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita ao ilustre
Deputado Antônio Fuzatto que proceda à leitura da Emenda no
1.
- O Deputado Antônio Fuzatto lé a Emenda no 1. que foi

publicada na edição do dia 9/4/94.
O Sr. Presidente - Esta Presidência coloca em votação o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como estão. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1.
Os Deputados Que a aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.
Aprovada. Estã, portanto, aprovado, em IQ turno, o Projeto
de Lei nQ 756/92 com a Emenda nQ 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei no 1.762/93. do
Deputado Simão Pedro Toledo, que dispõe sobre a pesagem
obrigatória de recipientes de gás liquefeito de petróleo à
vista do consumidor. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas nos 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discuti-]o, o ilustre Deputado Marcos

He 1 ên i o.
- O Deputado Marcos Helênio profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos.
esta Presidência encerra a discussão e vai submeter a
votação o projeto. Em votação, o Projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam queiram permanecer como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1
e 2, ambas com parecer favorável. Os Deputados que as
aprovam queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto
de Lei ng 1.762/92 com as Emendas ngs 1 e 2. A Comissão de
Defesa do Consumidor,

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta e
não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
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Presidência encerra a presente reunião e convida os
Deputados para a reunião especial de hoje, dia 13, ás 20
horas, destinada a homenagear o ilustre Dr. Dermeval
Pimenta, e para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do
dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 319 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLiTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As dez horas do dia dez de março de mil novecentos e noventa
e quatro, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Eduardo Brás, Aliton Vilela e Roberto Luiz Soares, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Eduardo Brás, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Luiz Soares que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, após ser
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.Em
seguida, o Presidente informa que não há correspondência a
ser lida, distribui a matéria constante na pauta e encerra a
ia parte da reunião. Passa-se, então, á 2a parte da reunião,
com a discussão e a votação de proposição sujeita á
apreciação do Plenário da Assembléia. Nesta oportunidade, o
Presidente coloca em discussão e votação o parecer do
relator, Deputado Roberto Luiz Soares, sobre o Projeto de
Lei nQ 807/92, em lg turno, o qual dispõe sobre a política
hídrica no Estado de Minas Gerais e dá outras providências:
os avulsos foram distribuídos aos membros da Comissão na
reunião anterior, O Deputado Roberto Luiz Soares faz uso da
palavra e tece considerações sobre o referido parecer.
Colocado em votação, é o parecer aprovado com as Emendas
nQs 1 a 4 e 7, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça; com a Emenda no 6, da mesma Comissão, na forma da
Subemenda ÍIQ 1; é prejudicada a Emenda no 5. da mesma
Comissão; e com as Emendas ngs 8 a 31, da Comissão de
Política Energética, Hídrica e Minerária. Encerrada essa
fase, o Presidente passa à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Roberto Luiz Soares
profere parecer oral, mediante o qual conclui pela aprovação
do Requerimento no 5.075/94. Em seguida, o Deputado Ailton
Vilela emite parecer oral favorável á aprovação do
Requerimento ng 5.076/94. Colocados em votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. Logo após, o
Presidente comunica aos membros da Comissão que, a partir do
dia 17/3/94, terão inicio as audiências públicas regionais
da Assembléia e solicita aos Deputados que indiquem as
cidades a que gostariam de ir, representando a Comissão.
Isso feito, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Belo Horizonte, 14 de abril de 1994.
Eduardo Brás, Presidente - Aí lton Vilela - João Marques.
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ATA DA 42A REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia seis de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helénio, Márcio Miranda. Maria
Olivia. Hely Tarquinio e C-lycon Terra Pinto, membros da
Comissão supracitada, Encontrafn-se presentes, também, os
Deputados Roberto Carvalho e José Remato. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Marcos Helénio, declara
abertos os trabalhos e solicita á Deputada Maria Olivia que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. A
Presidência esclarece que a reunião se destina a ouvir o Dr.
Hélio Machado. Presidente do CEASA-MG, falar sobre os
repasses de preços de produtos hortifrutigranjeiros e a
apreciar o Parecer para o lg Turno do Projeto de Lei ng
1.605/93, da Comissão, O Presidente passa a palavra ao
Deputado Roberto Carvalho para tecer considerações relativas
ao objetivo da reunião. O convidado toma assento á mesa e
usa da palavra para discorrer sobre os seguintes assuntos: a
importãncia do CEASA-MG como centro concentrador da
comercialização de hortifrutigranjeiros, as mudanças
provocadas pelo funcionamento do mercado livre do produtor;
a liderança dos "sacolões"; a queda dos preços reais dos
hortifrutigranjeiros; a transferência de renda do setor
produtivo para o comércio; produtos que beneficiam o
consumidor e a oscilação dos preços dos
hurtlfrutlgranjelros. Após sua exposição, abre-se amplo
debate entre os Deputados e o Dr. Hélio Machado, conforme
consta nas notas taquigráficas. A Presidência sugere à
Comissão seja feita uma visita ao CEASA-MG, o que é acatado
pelos Deputados. Terminados os debates, o Presidente
agradece a presença do convidado e suspende a reunião por
cinco minutos. Reabertos os trabalhos, a Presidência passa á
2a parte da reunião, com a discussão e a votação de
proposições da Comissão. A Deputada Maria Olivia apresenta
requerimento no qual solicita ao Governador do Estado, que
determine a liberação de recursos para que o CEASA-MG
implemente o programa de fabricação do chamado "sopão", com
vistas ao aproveitamento dos produtos hortifrutigranjeiros
que sobram naquele centro de abastecimento, hoje
desperdiçados. O Deputado Roberto Carvalho apresenta dois
requerimentos, por meio dos quais solicita sejam convidados
o Dr. Gil Nogueira. Presidente da Associação Mineira de
Supermercados, para prestar esclarecimentos acerca da
composição de preços dos produtos hortifrutigranjeiros
comercializados na Capital e suas variações; e a Dra. Maria
Regina Nabuco, Secretária Municipal de Abastecimento de Belo
Horizonte, para dar explicações sobre os preços dos
hortifrutigranjeiros, sobre a importância dos "sacolões' no
abastecimento da Capital e sobre sua influência na
determinação dos preços daqueles alimentos. Submetida a
votação, são as proposições aprovadas. O Deputado Marcos
Helénio apresenta dois requerimentos. No primeiro, solicita
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seja formulado apelo á Secretaria de Estado da Saúde e ao
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, a fim de que
não haja fiscalização num prazo de 90 dias, para que as
farmácias e drogarias possam se adequar aos preceitos
contidos no Oficio Circular STA/LDO 007/94 do CRF-MG. No
segundo, solicita seja realizada reunião conjunta da
Comissão de Defesa do Consumidor e da Comissão de Saúde e
Ação Social para que seja discutida a questão da
aplicabilidade do Decreto Federal ng 793/93 neste Estado,
com a presença de autoridades dos seguintes órgãos:
Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado
da Saúde; Departamento de Vigilãncia Sanitária da Secretária
Municipal de Saúde desta Capital; Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais; Movimento das Donas de Casa
Mineiras; Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos
Farmacêuticos de Minas Gerais; Direção da Associação dos
Micro e Pequenos Farmacistas do Estado de Minas Gerais e
Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais. Em
virtude de serem esses requerimentos de autoria do Deputado
Marcos Helênio, este passa a Presidência ao Deputado Márcio
Miranda. Submetidas a votação, são as proposições aprovadas.
Prosseguindo, a Presidência passa á 2a fase da Ordem do Dia.
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre
proposição sujeita á apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado Márcio Miranda, relator do Projeto de Lei no
1.605/93. no lg turno, opina pela aprovação da matéria.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece _o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - Mãrcio Miranda - Maria Olivia.
ATA DA 84g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Ás dez horas do dia seis de abril de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Hely Tarquinio (substituindo este ao
Deputado Wilson Pires, por indicação da Liderança do PP).
José Leandro e Jorge Eduardo, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental. o Presidente,
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado José Leandro que proceda á leitura da
ata da reunião anterior. que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência faz a leitura de
correspondência da Associação Mineira de Estudos e Controle
de Infecções Hospitalares- AMECIH -, convidando a Comissão
para participar do seminário Dia Nacional do Controle de
Infecções Hospitalares, que será realizado no dia 14 de
maio, e solicita á Comissão o patrocinio de 1.500 malas
diretas e 300 cartas-convites. O Presidente sugere que os
membros efetivos e os suplentes dividam as despesas.
Submetida a votação, é a sugestão aprovada. A seguir, a
Presidência, passando á discussão e á votação de proposições
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de autoria da Comissão, lê requerimento do Deputado Marcos
Helênio, em que este solicita seja convocada reunião
conjunta desta Comissão e da Comissão de Defesa do
Consumidor para tratarem da questão da aplicabilidade do
Decreto Federal nQ 793, de 1993. neste Estado. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado, O Deputado Jorge Eduardo
apresenta requerimento, de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, em que se solicita seja realizado nesta Casa
um seminário legislativo para tratar das questões relativas
ao atendimento da pessoa portadora de deficiência.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Logo após, a
Presidência convida o Or. Francisco de Assis Machado,
Superintendente da FHEMIG, para tomar assento à mesa. O Dr.
Francisco informa que o Executivo deverá enviar á Assembléia
projeto de lei que reduz a jornada de trabalho dos médicos e
aumenta a jornada de trabalho dos funcionários de nível
médio, com vistas á reprofissionalização do servidor
público, oferecendo-se-lhe remuneração compatível com o
mercado de trabalho. Fazem uso da palavra, para discutir, os
Deputados José Leandro, Hely Tarquínio e Jorge Eduardo, Logo
após, a Presidência passa a palavra á Sra. Mônica Fernandes
Abreu, representante do SINDI-SAIJDE, que faz sua exposição
versando sobre o tratamento diferenciado q ue estão recebendo
os servidores da FHEMIG, as perseguições políticas que estes
vêm sofrendo por distribuírem aos parlamentares pauta mínima
de reivindicações. 8 seguir, a Presidência passa a palavra
ao Sr. Carlos Augusto dos Passos Martins, representante do
Núcleo Sindical de Base do Hospital Felicio Rocho. A
Presidência sugere á assessoria que expeça oficio ao Dr.
Arlindo Porto, Vice-Governador do Estado, solicitando-lhe
que receba os dois representantes da FHEMtG juntamente com
os parlamentares da Comissão de Saúde e Ação Social, com o
objetivo de se discutirem os pontos relativos á pauta de
reivindicações dos servidores da FHEMIG, se possível, neste
dia. Submetida a votação, é esta sugestão aprovada. Ato
contínuo, o Or. Marx Golgher versa sobre a condução que o
Conselho Federal de Medicina vem dando á apuração dos votos
na eleição realizada em Minas Gerais. Ciente dos fatos. a
Presidência determina à assessoria que envie ao referido
Conselho oficio solicitando seja reconhecido. com  a maior
brevidade, o resultado da eleição para a diretoria do
Conselho Regional de Medicina - CRM -, tendo em vista os
transtornos causados á população e á categoria médica do
Estado pela interrupção dos serviços médicos prestados pelo
CRM. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença de convidados e parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994-
Jorge Hannas. Presidente - Adelnio Carneiro Leão - Wilson

Pires - Antônio Fuzatto.
ATA DA 2a AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e trinta minutos do dia seis de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Ronaldo Vasconceilos. Ivo José e
Jorge Eduardo (substituindo este à Deputada Maria Elvira,
por indicação da Bancada do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicita ao Deputado Jorge
Eduardo que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Continuando, esclarece que a presente reunião se destina a
discutir com os representantes da Comissão de Representação
do Seminário Aguas de Minas o Projeto de Lei ng 807/92. que
dispõe sobre a política hidrica e dá outras providências.
Logo após, convida a tomar assento à mesa os Drs. Rubélio
Queiroz, José Antõnio Cunha Melo, Patricia Helena Gambogi
Boson, Sérgio Menin. Válter Vilela Cunha, José Roberto
Martins, Léo Pompeo de Rezende Campos, Mauricio de Abreu
Soares e Ronaldo de Luca F. Gonçalves, representantes da
Comissão de Representação do Seminário Águas de Minas;
Hélder Naves Torres, do Sindicato dos Geólogos; Maria Dalce
Ricas e José Alfredo Baracho. da Associação Mineira de
Defesa do Ambiente; Rodrigo Laborne Mattioli, da Fundação
João Pinheiro; Carlos Henrique de Meio, da Associação
Nacional dos Serviços Municipais de Água e Esgoto, e José
Cláudio Ribeiro, da Fundação Estadual de Meio Ambiente.
Prosseguindo, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos,
autor do requerimento que motivou o convite, tece
considerações sobre a matéria. Em seguida, concede a palavra
ao Dr. Rubélio Queiroz, Presidente da Comissão de
Representação, que faz exposição sobre o assunto e passa às
mãos do Presidente as propostas da citada Comissão,
consubstanciadas numa série de emendas, que devem ser
estudadas pela Comissão de Meio Ambiente e incorporadas ou
não ao Projeto de Lei no 807/92. Após as explanações, o
Presidente abre a discussão. E realizado amplo debate entre
os parlamentares e os membros da Comissão de Representação e
de entidades presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Logo após, o Presidente informa que as
entidades ou pessoas que quiserem apresentar alguma sugestão
referente ao projeto poderão fazê-lo, formalmente,
entregando as propostas à secretaria desta Comissão para que
sejam analisadas. Em seguida, o Presidente agradece aos
convidados os valiosos subsídios prestados à Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros desta Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Marcelo Cecé.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUIDA
PARA ACOMPANHAR AS NEGOCIAÇÕES ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E
AS LIDERANÇAS DO FUNCIONALISMO, VISANDO A REPOSIÇÃO DAS
PERDAS SALARIAIS E A CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PARA A URV
Às onze horas e quinze minutos do dia sete de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
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Comissões os Deputados Dilzon Meio, Gilmar Machado e
Anderson Adauto, membros da comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente "ao hoc". Deputado Dilzon
Meio, declara abertos os trabalhos e esclarece que a reunião
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a
designar o relator e a programar os trabalhos. A Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o
Deputado Anderson Adauto para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, são eleitos Presidente o Deputado Dilzon
Meio e Vice-Presidente o Deputado Gilmar Machado, ambos com
três votos Na condição de Presidente "ad hoc", o Deputado
Dilzon Meio convida o Deputado Gilmar Machado a tomar
assento á mesa e o empossa no cargo de Vice-Presidente. D
Deputado Gilmar Machado, por sua vez, empossa no cargo de
Presidente o Deputado Dilzon Meio, que agradece a escolha de
seu nome e designa como relator o Deputado Anderson Adauto.
Passa-se, então, à programação dos trabalhos da Comissão e,
com a aprovação de todos os membros, fica decidido que ela
se reunirá ordinariamente todas as quartas-feiras, ás 11
horas. O Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento do
Deputado Roberto Carvalho, em que solicita seja convidada a
comparecer à reunião desta Comissão a Coordenação Sindical
do Funcionalismo Público do Estado de Minas Gerais e suas
entidades filiadas. A seguir, o Deputado Anderson Adauto
apresenta requerimento solicitando sejam convidados os
Diretores-Gerais dos Tribunais de Justiça e de Contas e
desta Casa. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
os requerimentos aprovados por unanimidade. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994.
Dilzon Meio, Presidente - Anderson Adauto - Gilmar Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.576193

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

D projeto de lei em epigrafe, do Deputado João Batista, tem
o propósito de instituir o cadastro de fornecedores de
produtos e serviços a que se refere o art. 44 da Lei n
8.078, de 11/9/90.
Publicada em 19/8/93, foi a proposição distribuida à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, apresentando a Emenda nQ 1.
Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos ternos do disposto no art. 103, VI,
"c", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposta contida no projeto de lei em discussão supre urna
lacuna há muito existente na malha de defesa do consumidor
no Estado de Minas Gerais.
A divulgação mensal da listagem contendo o nome dos
fornecedores de produtos e serviços que praticam atos
contrários ao interesse do cidadão é uma medida plenamente
ajustada à politica de atendimento ao consumidor que deve
ser levada em consideração pelo poder publico.
Conforme acentua o autor do projeto, esse procedimento já é
adotado em vários Estados da Federação, consoante o disposto
na Lei Federal flQ 8.078, de 11/9/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
Entendemos oportuna, portanto, a aprovação do projeto, que

vai ao encontro dos interesses da classe consumidora, há
muito ansiosa por propostas que resultem na melhoria das
relações entre os diversos elos da cadeia de consumo.
Apresentamos, contudo, a Emenda no 2, que tem o objetivo de
estabelecer um prazo suficiente para o aparelhamento dos
órgãos públicos, com vistas ao atendimento do preceito
contido na proposição.

Conclusão
Emface do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.576/93 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça, e com a Emenda ng 2, a seguir
redigida.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2g - Esta lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e

vinte) dias contados da data de sua publicação.".
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994.
Marcos Helênio, Presidente e relator - Maria Olivia -
Márcio Miranda.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.960/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Ciência e Tecnologia

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, dispõe
sobre o Conselho de Coordenação Cartográfica - CONCÂR - e
foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem ng 458/94.
Apôs sua publicação em 29/3/94, tramita o projeto em regime
de urgência, por solicitação do Chefe do Poder Executivo.
consoante o disposto no art. 69, "caput", da Constituição
mineira, devendo ser apreciado em reunião conjunta das
Comissões de Constituição e Justiça e de Ciência e
Tecnologia, conforme dispõe o art. 222 do Regimento Interno,

Fundamentação
O projeto visa disciplinar o disposto no art. 9 g da Lei ng
10.626. que instituiu o CONCAR.
O CONCAR é um órgão consultivo, subordinado à Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, conforme preconiza o
art. lQ da proposição em apreço. Tem por finalidade formular
propostas relativas à politica cartográfica estadual, sendo
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sua competência e composição definidas no projeto ora err
análise.
A matéria deve ser objeto de projeto de lei, a ser
apreciado por esta Casa Legislativa, em cumprimento ao
disposto mo art. 61. XI. da Constituição mineira, que
inclui, entre as atribuições da Assembléia Legislativa, a
apreciação de propostas que dizem respeito à organização de
órgãos da administração pública.
Ressalte-se, ainda, que a iniciativa de proposta de tal
natureza é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme
dispõe o art. 66, III, 'e', da Carta mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.960/94.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -
Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Ivo José - Cêlio de
Oliveira.

Comissão de Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
tem por escopo definir a competência e as normas de
funcionamento do Conselho de Coordenação Cartográfica -
CONCAR,
Publicado, o projeto tramita em regime de urgência, a
pedido do Executivo, conforme o disposto no art. 69 da
Constituição Estadual.
A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe, agora, a esta
Comissão emitir parecer sobre a matéria, ria forma
regimental

Fundamentação
O CONCAR é um órgão consultivo subordinado à Secretaria de

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. Instituído pela Lei ng
10.626, de 16/1/92, o CONCAR tem por fim a formulação de
propostas para a política cartográfica do Estado, bem como a
elaboração de programas de desenvolvimento do mapeamento
sistemático do território estadual. Presta-se, ainda, á
definição de prioridades, dentro de sua área de atuação.
A proposição em estudo visa, portanto, à estruturação do
CONCAR, dando cumprimento ao art. 9g da Lei no 10.626, de
16/1/92. para que esse órgão possa atuar, de forma
abrangente e coordenada, no planejamento estratégico da
política cartográfica do Estado.
A composição objeto da proposição corresponde plenamente
aos objetivos do CONCAR quanto à representatividade das
entidades que atuam nas diversas áreas a ele relacionadas.
No entanto, entendemos que mais duas instituições merecem
estar representadas: a Universidade Federal de Uberlãndia,
que, juntamente com a UFMG, são as únicas instituições
universitárias presentes no Estado que dispõem de
departamentos cartográficos, e a UEMG, ora em processo de
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instalação. Julgamos, ainda, ser necessária a apresentação
de emenda no que tange á referida composição, com vistas ao
aprimoramento do projeto, o que garantirá às entidades
representadas o direito à indicação dos seus membros.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei ng 1.960/94 com as Emendas nos 1 e 2,
redigidas a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao lg do art. 3g a seguinte redação:
"Art. 3g - . . ...........

lQ - Os membros do Conselho de Coordenação Cartográfica -
CONCAR - e seus respectivos suplentes serão indicados pelas
entidades e designados pelo Governador do Estado.".

EMENDA No 2
O inciso IV do art. 3g fica acrescido das seguintes

alíneas:
"Art. 3g - . . ......................
IV- ...................................................
j) da Universidade Federal de Uberlândia;
1) da Universidade do Estado de Minas Gerais.".
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Gilmar Machado, relator -
Geraldo Rezende - Ibrahim Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1,866/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1,866/94, do Governador do Estado, que
cria o Quadro de Pessoal da Educação e o Quadro de Pessoal
do Conselho Estadual de Educação e da outras providências,
foi aprovado em turno único, com as Emendas ngs 1 a 3 e 6 a
15.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, £ lg, do Regimento Interno.
Esta Comissão deve assinalar que, para assegurar a

coerência interna do texto e a lógica juridica do projeto,
sem prejudicar-lhe o conteúdo, dá nova redação ao art. 3g,
mediante a supressão da parte final do dispositivo.
Opinamos, assim, por se dar ao projeto a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.866/94
Cria o Quadro de Pessoal da Educação e o Quadro de Pessoal
do Conselho Estadual de Educação e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam criados, a partir de lo de janeiro de 1994,

o Quadro de Pessoal da Educação - OE - e o Quadro de Pessoal
do Conselho Estadual de Educação - QE/CE -, constituidos
pelas classes constantes, respectivamente, nos Anexos 1 e IX
desta lei.
Parágrafo único - Os quadros de que trata este artigo
resultam da transformação dos cargos de classes e das
funções públicas a que se refere o art. 4Q desta lei.
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Art. 2 - No Quadro de Pessoal da Educação - QE - e no
Quadro de Pessoal do Conselho Estadual de Educação - QE/CE -

são privativos:
- de servidores com escolaridade de nível médio, sem

habilitação técnica, os cargos da classe de Auxiliar de
Nível Médio da Educação;
II - de servidores com escolaridade de nível médio, com

habilitação técnica, os cargos da classe de Técnico de Nível
Médio da Educação;
III - de servidores com escolaridade de nível superior os

cargos da classe de Técnico de Nível Superior da Educação.
Parágrafo único - Os cargos das classes de provimento
efetivo de que trata este artigo terão denominação
complementar que identificará a atividade profissional de
cada categoria-
Art. 3 - Os cargos das classes de Secretário de Escola A,
8 e C, previstos no Anexo 1 desta lei, serão transformados
em cargos de provimento efetivo, mantida a mesma
denominação, quando da primeira nomeação, relativa a cada
cargo, decorrente de concurso público.
Art. 4g - Os cargos do Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Educação e do Conselho Estadual de
Educação, a que se referem os Decretos rgs 16.686. de 27
de outubro de 1974, e 17.287. de 23 de julho de 1975, e as
funções públicas a que se refere a Lei ng 10.254, de 20 de
julho de 1990, lotadas na Secretaria de Estado da Educação,
ficam transformados em cargos e funções públicas de classes
do Quadro de Pessoal da Educação e do Quadro de Pessoal do
Conselho de Educação, na forma constante nos Anexos II e X
desta lei.
# lg - O posicionamento do atual servidor se dará no nível
de vencimento correspondente ao do símbolo do cargo
anterior, observada a correlação estabelecida nos Anexos II
e X desta lei.

- Os cargos transformados nos termos deste artigo
serão codificados por meio de decreto.
Art. 5g - O ocupante de cargo de provimento em comissão do

Quadro de Pessoal da Educação - QE - e do Quadrode Pessoal
do Conselho Estadual de Educação - QE/CE - poderá optar pela
remuneração do cargo efetivo ou da função pública de que for
titular, acrescida do valor de 20% (vinte por cento) do
vencimento do cargo em comissão.
Art. 6g - Os valores dos vencimentos dos cargos e das
funções públicas do Quadro de Pessoal da Educação - DE - e
do Quadro de Pessoal do Conselho Estadual de Educação -
QE/CE -, com vigência a partir de lg de janeiro de 1994, são
os constantes no Anexo Itt desta lei, incidindo sobre eles
as vantagens e os benefícios previstos em lei.

lg - Nos valores de vencimentos de que trata este artigo
está incorporada a parcela correspondente á vantagem pessoal
temporária a que se refere o inciso III do art. 12 da Lei ng
11.091. de 4 de maio de 1993, percebida pelos ocupantes de
cargos e funções públicas transformados nos termos do art.
4Q desta lei.



314

2g - Os valores a que se refere o parágrafo anterior
serão reajustados na mesma data e nos mesmos índices
estabelecidos em lei para os demais servidores públicos do
Estado.
Art. 7 - O disposto nesta lei aplica-se aos servidores

aposentados em cargo ou função transformados nos termos dos
Anexos II e X desta lei.
Art. 8Q - Aos professores que, no período de 1962 a 1987,
se aposentaram em direção de escola e não foram apostilados,
fica assegurado o direito a receber proventos de direção,
devendo ser comprovada a permanência na função por, no
mínimo, 4 (quatro anos).
Art. 90 - Os valores dos vencimentos dos cargos de
Professor, de Regente de Ensino, de Inspetor Escolar, de
Administrador Educacional, de Supervisor Pedagógico, de
Orientador Educacional e de Diretor de Escola do Quadro do
Magistério, a que se refere a Lei nQ 7.109. de 13 de outubro
de 1977. são os constantes nos Anexos IV  VIII desta lei,
com vigência a partir de lQ de janeiro de 1994.
Art. 10 - O art. 48 da Lei ng 10.745, de 25 de maio de
1992, com a redação dada pelo art. 53 da Lei ng 11.050, de
19 de janeiro de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação:
'Art. 48 - O beneficio mencionado no art. 47 desta lei é

devido ao servidor cuja remuneração total mensal, excluídas
as parcelas relativas aos adicionais por tempo de serviço e
as relativas a biénio, a que se refere a Lei nQ 8.517, de 9
de janeiro de 1984, alterada pela Lei ng 9.831, de 4 de
julho de 1989, seja igual ou inferior a 3 (três) vezes o
salário minimo.
Art. 11 - O inciso 1 do art. 80 da Lei nQ 10.890. de 22 de

outubro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 80 - . . ............................................
- vinculação das receitas próprias de que tratam os arts.

155, 156, 157, 158 e os incisos 1 , 'a" e 'b', e II do art.
159 da Constituição Federal.'.
Art. 12 - Os valores das horas-aula dos cargos do grupo de

docentes do Quadro de Pessoal da Fundação de Educação para o
Trabalho de Minas Gerais - uTRAMIG - são os constantes nos
Anexos XI e XII desta lei, observadas as datas de vigência
neles indicadas.
Art. 13 - Fica estendida aos ocupantes de cargos de
Professor de Ensino Superior e Professor de Ensino Técnico
do Quadro de Pessoal da UTRAMIG, preenchidos os requisitos
legais específicos, a gratificação de incentivo á docência
de que tratam os arts. 2Q e 4g da Lei nQ 8517, de 9 de
janeiro de 1984, alterados pelo art. 5g da Lei ng 9.831, de
4 de julho de 1989, pelos arts. 7Q e 80 da Lei nQ 9.957. de
18 de outubro de 1989. e pelo art. 9a da Lei ng 11.091, de 4
de maio de 1993, observado o disposto no art. 12 da Lei n
11.115, de 16 de junho de 1993.
Parágrafo único - A gratificação de que trata o "caput'
deste artigo tem seus efeitos financeiros retroativos a lg
de agosto de 1990.
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Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -

Baldonedo Napoleão.
- Os anexos mencionados foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 15/4/94.)
PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO

AO PROJETO DE LEI Ng 1.866/94
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, lg, do Regimento

interno)
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epígrafe cria o Quadro de Pessoal da Educação e dá outras
providências.
Publicado em 3/2/94, o projeto, com tramitação em regime de

urgência, conforme solicitação de seu autor, foi distribuído
ás Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, em
reunião conjunta datada de 9/3/94. concluíram pela
inexistência de óbices à sua tramitação, na forma original,
com as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Encaminhada ao Plenário, para exame e deliberação em lQ
turno, a proposição recebeu as Emendas ngs 3, 4 e 5. que
agora vêm a esta Comissão para, nos termos do art. 195.
2g, c/c o art. 103, t. 'a", do Regimento Interno receberem
parecer.
Durante a discussão, foi apresentado pelo Deputado
Baldonedo Napoleão pedido de destaque para a votação
relativa à Emenda ng 3, e, tendo sido aprovada alteração com
o qual concorda este relator, é emitido este movo parecer,
com base no disposto pelo art. 138, lg. do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Emenda ng 3, do Deputado José Militão, pretende estender
a todos os servidores públicos estaduais que percebem
remuneração inferior a três salários mínimos o benefício do
vale-transporte, mediante nova redação do art. 48 da Lei ng
10.745. de 25/5/92.
Com a nova redação, o beneficio acima mencionado deve ser
estendido a todos os servidores que percebam remuneração
inferior a três salários mínimos, abolindo-se a necessidade
de regulamento em que se identifiquem os municípios onde
seja ele devido.
E justa a proposição. O princípio jurídico básico da

eqüidade implica a dispensa de igual tratamento aos que se
encontram em situação semelhante. Dessa forma, ainda que
possa haver pequenas diferenças quanto ás condições de vida
nas diversas localidades e regiões do Estado, é certo que os
servidores que percebem até três salários minimos
compartilham, de forma bastante acentuada, das dificuldades



316

inerentes à situação econômica nacional. Não se justifica,
dessa forma, o tratamento discriminatório entre os
integrantes desse amplo grupo, que sofrem as mesmas
dificuldades que afetam as economias individuais dos
brasileiros! atualmente.
A Emenda no 4. da Deputada Maria José Haueisen, tem por

objetivo garantir a continuação da percepção da Gratificação
de Incentivo á Docência aos servidores que se aposentem no
Quadro do Magistério. A respeito dessa matéria, verificamos,
em primeiro lugar, que a gratificação em questão enquadra-se
entre as que são devidas em razão da função exercida em
condições especiais.
Diz Hely Lopes Meirelles: "As gratificações - de serviço ou

pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são
vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do
serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias.
que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem
geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção".
(Hely Lopes Meireiles, 'Direito Administrativo Brasileiro!!,
4a ed.. São Paulo. "Revista dos Tribunais". 1976. p. 447.)
Cessada a condição necessária para a concessão de vantagem,

desaparece também o direito dos servidores à continuidade de
sua percepção. Assim, não subsiste o direito subjetivo do
servidor á sua percepção, quando da aposentadoria.
Lembramos, ainda, que recentemente, no art. 12 da Lei ng
11.115. de 16/6/93. o Estado promoveu a incorporação do
percentual de 30% da Gratificação de Incentivo à Docência
aos vencimentos dos servidores do Quadro do Magistério, fato
que, por força do art. 36. 4p, da Constituição mineira,
implicou a percepção do mesmo percentual pelos servidores
aposentados. Dessa forma, torna-se desnecessária a emenda em
exame.
A Emenda ng S. do Deputado Gilmar Machado, manda aplicar "o
disposto nesta lei" aos servidores efetivos aposentados.
Trata-se de medida desnecessária, já que simplesmente repete
o disposto no art. 7g do projeto de lei originalmente
encaminhado para apreciação desta Casa.
Por fim, apresentamos algumas emendas com o objetivo de
aprimorar o projeto em alguns aspectos, em especial no que
se refere á inclusão, na proposição, do Quadro de Pessoal.do
Conselho Estadual de Educação, omitido quando do envio da
matéria ao Poder Legislativo. Tal providência faz-se
necessária em face da semelhança de atribuições entre os
cargos que integram os dois quadros da área da educação, o
que conduz á necessidade de tratamento homogéneo, com vistas
à obediência ao princípio da economia, consagrado no art.
39, lg, da Constituição Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Emenda n

3 e pela rejeição das Emendas ngs 4 e S. apresentadas em
Plenário, e pela aprovação das Emendas nos 6 a 13, abaixo
redigidas.

EMENDA No 6
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Dê-se ao art. lg e ao seu parágrafo único a seguinte
redação:
"Art. lg - Ficam criados, a partir de lg de janeiro de
1994, o Quadro de Pessoal da Educação - QE - e o Quadro de
Pessoal do Conselho Estadual de Educação - QE/CE -,
constituidos pelas classes constantes, respectivamente. nos
Anexos 1 e IX desta lei.
Parágrafo único - Os Quadros de que trata este artigo

resultam da transformação de cargos de classes e de funções
públicas a que se refere o art. 40 desta lei."

EMENDA NO 7
Dê-se ao 'caput" do art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2g - Os cargos das classes do Quadro de Pessoal da

Educação - QE - e do Quadro de Pessoal de Conselho Estadual
de Educação - QE/CE -, são privativos:.

EMENDA NQ 8
Dê-se ao "caput" do art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4g - Os cargos do Quadro Setorial de Lotação da

Secretaria de Estado da Educação e do Conselho Estadual de
Educação a que se referem os Decretos ngs 16.686. de 27 de
outubro de 1974, e 17.287, de 23 de julho de 1975, e as
funções públicas a que se refere a Lei n 10.254, de 20 de
julho de 1990, lotadas na Secretaria de Estado da Educação,
ficam transformadas em cargos e funções públicas de classes
do Quadro Estadual de Educação, na forma constante nos
Anexos II e X desta lei.".

EMENDA NO 9
Dê-se ao lg do art. 4g a seguinte redação:
" lg - O posicionamento do atual servidor se dará no nivel

de vencimento correspondente ao do simbolo do cargo
anterior, observada a correlação estabelecida nos Anexos II
e X desta lei.'.

EMENDA NQ 10
Dê-se ao art. Sg a seguinte redação:
"Art. So - O ocupante do cargo de provimento em comissão do

Quadro de Pessoal da Educação - QE - e do Quadro de Pessoal
do Conselho Estadual de Educação - QE/CE -, poderá optar
pela remuneração do cargo efetivo ou da função pública que
ocupar, acrescida de 20% (vinte por cento) incidentes sobre
o vencimento do cargo em comissão.".

EMENDA No 11
Dê-se ao "caput" do art. 60 a seguinte redação:
"Art. 6 - Os valores dos vencimentos dos cargos e das

funções públicas do Quadro de Pessoal da Educação - QE - e
do Quadro de Pessoal do Conselho Estadual da Educação -
QE/CE -, com vigência a partir de lo de janeiro de 1994. são
os constantes no Anexo III desta lei, incidindo sobre eles
as vantagens e os beneficios previstos em lei.".

EMENDA NO 12
Dê-se ao art. 7g a seguinte redação:
"Art. 7g - Aplica-se o disposto nesta lei aos servidores

aposentados em cargos ou funções transformados nos termos
dos Anexos II e X desta lei.".

EMENDA NQ 13*
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Acrescentem-se os Anexos 1 e X a seguir transcritos.
Sala das Comissões, 29 de março de 1994.
Antônio FlJzatto, Presidente - José Remato, relator - Ermano
Batista - Alvaro Antônio - Baldonedo Napoleão.

- Os referidos anexos são os constantes no Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei ng 1.866/94, publicado na
edição de 15/4/94.)

PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 2 A 7 APRESENTADAS
EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NQ 1.916/94

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

De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei no
1.918/94 dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET.
Apôs tramitação pelas Comissões de Constituição e Justiça,
de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proposição foi
submetida ao Plenário da Casa, onde recebeu as Emendas ngs
2 e 3. da Deputada Maria Elvira. e 4 a 7, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, durante a fase de discussão.
Por força do disposto no art. 195 do Regimento Interno, a

matéria vem a esta Comissão para que se emita parecer sobre
as referidas emendas.

Fundamentação
As Emendas ngs 2 e 3 propõem redistribulção de parte do
ICMS. A Emenda nQ 2 propõe que parte do ICMS recolhido por
agências de hotelaria seja automaticamente aplicada na
municipalização do turismo, e a Emenda ng 3, que parte do
ICMS recolhido pelas empresas aéreas seja destinada ao
desenvolvimento das áreas turisticas do Estado.
Essas emendas apresentam vicio de inconstitucional idade.

pois contrariam o disposto no art. 167, IV, da Constituição
Federal, e no art. 161, IV, da Carta Estadual, que vedam,
ambos com igual redação, a vinculação de receita proveniente
de imposto a órgão, fundo ou despesas, ressalvadas as
situações enumeradas em referidos dispositivos
constitucionais.
A Emenda ng 4 dá nova redação ao art. lo, objetivando a
transformação do CET em órgão deliberativo, competente para
aprovar planos, programas e projetos setoriais em
conformidade com o Plano Integrado para o Desenvolvimento de
Turismo - PLANITUR.
Conquanto oportuna, essa emenda deve receber nova redação,
a fim de se adequar as exigências técnico-formais, motivo
pelo qual será acolhida na forma de subemenda.
A Emenda ng 5 altera a redação do inciso 1 do art. 2g, de
forma a adequá-lo á função deliberativa do CET, sugerida na
Emenda ng 4, modificando e alterando, ainda, algumas de suas
competências.
Por meio da Emenda ng 6, propõe-se alterar o inciso V do
art. 4g, que trata da composição do CET, incluindo
representantes de novas entidades. Por conter problemas de
redação e de técnica legislativa, apresentaremos á referida
emenda uma subemenda, com vistas ao seu aperfeiçoamento.
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A Emenda ng 7 altera o incisoII do art. 2g suprimindo
nele a alínea "a" dispositivo já contemplado na Emenda ng
S. sendo sua finalidade o aperfeiçoamento técnico da
proposição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas ngs 2

e 3, pela aprovação, na forma proposta, das Emendas ngs 5 e
7; e pela aprovação das Emendas nos 4 e 6. na forma das
subemendas a seguir redigidas.

SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA Ng 4
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lg - O Conselho Estadual de Turismo - CET -, órgão

deliberativo, subordinado á Secretaria de Estado de
Esportes, Lazer e Turismo, instituído pela Lei ng 8.802, de
19/12/83. tem por finalidade a aprovação de planos,
programas e projetos vinculados à formulação e execução da
política estadual de desenvolvimento do turismo, observadas
as diretrizes estabelecidas no Plano Integrado para o
Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais - PLANITUR-MG.

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 6
Acrescentem-se ao inciso V do art. 4g, na forma de alíneas,

as seguintes entidades:
"Art. 4g - . , .........................................

Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais;
.) Federação dos Clubes de Diretores Lojistas do Estado

de Minas Gerais;
.) Associação Brasileira de Empresas de Entretenimento e

Lazer - ABRASEI.;
.) União Brasileira de Promotores de Feiras - UBRAFE;

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
de Minas Gerais - SINDPAS.
Sala das Comissões. 14 de abril de 1994.
Maria José Haueisen, Presidente - Ambrôsio Pinto, relator -

Baldonedo Napoleão.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 4.837/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, vem à Mesa, para
receber parecer, o Requerimento ng 4.837/93, publicado em
28/10/93. Nele, o autor solicita seja formulado pedido de
informações aos Secretários da Educação, da Fazenda e
Recursos Humanos e Administração acerca dos gastos efetuados
pela Secretaria da Educação com a utilização de prédios
pertencentes a terceiros, discriminando-se a sua
localização. o nome dos proprietários, a finalidade de seu
uso e os critérios fixados para seu aproveitamento.

Fundamentação
O pedido de informações a autoridades estaduais está
previsto no art. 245, XII, do Regimento Interno, sujeitando-
se ao parecer da Mesa da Assembléia, por força dos arts. 246
e 80. VIII. "d", do aludido diploma.
A matéria situa-se no domínio da competência privativa da
Assembléia Legislativa, a quem incumbe, por força do art.
62, XXXI, da Constituição do Estado, "fiscalizar e controlar
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os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração
indireta".
No que se refere ao mérito, entendemos que a proposição é

conveniente e oportuna, tendo em vista que as informações a
serem solicitadas por seu intermédio permitirão ao Poder
Legislativo avaliar as medidas que estão sendo tomadas pela
Secretaria da Educação para minimizar a carência de prédios
escolares e de imóveis a serem destinados aos seus serviços
administrativos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do requerimento

em exame na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de abril de
1994.
José Ferraz, Presidente - Bené Guedes, relator - Elmiro

Nascimento - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.929/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, vem à Mesa, para
receber parecer, o Requerimento ng 4.929/93, publicado em
27/11/93. Objetiva o autor seja formulado ao Secretário da
Agricultura. Pecuária e Abastecimento pedido de informações
acerca do número de cargos de Advogado existente no Quadro
Permanente da RURALMINAS e dos respectivos vencimentos nos
últimos seis meses; e dos nomes dos ocupantes de cargos de
Advogado pertencentes ao Quadro Suplementar da referida
Fundação, bem como dos respectivos vencimentos no mesmo
período.

Fundamentação
O requerimento em exame versa matéria situada no âmbito da
competência privativa da Assembléia Legislativa, por força
do art. 62, xxxr. da Constituição do Estado. "ir, verbis"
"Art. 62 - Compete privativamente á Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta".
Consoante estatui o art. 54. 2g, da Carta Estadual, a

Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a
Secretário de Estado. O respectivo requerimento sujeita-se à
apreciação do Plenário, conforme estabelece o art. 245, XII,
do Regimento Interno da Assembléia, a pós receber o parecer
da Mesa, de que tratam os arts. 246 e 80, VIII, "d", do
aludido estatuto.
Analisada sob o aspecto do mérito, a proposição
caracteriza-se como conveniente e oportuna, tendo em vista
que a resposta ás indagações formuladas por seu intermédio
subsidiará a ação fiscalizadora do Poder Legislativo com
relação a matéria de interesse público.
Entendemos necessária a apresentação de emenda para que se

substitua o termo "vagas" por "cargos", considerando que se
infere, pela redação do requerimento, que o parlamentar quer
referir-se a cargos providos.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
ng 4.929/93 com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.

EMENDA Np 1
Substitua-se o termo "vagas" por cargos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de abril de
1994.
José Ferraz, Presidente - Elniro Nascimento, relator -

Sêmola Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 5.093/94
Mesa da Assembléia

Relatório
Vem à Mesa, para receber parecer, o requerimento em

epígrafe, do Deputado Hely Tarquinio. Publicado em 4/3/94,
tem cama finalidade sejam solicitadas ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas informações acerca dos
quantitativos físicos e financeiros já executados na
construção da CARDIOMINAS e daqueles com execução prevista
para o exercido de 1994-

Fundamentação
A matéria em exame situa-se no âmbito da competência
privativa da Assembléia Legislativa, por força do art. 62.
XXXI, da Constituição do Estado, que versa sobre a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo. O
requerimento está sujeito à apreciação do Plenário, conforme
dispõe o art. 245, XII, do Regimento Interno, devendo tal
apreciação ser precedida de parecer da Mesa, nos termos dos
arts. 246 e 80. VIII, "d", do aludido estatuto.
Quanto ao mérito, sonos de entendimento q ue a proposição
versa matéria de interesse público, tendo em vista q ue as
informações a serem prestadas por seu intermédio
constituirão valioso subsidio para a ação fiscalizadora de
que a Assembléia Legislativa é constitucionalmente
incumbida, bem como para a discussão do orçamento do próximo
exercício.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
ng 5.093/94 na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 13 de abril de
1994.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise. relator - Elmiro

Nascimento - Roberto Carvalho - Bené Guedes.
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Belo Horizonte, sábado. 16 de abril de 1994

ATAS

ATA DA 516a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE ABRIL DE 1994

Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento e
José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Dficios, telegramas e cartão - Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei ns 1.985 a 1.989/94 -
Requerimentos ns 5.266 a 5.269/94 - Requerimentos dos
Deputados Tarcisio Henriques e Jorge Hannas e da Comissão de
Defesa do Consumidor - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Tarcísio Henriques. Maria Elvira, Simão Pedro
Toledo, Wanderley Ávila e Elniro Nascimento (2) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos,
Geraldo Rezende, José Militão. Tarcísio Henriques, Roberto
Carvalho, Antônio Fuzatto e Raul Messias - 24 PARTE (ORDEM
DO DIA): ia Fase: , Leitura de comunicações apresentadas -
Discussão e votação de pareceres: Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei nQ 1.866/94; aprovação - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Tarcísio Henriques: discurso do
Deputado Antônio Pinheiro; aprovação - Requerimentos do
Deputado Jorge Hannas e da Comissão de Defesa do Consumidor;
aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.958/94;
aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n
1.633/93; aprovação na forma do vencido em lQ turno -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min. comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Adelnio
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro - António Júlio - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Ermano
Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santamna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - José Braga - Kenil Kumaira - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Paulo
Pettersen - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcelios - 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
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palavra. o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior-

1g PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Antônio Pinheiro, 2w-Secretário 'ad hoc',
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Antônio Fuzatto, lg-Secretário "ao hoc", lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Dos Srs. Manoel do Carmo Chaves Neto e Orlando Pessuti,
Presidentes das Assembléias Legislativas do Amazonas e do
Paraná, respectivamente, agradecendo convite para a reunião
especial desta Assembléia em homenagem ao centenário de
nascimento do Engg Dermeval José Pimenta.
Do Sr. Marcos Madureira, Presidente da Assembléia

Legislativa do Espirito Santo, agradecendo o convite para a
6a Sessão da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos
para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco - CIPE - São Francisco. (- A CtPE - São
Francisco.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de

Bens Imóveis da Secretaria de Administração, comunicando, em
atenção a pedido de informações feito pela Comissão de
Justiça a respeito do Projeto de Lei nQ 1.466/93. que dá
denominação ao centro de saúde do Municipio de Rio Espera,
que não foi enviada cópia da referida proposição àquela
Superintendência. (- A Comissão de Justiça.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire. Diretor Superintendente de

Bens Imóveis da Secretaria de Administração, comunicando, em
atenção a pedido de informações feito pela Comissão de
Educação a respeito do Projeto de Lei no 1.665/93, que não
existe estabelecimento, instituição nem próprio público com
a denominação referida no projeto no Cadastro de Bens
Imóveis do Estado. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Dnofre de Resende, Presidente da Associação
Brasileira de Engenheiros Mecânicos - Seção Minas Gerais -
ABEMEC - MG -, agradecendo o envio de exemplar da "Revista
do Legislativo".

TELEGRAMAS
Dos Srs. Geraldo Bulhões e Hélio Garcia, Governadores dos
Estados de Alagoas e Minas Gerais, respectivamente; e Luis
Aureliano Gama de Andrade, Presidente da Fundação João
Pinheiro, agracedendo o convite para participar da reunião
especial em homenagem ao centenário de nascimento do Engg
Dermeval José Pimenta. -

CARTÃO
Do Desembargador Ayrton Maia, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Gerais, agradecendo o convite
para participar da reunião especial emhomenagem ao
centenário de nascimento do EngQ Dermeval José Pimenta.
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições;
PROJETO DE LEI NO 1.985/94

Dá nova denominação á Escola Estadual da Vila Nossa Senhora
Aparecida 1.2.0.A, localizada no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - A Escola Estadual da Vila NossaSenhora Aparecida
1.2.0.A. localizada no Município de Pará de Minas, passa a
denominar-se Escola Estadual Prefeito José Porfirio de
Oliveira.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de abril de 1994.
Antõnio Júlio
Justificação; José Porfírio de Oliveira nasceu no Municipio
de Pará de Minas, em 18/6/30, filho de Vicente Porfirio de
Oliveira e de Maria das Dores Moreira. De origem humilde,
desde tenra idade precisou trabalhar para ajudar a sustentar
seus cinco irmãos. Trabalhou como engraxate, capinador de
ruas, caixeiro de armazém, servente de pedreiro e
comerciante. Em todas as atividades revelou grande
perspicácia e espírito de liderança. Em 1962. já comerciante
próspero, ingressou na política a convite de amigos.
disputando a Prefeitura de Pará de Minas. Perdeu a eleição.
ficando em 2g lugar. Em 1966, disputou-a mais uma vez tendo
sido eleito com votação consagradora. Em 1972, novamente
disputou a Prefeitura e novamente foi derrotado. Em 1976,
voltou a disputar e a vencer o pleito. Em 1988, reelegeu-se
Prefeito de sua terra pela terceira vez. Morreu no exercício
do mandato, em 30/8/92, quando faltavam exatos 120 dias para
o fim do seu Governo. Foi casado com Dagmar Pereira de
Oliveira, que lhe sobrevive e com quem teve 7 filhos, um dos
quais. Angela Maria, já faleceu.
Durante seus três mandatos como Prefeito de Pará de Minas,
José Porfirio de Oliveira sempre priorizou a educação.
Construiu dezenas de prédios para abrigar escolas e creches.
Em vida, recebeu o titulo de "Prefeito da Educação", do qual
tinha enorme orgulho. Nada mais justo que dar o seu nome a
uma das escolas de Pará de Minas.
- 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 1.986194
Declara de utilidade pública a Associação da Pastoral da
Mulher Marginalizada, com sede no Município de Belo
Horizonte,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
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Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
da Pastoral da Mulher Marginalizada, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Reuniões. 14 de abril de 1994.
Antõnio Pinheiro
Justificação; Os movimentos feministas têm o inquestionável

mérito de trazer à tona a discriminação de que são vitimas
as mulheres. Se somarmos à discriminação sociocultural a
perversidade das restrições económicas, o quadro passa a ser
ainda mais alarmante. A mulher pobre, vinda de lugares
distantes, disposta a encontrar emprego e moradia digna nas
grandes capitais, com raras exceções, acaba sendo empurrada
para a prostituição, e não pode usufruir, em caso de doença,
dos avanços tecnológicos de prevenção, diagnóstico e
tratamento.
Esse quadro precisa ser , mudado a partir de ações
responsáveis e planejadas. E o que se propõe a fazer a
Associação da Pastoral da Mulher Marginalizada ao se
dedicar, especialmente, às vitimas da prostituição, de forma
a minimizar esse grave problema social
Por acreditarmos no expressivo trabalho realizado por essa

entidade, submetemos o projeto de lei à apreciação de nossos
pares, certos do seu apoio para a aprovação da matéria.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Direitos e Garantias Fundamentais,
para deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 1.987/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Patos de Minas, com sede no Município de
Patos de Minas.
Â Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Aposentados e Pensionistas de Patos de Minas, com sede
no Município de Patos de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de abril de 1994.
Hely Tarquinio
Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas

de Patos de Minas é sociedade civil sem fins lucrativos e
tem como objetivo congregar aposentados e pensionistas de
Patos de Minas de modo a conservar seu espírito de união.
Além disso, a entidade representa grande parcela da
sociedade local, visto que o número de seus associados
cresce a cada dia, tornando-se, por isso, força social
expressiva com voz e vez.
Não obstante só tenha sido registrada em 23/12/92, está em
funcionamento desde 27/2/92, quando seu estatuto foi
instituído.
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Junta-se ao projeto, na oportunidade, a documentação
exigida pela Lei ng 5.830, de 1971, para que as entidades
sejam declaradas de utilidade pública.
Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres
pares para a aprovação do projeto em tela.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno,

PROJETO DE LEI No 1.988/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bela

Vista - Bairro Recanto da Lagoa e Bairro Novo, com sede no
Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Bela Vista - Bairro Recanto da Lagoa e Bairro
Novo, com sede no Municipio de Pará de Minas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 14 de abril de 1994,
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação Comunitária Bela Vista - Bairro
Recanto da Lagoa e Bairro Novo é uma entidade civil, com
caráter beneficente, cultural, de assistência social e de
Promoção humana, e tem por objetivo coordenar as obras e
movimentos sociais dos moradores da comunidade, articulando.
desenvolvendo e promovendo a ação dos moradores com relação
aos problemas sociais, econômicos e educacionais, bem como
aos trabalhos de assistência social e de formação do
espírito comunitário.
Dessa forma, evidencia-se o caráter de utilidade pública da

entidade, objetivamente demonstrado pela documentação anexa,
e, em vista das altas finalidades a que se propõe este
projeto de lei, espera-se 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 NO 1.989/94
Dispõe sobre a obrigatoriedade de incluir a matéria

Orientação Sexual nos curriculos de Sa e 6a séries do ensino
fundamental das escolas estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Ficam obrigadas as escolas estaduais de Minas
Gerais a adotar, nos curriculosde 5a e 6a séries do ensino
fundamental, a matéria Orientação Sexual.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1994.
Geraldo Rezende
Justificação: Pesquisa feita pela Datafolha em dez capitais
do País, num universo de 5.078 pessoas, e publicada pela
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"Folha de S. Paulo em 27/6/93. revelou que 86% dos
moradores das principais cidades brasileiras aprovam a
existência de programas de orientação sexual nas escolas.
Trata-se de medida de caráter urgente, pois sem orientação
sexual nas escolas será impossivel conter epidemias como a
AIDS.
O adolescente de 11 a 15 anos necessita dessa orientação,
tendo em vista a ausência dos pais, que, na maioria das
vezes, trabalham fora de casa e não têm tempo suficiente
para orientar seus filhos nesse assunto.
A educação sexual não ensina a fazer sexo, e sim, leva aos
jovens informações sobre aborto, homossexualismo, doenças
sexualmente transmissiveis e modos de evitá-las, métodos
anticoncepcionais e esclarecimentos básicos sobre a vida
sexual
Constata-se, portanto, que as escolas e as familias
precisam cada vez mais de esclarecimentos e orientações a
respeito da matéria.
Dessa forma, este projeto há de merecer a aprovação de

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

REQUERIMENTOS
NQ 5.266/94, do Deputado Agostinho Patrus, solicitando

sejam instaurados processos de reabilitação dos ex-Deputados
Clodesmidt Riani. José Comes Pimenta e Sinval Bambirra. (- A
Comissão de Justiça.)
Ng 5.267/94, da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com
vistas á interrupção por 90 dias da fiscalização de
farmácias e drogarias. em cumprimento do art. 27 do Decreto
ng 793/93 por parte desses estabelecimentos.
Ng 5.268/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Dr.
Ruy Lage, Presidente da COPASA-MG, pelos constantes serviços
que aquele órgão desenvolve no Norte de Minas. (-
Distribuidos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
Ng 5.269/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Colégio Santo Agostinho pela passagem de seu 60Q
aniversário. (- A Comissão de Educação.)
Do Deputado Tarcisio Henriques, solicitando seja atribuido
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei
Complementar ng 3/90, do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais.
Do Deputado Jorge Hannas, solicitando seja atribuido regime

de urgência ao Projeto de Lei nQ 1.878/94.
Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais com vistas a que se suspenda a
fiscalização das farmácias e drogarias, por 90 dias, para
que estas se adaptem ao estipulado no Decreto ng 793/93,
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art. 27, na forma estabelecida pelo oficio circular
STA/LD0007/94 do CRF-MG.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Tarcisio Henriques. Maria Elvira, Simão Pedro Toledo.
Wanderley Ávila e Elmiro Nascimento (2).

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ronaldo Vasconcel los, Geraldo Rezende, José

Militão, Tarcísio Henriaues, Roberto Carvalho, Antônio
Fuzatto e Raul Messias proferem discursos, que serão
publicados em outra edição.

23 PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - Esgotado o prazo
destinado á ia 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 ComunicaçõesApresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Maria Elvira - falecimento da Sra. Helena Guimarães de
Souza, nesta Capital: Tarcisio Henriques - falecimento do
Sr. Vicente Cavalari, em Cataguases; Simão Pedro Toledo -
falecimento da Sra. Ilka Vilmar, no Rio de Janeiro;
Wanderley Ávila - falecimento da Sra. Antônia dos Santos
Ribeiro, em Pirapora; Elmiro Nascimento (2) - falecimento do
Sr. Deusdero Pedro da Silva e da Sra. Filomena Pereira da
Silva, em Patos de Minas (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei nQ 1.866/94. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sanção.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Tarcisio
Henriques, em que, nos termos regimentais, solicita seja
atribuido regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei
Complementar nQ 3/90. Para encaminhar a votação, com a
palavra, o ilustre Deputado Antônio Pinheiro.
- O Deputado Antônio Pinheiro profere discurso, que será

publicado em outra edição.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa). Aprovado.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos do
Deputado Jorge Hannas - atribuição de regime de urgência à
tramitação do Projeto de Lei nQ 1.878/94: e da Comissão de
Defesa do Consumidor - seja solicitada ao Presidente do
Conselho Regional de Farmácia a interrupção por 90 dias da
fiscalização de farmácias e drogarias pelo mencionado órgão.
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2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.958/94. do Governador do Estado, que autoriza o
Estado de Minas Gerais a doar os imóveis que menciona
(doação à União de imóveis localizados no Municipio de
Unai). A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinapela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei no 1.633/93, do

Deputado Célio de Oliveira, que torna obrigatório 05 exames
parasitológicos de fezes e de urina de rotina para os alunos
de la à 4a séries do lg grau da rede estadual de ensino do
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lg turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado em 2g turno, o , Projeto de Lei ng 1.633/93
na forma do vencido em lg turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 15, às 9 horas. Levanta-
se a reunião,

ATA DA 269a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE ABRIL DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz e Bené Guedes
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Chamada de verificação de "quorum": existência de
número regimental para apreciação da matéria - Discussão e
votação de proposições: Prosseguimento da votação, em lg
turno, do Projeto de Lei Complementar ng 32/94: chamada de
votação nominal; aprovação - Votação, em lg turno, do
Projeto de Lei ng 1,919/94; aprovação na forma do
Substitutivo ng 1 - Discussão, em lo turno, do Projeto de
Lei ng 1,916/94; apresentação da Emenda ng 2; encerramento
da discussão; envio do projeto com a emenda à Comissão de
Educação - Discussão, em ip turno, do Projeto de Lei ng
1.917/94; apresentação das Emendas nos 2 a 4; encerramento
da discussão: envio do projeto com as emendas à Comissão de
Educação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min. comparecem os Deputados:
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José Ferraz - Elruiro Nascimento - Rênolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - boné Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio
de Oliveira - Cléuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon
Melo - Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santamna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Remato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Milton SalIes - Péricles Ferreira -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

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

23 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.

Chamada de Verificação de "Quorum"
O Sr. Presidente - Havendo matéria na pauta para cuja

apreciação é necessário "quorum" qualificado, a Presidência
determina ao lo-Secretário que proceda á chamada para
verificação de "quorum". Na sua ausência, convoca a
Deputada Maria Olivia para, nas funções de lg Secretário,
proceder á chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 43 Deputados:

outros 3 se encontram nas comissões. Há, portanto, número
para votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em lg turno.
do Projeto de Lei Complementar no 32/94. do Tribunal de
Justiça, que altera a composição numérica do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela sua a provação . A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
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nominal, em conformidade com o 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, porém, a Presidência lembra
ao Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento
Interno, o projeto de lei complementar será aprovado se
obtiver 39 votos favoráveis.
Com a palavra, o 1-Secretário, para proceder à chamada de
votação nominal. Na sua ausência, a Presidência convoca o
SQ-Secretário, Deputado Amilcar Padovani, para proceder á
chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Responderam "sim" à chamada nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - RSolo Aloise - Roberto Carvalho -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Clêuber Carneiro - Cõssimo
Freitas - Dilzom Melo - Eduardo Brás - Ermano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Ivo José - João Batista - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Renato - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Milton Salles - Péricles
Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - TarcisioHenriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados. Nenhum
Deputado respondeu 'não'. Está aprovado o Projeto de Lei
Complementar ng 32/94, do Tribuna) de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
O Sr. Presidente - Votação, no lo turno, do Projeto de
Lei mg 1.919/94, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a cancelar cláusulas decorrentes de lei e
constantes em escritura de doação de imóvel ao Município de
Três Corações. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em votação, o
substitutivo. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
estão. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Projeto de Lei nQ 1.919/94 na forma do Substitutivo nQ 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.916/94, do

Governador do Estado, que organiza o Conselho Estadual de
Cultura. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina
pela sua aprovação com a Emenda ng 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de Educação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos,
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- Vem à Mesa:
EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI NQ 1.916

Acrescente-se onde convier:
'Art ------ O art. 107 da Lei ng 11.406, de 28 de janeiro

de 1994, passa a ter a seguinte redação:
'Art. 107 - O Conselho Curador da Fundação Hospitalar do

Estado de Minas Gerais - FHEMIG - tem a seguinte composição:
- membros natos:

a) o Secretário de Estado da Saúde, que será seu
Presidente;
b) o Secretário Adjunto da Saúde, que será o seu Vice-

Presidente;
c) o Superintendente-Geral da FHEMIG, que será o seu

Secretário Geral
II - membros não natos:
a) 2 (dois) representantes da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais;
b) 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de Saúde,
indicados por seus pares;
c) 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da Casa

Civil
d) 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da

Fazenda;
e) 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral
f) 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado de

Recursos Humanos e Administração.
- O Vice-Presidente do Conselho Curador substituirá o

Presidente em seus impedimentos legais e eventuais.
- Poderão participar das sessões do Conselho Curador,

sem direito a voto, Diretores e servidores da FHEMIG, com o
objetivo de fornecer suporte técnico e administrativo ás
decisões de colegiado.

- Os membros não-natos do Conselho Curador serão
designados pelo Governador do Estado, para mandato de 2
(dois) anos, permitida a recondução por igual período.

- O membro do Conselho que não comparecer á reunião
mensal ou a qualquer reunião extraordinária não fará jus à
verba honorária do mês em que se tiver realizado a reunião.
6 Eg - Os membros suplentes nomeados pelo Governador do
Estado até esta data ficam transformados em membros
titulares.
Romeu Queiroz
Justificação: Os atuais suplentes do Conselho Curador da
FHEMIG, excluídos os do Conselho Estadual de Saúde, que não
foram nomeados até esta data, têm participado efetivamente
dos trabalhos do Conselho Curador, por uma questão de
necessidade. Por ser a FHEMIG uma fundação de grande vulto
e, conseqüentemente, com inúmeras questões que exigem do
Conselho Curador participação intensa, decisões e
deliberações sobre unidades diversas, o Presidente tem
convocado, pela exigência dos trabalhos, os titulares e os
suplentes. O que se sugere, portanto, é a legalização de
situação que já existe de fato. Não haverá despesas
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adicionais, uma vez que, quando convocados, os atuais
suplentes são remunerados.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, o Deputado Romeu Queiroz apresentou ao projeto
emenda que recebeu o no 2. Em face do que dispõe o 6 2o do
art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai encaminhar
a emenda à Comissão de Educação para receber parecer.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei ng 1.917/94, do

Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano Integrado
para o Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina
pela sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1. que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vêm á Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei no 1.917/94
EMENDA Np 2

Dê-se ao art. Bo a seguinte redação:
Art. 80 - As ações propostas para os programas regionais
serão formuladas, coordenadas e executadas pela Secretaria
de Estado de Esportes. Lazer e Turismo - SELT -, por meio da
Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS.
Parágrafo único - Mediante convênios e acordos específicos,
a Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo -
SELT -, por meio da Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -
descentralizará a execução das ações de que trata este
artigo pelos órgãos da administração pública estadual, de
acordo com a sua competência, conforme a relação das
atividades e projeto apresentados no anexo desta lei,
Justificação: Com a presente emenda pretende-se: atribuir
aos órgãos de turismo a responsabilidade central pela
formulação, coordenação e execução da política estadual de
turismo e do PLANITUR-MG, compatibilizando a legislação
setorial do Estado com a legislação federal especifica (Lei
no 8.181, de 28/3/91): impedir a atomização das ações de
promoção do desenvolvimento do turismo, pulverizadas no
projeto original com a atribuição de responsabilidades de
formulação de programas a 18 diferentes órgãos; restabelecer
a significação da existência de órgãos específicos para o
turismo; manter o espirito do projeto de lei original,
estabelecendo a descentralização executiva, via convênios
com a TURMINAS, para diversos órgãos e entidades da
administração pública estadual, conforme sua competência.
Sala das Reuniões, 29 de março de 1994.
Ronaldo Vasconcel los

EMENDA No 3
Dê-se ao art. 5g a seguinte redação:
"Art. 5 - A alocação de recursos públicos estaduais

pertinente às ações propostas no PLANITUR-MG será
especificada na proposta orçamentária para cada exercício.
Parágrafo único - As ações do PLANITUR-MG de que trata este
artigo serão apresentadas em programa anual de trabalho
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elaborado pela Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - e
aprovado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, por
intermédio do Conselho Estadual de Turismo - CET.
Justificação: Pretende-se com a emenda estabelecer a
responsabilidade da SELT e da TURMINAS na elaboração dos
programas que darão origem à proposta orçamentária setorial
bem como submetê-los à prévia aprovação - no âmbito da SELT
- do CET, compatibilizando as alterações no Projeto de Lei
nQ 1.918/94, que trata do assunto, com as que são aqui
sugeridas.
Sala das Reuniões, 29 de março de 1994.
Ronaldo Vasconcel los

EMENDA NQ 4
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redação:
"Art. 7g - Os programas regionais a que se refere o artigo

anterior deverão contemplar as ações propostas em todos os
subprogramas apresentados no anexo desta lei, cabendo sua
execução, mediante convênios e acordos específicos com a
Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -, aos seguintes
órgãos e entidades:

- ao Instituto Estadual do Património Histórico e
Artístico de Minas gerais - IEPHA-MG, a execução das ações
que comporão o subprograma Inventariação, Restauração e
Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico:
II - ao Instituto Estadual de Floresta - IEF - e á Fundação

Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, a execução das ações que
comporão o subprograma Inventariação, Recuperação e
Conservação do Patrimônio Natural
iii - à Secretaria de Estado da Cultura, à Secretaria de
Estado de Indústria e Comércio e ao Instituto de
Agropecuária - IMA -, executar as ações que comporão o
subprograma Inventariação, Organização e Incentivo de
Eventos Turísticos;
rv - à Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social,

executar as ações que comporão o subprograma Inventariação,
Incentivo e Proteção do Artesanato Mineiro:
V - à Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e à
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -
UTRAMIG -, a execução das ações que comporão o subprograma
Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos:
VI - ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG -, à Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA -. à Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG - e ao Departamento Estadual de Telecomunicações de
Minas Gerais - DETEL-MG, executar as ações que comporão O
subprograma Adequação da Infra-Estrutura;
VII - ao Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas
Gerais - INDI -, executar as ações que comporão o
subprograma Ampliação do Potencial Receptivo e Implantação
de Novos Pólos Turísticos;
VIII - à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral, executar as ações que comporão o subprograma
Coordenação, Acompanhamento e Avaliação da Política de
Turismo,
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Parágrafo único - Caberá á Empresa Mineira de Turismo -
TURMINÂS - a execução direta das ações que comporão os
subprogramas Pesquisa das Tendências da Demanda Turística,
Incentivo ao Turismo Social, Calendário de Eventos
Turísticos e Divulgação do Produto Turístico.".
Justificação: Com a presente emenda pretende-se:
substitutir as responsabilidades de elaboração pelas de
execução, na ação de órgãos e entidades da administração
pública estadual; estabelecer a descentralização executiva
dos programas afetos á competência dos mesmos órgãos e
entidades, sempre através de convênios com a Empresa
Estadual de Turismo - TURMINAS; compatibilizar o disposto
nos incisos do projeto de lei original com o disposto neste
artigo, substituindo a responsabilidade de elaboração pela
de execução, em cada um deles; eliminar (inciso V)
responsabilidades especificas atribuídas à Secretaria de
Esportes, Lazer e Turismo, transferindo-as para a esfera de
competência executiva privativa da TURMINAS, como disposto
nas modificações do art. So, parágrafo único; transferir
(eliminação do inciso IX) responsabilidades - tecnicamente
inalienáveis dos órgãos de turismo - da Secretaria de Estado
de Comunicação Social para a TURMINAS, no mesmo art. So e
seu parágrafo único.
Sala das Reuniões, 29 de março de 1994:
Ronaldo Vasconcel los
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, o Deputado Ronaldo Vasconcellos apresentou
emendas ao projeto, as quais receberam os ngs 2, 3 e 4. Em
face do que dispõe o 2g do art. 195 do Regimento Interno,
a Presidência vai encaminhar as emendas á Comissão de
Educação para receber parecer.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
Publicada, e para a reunião especial, também de hoje, dia
13, ás 20 horas, destinada a homenagear o Engg Dermeval José
Pimenta Filho pela passagem do centenário do seu nascimento-
Levanta-se a reunião.

ATA DA 12a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três
de março de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo
(substituindo o Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da
Liderança do BRD), Francisco Ramalho (substituindo o
Deputado Antônio Pinheiro, por indicação da Liderança do
PSDB), Ronaldo Vasconcellos (substituindo o Deputado Ermano
Batista, por indicação da Liderança do PL) e Bernardo
Rubinger (substituindo o Deputado Célio de Oliveira. por
indicação da Liderança do PT6), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Romeu Queiroz (substituindo o
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Deputado Cóssimo Freitas, por indicação da Liderança do
PMDB), Francisco Ramalho e Anbrósio Pinto, membros da
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer:
Célio de Oliveira, Baldonedo Napoleão, Oilzon Melo e
Ambrósio Pinto (substituindo este ao Deputado João Marques,
por indicação da Liderança do PP). 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
Francisco Ramalho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente esclarece que a reunião tem por
finalidade apreciar os pareceres sobre os Projetos de Lei
ngs 1.918 e 1,920/94, ambos no lg turno e do autoria do
Governador do Estado, os quais dispõem sobre o Conselho
Estadual de Turismo - CET - e a reorganização da Fundação
Helena Antipoff, respectivamente. A seguir, o Presidente
redistribui o parecer da Comissão de Constituição e Justiça
ao Deputado Bernardo Rubinger, que emite parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
Projeto de Lei no 1.918/94. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. A Presidência passa a palavra
ao Deputado Ambrôsio Pinto, relator da Comissão de Educação,
Cultura. Desporto e Turismo e Lazer, o qual emite parecer
favorável à aprovação do referido projeto. Na fase de
discussão do parecer, o Deputado Francisco Ramalho apresenta
uma proposta de emenda. O Deputado Romeu Queiroz sugere uma
alteração na referida proposta. O relator, Deputado Ambrósio
Pinto, opina pelo acolhimento das propostas. Encerrada a
discussão, a Presidência submete a votação parecer da
Comissão de Educação, com as propostas de emendas, que,
aprovadas, receberam o ng 1. Havendo alteração do parecer,
com a qual concorda o relator, o Presidente suspende a
reunião por 10 minutos para que se elabore a nova redação do
parecer da Comissão de Educação, nos termos do f lg do art.
138 do Regimento Interno. Reabertos os trabalhos, o
Presidente solicita aos Deputados da Comissão de Educação
que subscrevam a nova redação do parecer e, a seguir,
redistribui o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária ao Deputado Baldonedo Napoleão, que emite
parecer favorável á aprovação do parecer com a Emenda no 1,
da Comissão de Educação. Colocado em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Ato continuo. o Presidente suspende a
reunião por 5 minutos para recomposição de "quorum". A
reunião é reaberta, com a presença dos Deputados Simão Pedro
Toledo e Bernardo Rubinger (substituindo os Deputados
Clêuber Carneiro e Geraldo Rezende, respectivamente, por
indicação da Liderança do BRD), Francisco Ramalho
(substituindo o Deputado António Pinheiro, por indicação da
Liderança do PSDB), Ronaldo Vasconcellos (substituindo O
Deputado Emano Batista, por indicação da Liderança do PL) e
Romeu Queiroz, membros da Comissão de Constituição e
Justiça: , Francisco Ramalho, Ambrósio Pinto e Romeu Queiroz
(substituindo este ao Deputado Cóssimo Freitas, por
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indicação da Liderança do BRD). membros da Comissão de
Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer; Célio de
Oliveira, Baldonedo Na poleão, Dilzon Melo e Ambrósio Pinto
(substituindo este ao Deputado João Marques, por indicação
da Liderança do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. O Presidente passa á discussão e
votação dos pareceres sobre o Projeto de Lei no 1.920/94 e
redistribui o parecer da Comissão de Constituição e Justiça
ao Deputado Romeu Queiroz. que emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Submetido a discussão e a votação, é este parecer
aprovado. O parecer da Comissão de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer é redistribuido ao Deputado
Francisco Ramalho, que emite parecer favorável á aprovação
do Projeto de Lei ng 1.920/94. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente passa
a palavra ao Deputado Baldonedo Napoleão, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que
emite parecer favorável à aprovação do mencionado projeto.
Submetido a discussão e a votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Cóssimo Freitas. Presidente - Geraldo Rezende - Maria José
Haueisen - Roberto Amaral - Ambrósio Pinto - Francisco
Ramal ho.
ATA DA llOa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia sete de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
José Renato e Ivo José (substituindo este ao Deputado
Antônio Carlos Pereira por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental
o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Renato que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar a pauta e passa á leitura de
telex do Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Dr. João
Alves de Melo, que justifica sua ausência, como convidado da
Comissão, na reunião de 5/4/94. Logo após, redistribui ao
Deputado rvo José, no lo turno, o Projeto de Lei no 756/92.
do Deputado Ermano Batista, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE -, de Jequeri - Encerrada a la parte dos trabalhos,
passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Assembléia. Dando prosseguimento, a Presidência
Passa a palavra ao Deputado Ivo José, que emite parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação, no lo turno, do
Projeto de Lei ng 756/92 com a Emenda no 1. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Em seguida,
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passa-se á 3a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado José Renato emite parecer
favorável á aprovação do Requerimento ng 5.059/94, do
Deputado Roberto Amaral. Colocado em votação, é aprovada a
proposição. O Presidente designa o Deputado Ivo José para
relatar os processos de aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais das seguintes entidades: Associação
Regional de Pessoas Portadoras de Deficiência, de Barbacena;
Associação dos Idosos Cidade Alta Carapina (ADI), de
Governador Valadares; Obras Sociais da Paróquia de São José
Operário, de Divinópolis; Fundação Gregório F. Baremblitt,
de Uberaba; Associação dos Deficientes Físicos, de Uberaba;
Centro Espirita Humildade, Amor e Luz, de Monte Carmelo;
Projeto Pão e Agua Viva, de São João dei-Rei; Albergue São
Francisco de Assis, de São Tiago; Associação dos Moradores e
Amigos, de Mesquita; Fraternidade Assistencial Lucas
Evangelista - FALE -, de Uberlãndia; Núcleo Comunitário dos
Amigos de Passa-Tempo, de Passa-Tempo; Associação Unida do
Bairro Washington Pires, de Ibirité; Associação de Apoio
Comunitário do Conjunto Habitacional Agua Branca, de
Contagem; Sociedade Missionária de Recuperação Humana e
Desafio Jovem do Rio Doce - DEJORD -, de Governador
Valadares; o Deputado Roberto Amara], para relatar os
processos de aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais das seguintes entidades: União da Mocidade Espirita
de Uberaba, de Uberaba; Conselho Particular de Piunhi da
Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP -. de Piui;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
-, de Prata; Associação Cristã de Moços em Minas Gerais, de
Belo Horizonte; Associação dos Moradores de Várzea de Baixo
- AMOVAB -. de Tiradentes: Associação de Desenvolvimento e
Assistência Social, Educacional e Desportivo, de Pará de
Minas; Fundação Municipal do Bem-Estar do Menor, de
Diamantina; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de
Patos de Minas; Associação Beneficente Santo Antônio de
Pádua. de São João Nepomuceno; Associação Comunitária
Centreal, de Entre-Rios de Minas; Casa de Caridade Manoel
Gonçalves de Souza Moreira, de Itaúna; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Comunidade da Pedra, de
Itaúna; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Vargem
Grande, de Itacambira; Associação dos Moradores de Padre
Carvalho, de Grão-Mogol ; Sociedade Unidos Leme Pradense, de
Minas Novas; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
de Carmo do Rio Claro; Caixa Escolar José Alves da Escola
Estadual do Barreiro, de Poço Fundo; Associação de Proteção
á Maternidade e Infância, de Paraguaçu; Corporação Musical e
Educacional Santa Cecilia. de Barbacena; Caixa Escolar
Francisco Antônio Pires, de Barroso; Ação Feminina de
Assistência Social - AFAS -. de Barbacena; Núcleo
Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de
Missionário, de Alto Rio Doce; Associação Homens do Amanhã,
de Governador Valadares; Associação Feminina Unidas dos
Palmares, de Ibiritã; Associação Cristã de Moços em Minas
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Gerais, de Belo Horizonte; Associação Comunitária de Padre
Paraíso, de Padre Paraíso: Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Ilha, de Arcos; Sociedade Amigas da Cultura,
de Belo Horizonte: Associação de Proteção à Maternidade e á
Infância, de Sabinõpolis, e Centro Evangélico do Bem-Estar
do Menor da Igreja Missionária Filadélfia, de Nazareno: e o
Deputado José Renato, para relatar os processos de aplicação
de recursos oriundos de subvenções sociais das seguintes
entidades: Associação da Conferência de São Vicente de
Paulo, de Prata; Fundação de Aprendizagem e Desenvolvimento
Social do Menor, de Uberlândia; Conselho Comunitário Assis
Chateaubriand, de Belo Horizonte; Vila Vicentina Santo
Antônio, de Ibirité; Instituto de Arquitetos do Brasil, de
Belo Horizonte: Lira Ceciliana, de Prados; Associação
Família de Maria (Instituto Padre Cunha), de Barbacena:
Instituto Histórico e Geográfico Tiradentes, de Tiradentes;
Associação de Desenvolvimento Comunitário, de Resende Costa;
Instituto Maria Imaculada (Inspetoria Madre Mazzarello), de
Barbacena; Associação Comunitária do Bairro Bela Vista, de
Rubim; Grupo de Jovens Van Mellis, de Governador Valadares;
Clube de Mães D. Rosalina José de Moura, de Morada Nova de
Minas; Associação Comunitária dos Bairros do Município de
Estrela do Indaiã. de Estrela do Indaiá; Creche Comunitária
Lar Infantil Dorcas, de Belo Horizonte: Santa Casa de
Misericórdia, de Pompéu: Obras Sociais da Paróquia São
Sebastião. de Itatiaiuçu; Fraternidade Assistencial Lucas
Evangelista, de Uberlândia; Centro Comunitário Rural , de
Lagoinha, de Salinas: Associação Comunitária Rural de Agua
Preta, de Salinas; Aliança Nacional da Juventude, de Pouso
Alegre: Hospital de Gimirim. de Poço Fundo; Associação
Comunitária dos Amigos do Bairro Grogotó, de Barbacena;
Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de
Ressaquinha, de Ressaquinha: Associação Fraterna Cáritas, de
Conquista: Esporte Clube Rosário, de Ouro Preto: Lar São
Fraticisco de Assis, de Governador Valadares: Creche
Comunitária Maria Floripes, de Belo Horizonte: Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Carmo da
Cachoeira; Centro de Desenvolvimento Comunitário, de Carmo
da Cachoeira: Sociedade Amigas da Cultura, de Selo
Horizonte, e Associação dos Moradores da Comunidade de
Boqueirão Médio, de Salinas. Ato continuo, a Presidência
passa a palavra ao Deputado Ivo José, que emite parecer
sobre os processos de aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais a ele distribuídos nesta reunião, por
meio dos quais conclui pela aprovação da matéria. Colocados
em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. O Deputado Roberto Amaral emite
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação dos
processos de aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais a ele distribuídos nesta reunião. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Em seguida, o Deputado José Renato emite parecer
sobre os processos de aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais a ele distribuídos nesta reunião,



340

concluindo pela aprovação dos mesmos. Colocados efndiscussão
e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1994.
Roberto Amaral. Presidente - Raul Messias - João Marques -

Eduardo Brás.
ATA DA 77g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Ás onze horas do dia doze de abril de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Péricles Ferreira, Geraldo Rezende (substituindo
este ao Deputado Geraldo Santanna, por indicação da
Liderança do PMDB) e Célio de Oliveira (substituindo á
Deputada Maria Olivia, por indicação da Liderança do PTB),
membros da supracitada Comissão. O Vice-Presidente, Deputado
Péricles Ferreira, assume a direção dos trabalhos e, havendo
número regimental, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Geraldo Rezende que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao
Deputado Geraldo Rezende os Projetos de Lei nos 905/92,
1.393 e 1.324/93 e 1.915/94: e ao Deputado Célio de
Oliveira, os Projetos de Lei nos 1.600. 1.603, 1.652 e
1.718/93. Passa-se, então, á 2a parte da reunião, em que
são discutidas e votadas as proposições sujeitas ã
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Geraldo
Rezende emite pareceres, mediante os quais conclui pela
aprovação dos Projetos de Lei ns 1.324/93 e 1.915/94,
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. Passa-se, a seguir, à fase em que
são apreciadas as proposições de deliberação conclusiva das
comissões. O Deputado Geraldo Rezende emite pareceres,
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de' Lei
ngs 905/92 e 1.393/93. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. Com a
palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite pareceres,
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
ngs 1.600, 1.603, 1.652 e 1.718/93. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto - Baldonedo

Napoleão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.179/93

Comissão de Saúde e Ação Social



341

Relatório
o projeto de lei em análise, do Deputado Bené Guedes,
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Santana, com sede no Município de
Mur iaé.
Publicada, foi a matéria encaminhada, para exame

preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou impedimento á sua tramitação.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria, no lg turno, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada Associação tem por objetivo promover o
desenvolvimento social, econômico e cultural da comunidade
em que atua. bem como canalizar os esforços dos associados
para a solução dos problemas específicos do Bairro Santana.
Assim sendo, a entidade merece ser declarada de utilidade

pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.779/93, no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.803/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Ronaldo Vasconcelios.
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional Oscar Martins
Lages, com sede no Município de Paraopeba.
Publicado, foi o projeto enviado preliminarmente à Comissão

de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
normal tramitação. Vem, agora, a proposição a esta Comissão
para receber parecer para o lg turno de deliberação
conclusiva, consoante o disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem atuação destacada
na comunidade: desenvolve ações de caráter beneficente,
cultural, de assistência social e de promoção humana.
Ao analisar os problemas da comunidade, coordenar a

E elaboração de planos de melhoramentos, mobilizar recursos,
debater as questões mais graves que afetam o mencionado
Conjunto, a entidade atinge plenamente seu objetivo, que é o
de servir desinteressadamente à sociedade. Por essa razão,

E

	

	 entendemos ser justa e oportuna a declaração de utilidade
pública que a proposição pretende outorgar-lhe.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do

Projeto de Lei ng 1.803/94, no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1994.
José Leandro. relator.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.904194
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Comissão de Saúde e Ação Social
Rel atór io

O Projeto de Lei flQ 1.904/94, do Deputado Raul Messias,
pretende declarar de utilidade pública a Associação das
Mulheres das Comunidades Rurais de Base do Município de
Tarumirim - AMURT -, com sede no Município de Tarumirim.
Publ icado, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que, não
encontrando impedimento á sua tramitação, concluiu pela sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe
apresentou a Emenda nQ 1.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no 1Q turno, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada Associação tem por finalidade promover o
desenvolvimento comunitário. Assim sendo, merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.904/94, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.695193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Antônio Fuzatto, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Associação
Regional das Pessoas Portadoras de Deficiência de Barbacena,
com sede no Município de Barbacena.
Aprovado, no lQ turno, sem emendas, o projeto deve receber
parecer desta Comissão para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida Associação foi fundada com o objetivo de
congregar e assistir, de todas as formas possíveis,
deficientes de Barbacena e da região. A declaração de
utilidade pública da entidade propiciará, com certeza, a
efetivação de tais propósitos.

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

Lei nQ 1.695/93. no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.707/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.707/93, do Deputado Antônio Pinheiro,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Nossa
Senhora do Belo Ramo, com sede no Município de Belo
Horizonte.
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Aprovado o projeto, no lg turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe, agora, a esta
Comissão, emitir parecer sobre ele para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 1, "a", do
Regimento Interno. Apresentamos anexa a redação do vencido,
que é parte integrante deste parecer,

Fundamentação
A referida Associação tem por finalidade identificar e

discutir os problemas sociais do bairro em que se localiza,
o que possibilita a obtenção de melhores condições de vida
para a comunidade.
A entidade vem realizando um trabalho relevante, razão por

que merece ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelos motivos aduzidos, nosso parecer é favorável à
aprovação do Projeto de Lei no 1.707/93, no 2Q turno, na
forma do vencido no IQ turno.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no lq Turno
PROJETO DE LEI No 1.707/93

Declara de utilidade pública a Associação Nossa •Senhora do
Belo Ramo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Nossa Senhora do Belo Ramo, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.730193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Edward Abreu, o projeto de lei em
análise pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária São Jorge do Morro das Pedras - ACSJMP -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A proposição foi aprovada, no lg turno, com a Emenda nQ 1,

da Comissão de Constituição e Justiça; cabe, agora, a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2g
turno. Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o
art. 196, lg, do Regimento Interno, a qual segue anexa e é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por finalidade promover o bem-
estar social e o desenvolvimento cultural e econômico de
seus associados. Pelos serviços prestados, merece ser
declarada de utilidade pública.

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

Lei nQ 1.730/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1994.
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José Leandro. relator.
Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.730/93

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São
Jorge do Morro das Pedras - ACSJMP -$ com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária São Jorge do Morro das Pedras - ACSJMP -, com
sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.743/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária de Mães, Amigos e Moradores do
Alterosa, com sede no Municipio de Betim.
Aprovada, no lo turno, em sua forma original, deve, agora,

a proposição receber parecer para o 2o turno de deliberação
conclusiva, em cumprimento ás disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida Associação é uma entidade civil sem fins
lucrativos, voltada ao atendimento dos segmentos sociais
mais carentes da comunidade, nas áreas de saúde, educação.
alimentação e habitação. Além disso, por se preocupar também
com o lazer da população, promove atividades culturais e
recreativas.
Dessa forma, julgamos oportuno que a instituição seja

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
mg 1.743/93. no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões. 15 de abril de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.646193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.646/93, de autoria da Deputada Maria
Olivia, que declara de utilidade pública a Associação para
Proteção Ambiental do Vale do Mutuca - PROMIJTUCA -, com sede
no Municipio de Nova Lima, foi aprovado no 2Q turno, na
forma do vencido no lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, # lo. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.646/93
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Declara de utilidade pública a Associação para Proteção
Ambiental do Vale do Mutuca - PROMUTUCA -, 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 Proteção Ambiental do Vale do Mutuca - PROMUTUCA -'
com sede no Municipio de Nova Lima.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de março de 1994.
José Maria Pinto, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.990/93

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, vem á Mesa,
para receber parecer, o Requerimento no 4.990/93, publicado
em 16/12/93. Solicita S. Exa. seja formulado pedido de
informações ao Diretor-Geral da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - acerca
da existência de ações discriminatórias do Estado, inclusive
anteriores á criação do órgão, especificando-se os
perímetros das terras já discriminadas, a decisão proferida
nos processos discriminatórios e a existência de ação
discriminatória, por via judicial ou administrativa, em
andamento.

Fundamentação
Â matéria situa-se no doninio da competência privativa da
Assembléia Legislativa, por força do art. 62. XXXI. da
Constituição do Estado, que versa sobre a fiscalização e o
controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta.
O requerimento está sujeito à apreciação do Plenário,
conforme dispõe o art. 245, XII, do Regimento Interno,
devendo tal apreciação ser precedida de parecer da Mesa, nos
termos dos arts. 246 e 80. VIII,"d",do aludido diploma.
O processo discriminatório tem por objetivo, na lição de

Maria Sylvia Zanelia Di Pietro ("in "Direito
Administrativo". São Paulo, Ed. Atlas, 32 ed. , 1992. pág.
410). "separar as terras públicas das particulares, mediante
verificação da legitimidade dos títulos de domínio
particulares, apurando, por exclusão, as terras do domínio
público'. Acerca da respectiva ação, assim se expressa Hely
Lopes Meirelles ("in' "Direito Administrativo Brasileiro",
São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais Ltda., 5a ed. . 1990,
pág. 452): "D deslinde das terras da União, dos Estados ou
dos Municípios se faz por meio da ação discriminatória,
regulada pela Lei ng 6.383, de 7/12/76, ação essa que se
inicia com o chamamento dos interessados para exibir seus
títulos de propriedade e termina com o julgamento do domínio
e subseqüente demarcação para o registro".
Segundo estabelece o parágrafo único do art. lQ da Lei ng
6.383. "o processo discriminatório será administrativo ou



346

judicial". Essa lei federal é aplicável ao Estado tanto na
esfera judicial quanto na administrativa. Na judicial, sua
aplicação dimana da competência privativa conferida à União
para legislar sobre direito processual (art. 22, 1, da
Constituição Federal). Já no âmbito administrativo, em que a
competência dos Estados Federados para legislar sobre o
procedimento discriminatõrio decorre da titularidade
daqueles entes sobre as terras devolutas situadas em seu
território, que não sejam reservadas á União, aplica-se a
Lei Federal nQ 6.383, de 1976, por força do lQ do art. 8g
da Lei Estadual ng 11.020, que dispõe sobre as terras
públicas e devolutas estaduais e dá outras providências, "in
verbis"
"Art. 8g - . . ...............................

lg - A discriminação administrativa ou judicial observará
o disposto na legislação federal pertinente".
Analisada sob o aspecto do mérito, a proposição
caracteriza-se como conveniente e oportuna, tendo em vista
que as informações a serem prestadas por seu intermédio
subsidiarão a ação fiscalizadora da Assembléia Legislativa
no que concerne á especificação das terras devolutas do
domínio do Estado.
Entendemos necessária a apresentação das Emendas nQs 1 e 2
para aperfeiçoamento do requerimento sob o enfoque da
técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 4.990/93 com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA No 1

Substitua-se a expressão "à RURALMINAS" por 'ao Sr.
Diretor-Geral da Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS".

EMENDA NQ 2
Substitua-se a expressão "qual o resultado das

discriminatórias?" por "qual a decisão proferida nos
processos discriminatórios?".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de abril de
1994.
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento, relator -
Rêmolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião Helvécio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NO 5.119/94
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, vem á Mesa, para
receber parecer, o Requerimento no 5.119/94, publicado em
10/3/94. Solicita o parlamentar seja formulado ao Secretário
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de
informações acerca da cessão de instalações do Instituto de
Laticínios Cãndido Tostes, situado em Juiz de Fora, e de sua
marca comercial á Cooperativa Completa, empresa empacotadora
de leite estabelecida naquela cidade.

Fundamentação
A matéria situa-se no dominio da competência privativa da
Assembléia Legislativa, por força do art. 62, XXXI. da
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Constituição do Estado, que versa sobre a fiscalização e o
controle dos atos do Poder Executivo, incluidos os da
administração indireta.
O requerimento está sujeito á apreciação do Plenário,
conforme dispõe o art. 245. XII, do Regimento Interno,
devendo tal apreciação ser precedida de parecer da Mesa, nos
termos dos arts. 245 e 80. VIII, "d" • do aludido Diploma.
No que concerne ao mérito, entendemos que a proposição

versa matéria conveniente e oportuna, tendo em vista que as
informações solicitadas por meio dela permitirão a esta Casa
o pleno exercicio de sua função fiscalizadora em assunto que
se caracteriza como de interesse público, qual seja, a
gestão do patrimônio do Estado.
Sob o aspecto formal. julgamos necessária a apresentação de
emenda com o objetivo de complementar a denominação da
Secretaria de Estado a cujo titular se dirige o pedido de
informação.

 Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

ng 5.119/94. com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.
EMENDA NO 1

Substitua-se a expressão "da Agricultura e Pecuária" por
'de Agricultura, Pecuária e Abastecimento'.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de abril de
1994.
José Ferraz. Presidente - Bené Guedes, relator - Elmiro
Nascimento - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Sebastião
Helvécio.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

Sua REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 814194 pelo

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

Sras. Deputadas, nós iremos votar a favor desse projeto.
Ocupamos a tribuna porque parece que há um certo complexo
de alguns parlamentares desta Casa, que estão meio
traumatizados, querendo caracterizar um processo de
obstrução inexistente por parte da Bancada do PT; parece que
resolveram fazer apologia da defesa do servidor. Queremos
fazer um apelo a esses Deputados para que solicitem ao
Governador do Estado o envio, para que não tenhamos de fazer
uma discussão atropelada no final do mês, do projeto de
conversão dos salários dos servidores estaduais em URV.
inclusive os desta Casa. Se não houver a conversão, o que
valerá é a politica anterior de reajustes quadrimestrais,
com antecipações bimestrais. Queremos fazer um apelo a essas
pessoas que tentam caracterizar a existência de um processo
de obstrução da Bancada do PT contrário aos interesses dos
servidores do Estado. Que esses Deputados defendam, de
fato, os servidores, exijam do Governador o envio desse
projeto e, também, dos projetos dos planos de carreira dos
trabalhadores do ensino e dos demais servidores que deles
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estão necessitando, para que possamos tentar melhorar o
desenvolvimento das atividades do Estado.
Gostaria, no encaminhamento desta votação, de dizer que
somos favoráveis e que é normal e natural que, em todos os
projetos e em todas as emendas, possamos discutir e, ao
mesmo tempo, tenhamos oportunidade de ouvir a leitura das
emendas para que, posteriormente, possamos votar. Não
entendemos isso como processo de obstrução, pois, quando o
fazemos, nós o declaramos. Inclusive, isso faz parte do
processo democrático, assim como fez a Bancada do Governo
Federal na Câmara, a qual apóia o Governo Itamar Franco: não
deixou que fosse votada a medida da URV para que ele pudesse
reeditá-la. Tudo isso faz parte do processo democrático, mas
parece que alguns Deputados possuem alguns traumas e a
melhor forma de superá-los é o debate franco, colocando-se a
verdade acima de tudo.

SlZa REUNIÃO DRDINRIA
Discurso Proferido em 7/4/94 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, representantes da imprensa, distinto e
seleto público que nos vê e nos ouve, em meio a tantas
notícias que devastam a credibilidade de pessoas e
instituições, é sempre bom atentar para circunstâncias que
apontam em direção à justeza de comportamento, de modo a
permitir o esperado cumprimento de metas.
Focalizemos o sistema operacional da Secretaria de
Indústria e Comércio. Nele, a Superintendência de
Industrialização - SUIND - tem, como se sabe, a função de
cuidar da política industrial, desde os estudos preliminares
até a execução dos objetivos terminais, que se traduzem no
desenvolvimento econômico do Estado.
E bom destacar que, hoje, o jornal "Estado de Minas", na
sua sessão de economia, apresenta a seguinte manchete;
"Economia mineira tem melhor resultado desde 86".
Oportunamente, faremos comentários sobre esse artigo.
Com a finalidade de prestar assessoria técnica, a SUIND tem
em seu organismo o Conselho de Industrialização - CDIND -,
órgão colegiado que, segundo as diretrizes ao Governo, traça
as normas básicas da politica de industrializaçãó.
Continuando no campo da indústria e do comércio, vamos
encontrar o Programa de Integração e Diversificação
Industrial, mais conhecido como Pró-Indústria, de natureza
nitidamente prática, responsável pelo estímulo à instalação,
expansão e diversificação do parque industrial de Minas. O
plano de ação do Pró-Indústria consiste em financiar o
capital de giro de empresas que pretendem a instalação ou a
expansão industrial. No início de suas atividades, nos anos
90, o apoio se manifestava altamente interessante. Todavia,
com o assédio de Estados que tentam a captação de novas
unidades de produção, a oferta de Minas passou a ser menos
atraente, o que levou nossos administradores a refazer a
tábua das vantagens mineiras.
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O resultado mostrou-se positivo. As modificações incidiram
sobre pontos básicos, tais como aumento de prazo, melhoria
de condições de pagamento, mininização de percentual da
correção monetária. No setor burocrático. a agi li zação
contribui com larga cota de beneficio. Como exemplo, citamos
o fato de os pedidos serem, agora, dirigidos á Secretaria de
Industria e Comércio, e não, ao INOI. A análise cadastral
das empresas passou á competência do BEMGE, mais apto que o
BDMG para a função. Além de tudo isso, foram, simplesmente,
dispensados o parecer técnico de enquadramento e o estudo de
viabilidade econômica, medida de incontestável impacto na
rapidez para o fechamento de contratos. Somando-se a esses
fatores que facilitam a evolução da indústria mineira, vem a
redução de aliquotas do ICMS sobre diversos itens, com o que
suplantamos vantagens oferecidas por São Paulo, Rio de
Janeiro. Espirito Santo, Goiás, entre outros Estados.
Bem se vê que Minas não se aquietou com o plano que ela

mesma elaborou, pois compreende que todo planejamento fica,
permanentemente, ao sabor dos movimentos que acontecem em
redor. Os dirigentes mineiros deram mostra de q ue continuam
exemplarmente hábeis para a negociação, exercitando-se
continuamente na arte do diálogo e da reflexão, base para
inteligente reciclagem de procedimentos. Considerando os
dois últimos anos. temos a ver que nada menos que 133
empresas foram beneficiadas com a aprovação de projetos que
somam US$1.800.000,00 em investimentos de Minas no setor
industrial. Não podemos esquecer que uma atuação de tal
ordem influi decisivamente na bolsa de empregos, e é com
prazer que assistimos á inclusão de 19 mil novos contratos
de trabalho. Em termos numéricos, quanto á aprovação de
projetos por setor, citamos a agroindústria (31). metalurgia
(13), material elétrico, eletrônico e comunicação (13),
minerais e não-metálicos (11). Toda a estrutura
administrativa do Estado sabe que a estratégia não pode
jamais contentar-se com a explosão dos números. Sabemos
todos que a qualidade é que responderá pela competitividade
nos mercados interno e externo, e é o triunfo nesse embate
que facultará a continuidade do sucesso. Qualidade,
portanto, está e sempre estará na ponta das intenções da
máquina administrativa estadual, fator determinante para a
concessão de auxilio ao empresariado.
Quanto á interiorização da indústria, nós a queremos como
equalizadora dos desníveis entre os grandes e pequenos
centros. Entretanto, não será a indiscriminada marcha para o
interior que resolverá nossos problemas econômicos e
sociais. Existe toda uma gama de componentes que ditará onde
e como uma indústria desfrutará reais possibilidades de
êxito, antes mesmo de se pensar no progresso da região.
Agora, como sempre, a razão antes da emoção. Minas é grande,
diversificada, plena de recursos, rica de habilidades. Vamos
conhecer melhor nosso Estado, vamos ver onde isso ou aquilo
se faz melhor, aqui ou acolá, e, vendo e conhecendo o melhor
ponto e o que melhor faz, vamos procurar o Pró-Indústria a
fim de jogar as idéias nas rodas do trabalho. Passado é o



350

tempo em que o Estado aparecia como elemento castrador ou
paternalista. ambos de maléficos efeitos. Hoje, ele é. e só
pode ser, parceiro do produtor.
Se louvamos a maneira como o Estado ampara a produção
industrial, também não podemos esquecer a atuação lúcida e
decidida da FIEMG, da qual destacamos um dos órgãos
dinamizadores, a Comissão de Agroindústria - COAGRO. A
primeira vantagem da COAGRO reside no fato de se tratar de
um órgão colegiado que reúne. entre seus membros,
agricultores, industriais de insumos, industriais do ramo de
beneficiamento e a própria Assembléia Legislativa. Maior não
poderia ser sua função, uma vez que sabemos que esse
segmento respondeu, em larga proporção, pelo desenvolvimento
do Triângulo e do Sul do Estado, como também pode
representar excelente fator de evolução de áreas carentes,
como o Norte do Estado e o Vale do Jequitinhonha.
Tivemos, há pouco, um seminário para estudar soluções
ideais para o café, evento que apontou medidas de alta
valia. Brevemente, será realizado outro - dessa vez, a
respeito do algodão - o qual, certamente, repetirá o sucesso
do anterior.
Não apenas exigindo, mas também sugerindo ações das esferas
governamentais, a COAGRO exerce papel dos mais importantes
no crescimento global da economia mineira Priorizando os
esforços coletivos sem desprezar as iniciativas individuais.
o Pró-Indústria e a COAGRO nos fazem acreditar mais
facilmente que ninguém se salva sozinho. E Minas, o Governo
Hélio Garcia, está demonstrando isso. Prova é que, hoje, o
"Estado de Minas", na parte de economia, apresenta o
seguinte:
*"Economia Mineira Tem Melhor Resultado desde 86
A economia mineira voltou a registrar desempenho positivo

em 1993. e o Produto Interno Bruto - PIB - mineiro registrou
crescimento de 7.6%, invertendo a tendência de retração
econômica de 1992, quando a atividade econômica do Estado
decresceu 3,1%. O desempenho do PIB de Minas Gerais, em 93.
foi 0,04% superior ao crescimento do PIB brasileiro. Com  o
resultado do ano passado. Minas manteve sua participação de
9,6% na formação do PIB nacional.
Em relação ao desempenho da economia mineira em 93,

destaca-se que foi obtido mesmo com as incertezas em relação
á evolução do indice inflacionário e á implantação das
medidas de estabilização. Praticamente todos os setores da
economia mineira apresentaram taxas positivas em 93.
A agricultura, que, em 1992. havia registrado uma retração
da ordem de 9%, fechou o ano passado com crescimento de
3,1%, com crescimento de 2,1% da pecuária e de 5% da
atividade agricola."
Eram essas as nossas considerações, Sra. Presidente, Srs.

Deputados.
- Publicado de acordo com o texto original.)

512a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 7/4/94 pelo

Deputado Wilson Pires
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O Deputado Wilson Pires - Sra. Presidenta, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, comemora-se, hoje, o Dia Mundial da Saúde.
E com grande tristeza que venho a esta tribuna fazer algumas
considerações sobre a saúde da população no Brasil e no
nosso Estado. Nós sabemos que o fator mais importante em uma
comunidade é o seu potencial humano, mas, para que esse
potencial humano tenha condições de representar o seu papel
decisivo, precisa contar com dois elementos essenciais:
saúde e educação. No entanto, Srs. Deputados, não adianta só
alfabetizar as massas, produzir técnicos, e criar condições
para a absorção dessa mão-de-obra qualificada, D Estado e o
país que não investirem no seu potencial humano ficarão na
retaguarda daqueles que investem na saúde do seu povo.
No Brasil, Srs. Deputados, um País que apesar de ter um
texto constitucional e leis orgânicas que se colocam entre
as mais avançadas do mundo, a saúde está longe de ser um
direito real da sociedade brasileira. Embora alguns dos seus
segmentos tenham índices de saúde iguais aos dos países mais
desenvolvidos, a grande maioria dos brasileiros nasce, vive
e morre sem nenhuma assistência do Estado. As grandes
disparidades nacionais, a má distribuição da renda, os
baixos índices educacionais e a expansão da miséria
dificultam as ações de saúde.
Quero, aqui, fazer alguns comentários sobre o modelo de
saúde que importamos dos Estados Unidos, importamos o modelo
de saúde do pais mais rico do mundo, do pais que mais
investe na saúde do seu povo. Esse pais Investe US$3.000,00
"per capita" por ano para dar assistência a sua população.
Nós, um Pais que vergonhosamente investe US$21,00 "per
capita", não podemos copiar o modelo de saúde criado pela
indústria farmacêutica americana, com medicamentos caros e
com materiais hospitalares da mais alta tecnologia.
E evidente, Srs. Deputados, que no Dia Mundial da Saúde,

nós, brasileiros, temos vergonha de pertencer a um Pais que
investe US$21,00 "per capita". A nossa vizinha Argentina
investe US$300,00; o Canadá investe US$3.000,00; a
Inglaterra e a Itália investem US$900,00 "per capita".
Gostaria de dizer aos senhores que ontem estive presente,
em Brasilia, á assembléia geral convocada pela Frente
Parlamentar de Saúde, onde decidimos, a partir do dia 18
deste mês, fechar todos os hospitais brasileiros, por causa
desse Governo que ai está, por causa daqueles que decidem o
destino da saúde no Brasil. Entraremos em greve, custe o Que
custar. Daremos assistência apenas aos pacientes que
estiverem correndo risco de vida. Cumpriremos a nossa
obrigação, mas estaremos de portas fechadas para essa falta
de seriedade dos que comandam a saúde no Pais.
Gostaria de dizer aos Srs. Deputados que os senhores serão
incomodados nas suas bases pelos seus eleitores. E, ai, os
senhores terão de reagir. Temos q ue dar aos brasileiros que
vivem na maior das misérias condições de melhoria da
qualidade de vida.
Srs. Deputados, o índice de mortalidade infantil, neste
País, é de 52 mortes por dia em menores de 1 ano. Morrem,
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anualmente, 182 mil crianças menores de 1 ano. Dessas. 50
mil morrem de pneumonia e diarréia, O nosso índice de
mortalidade, em menores de 5 anos, é 3 vezes maior do que o
índice do Chile. 6 vezes o dos Estados Unidos e 10 vezes
maior que o do Japão. O nosso índice de mortalidade materna
é estimado em 150 mortes para cada mil crianças nascidas
vivas. Chega a ser até 50 vezes maior que o dos países
desenvolvidos.
O Brasil, Srs. Deputados, alcançou um número estarrecedor
no caso da doença de chagas e da esquistossomose. com  5
milhões de casos para cada uma dessas doenças, e mais 200
mil hansenianos. Algumas doenças endêmicas estão
recrudescendo, assim como a malária, que apresentou um
aumento violento de 600 mil casos de 1992 para cá, a
tuberculose, com 85 mil casos e a febre amarela, que, nesse
ano, apresentou 43 casos notificados com possibilidade de
urbanização da doença, o que não acontece desde 1942. A
cólera atingiu, somente neste ano, mais de 36 mil pessoas
com tendência a aumentar o número de doentes. Comprou-se
apenas 1/3 do necessário para a iodação do sal, destinada a
prevenir as doenças por deficiência de iodo. A locação do
sal, no Pais, está agora restrita a 12 municípios. No
Brasil, 30% das crianças apresentam algum grau de
desnutrição, haja vista a região Nordeste, onde esse índice
alcançou 40% das crianças. O Brasil está entre os países com
maior ocorrência de hipovitaminose A. a qual chega a
atingir, em alguns Estados do Nordeste, mais de 50% das
crianças menores de cinco anos. Tal carência contribui para
o aumento da mortalidade infantil.
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, hoje, quando se comemora o
"Dia Mundial da Saúde", nós, brasileiros que nos preocupamos
coma saúde, ficamos realmente tristes. Mais tristes, ainda,
por muitos admitirem que queremos estatais melhores, que
queremos uma PETROBRAS com um orçamento igual ao da União,
mas não damos saúde para o nosso povo.
Assim, acho que temos que repensar esse modelo de saúde no
Brasil, temos que repensar o que queremos realmente, para
melhorar a qualidade de vida do nosso povo: se queremos
estatais fortes ou se queremos brasileiros fortes; se
queremos uma estatal forte ou se queremos melhorar a
qualidade de vida do nosso povo. E, desta e de outras Casas
Legislativas, temos que acionar todos aqueles que podem, de
uma maneira ou de outra, contribuir para melhorar a vida do
povo brasileiro. Temos a obrigação de fazê-lo, sob pena de
estarmos negando um direito inalienável do cidadão, que é a
saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente.

512g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 714/94 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, queria registrar que dei entrada
a um pedido de abertura de inquérito civil na Procuradoria-
Geral do Estado, para que se examine o que tem acontecido em
São João de]-Rei. No ano passado - isso saiu na imprensa
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nacional - o Prefeito de São João dei-Rei não respeitou as
leis, os tombamentos que se fizeram na cidade e asfaltou boa
parte da cidade tombada pelo Patrimônio Histórico. Já
existe una ação civil contra ele, mas, mesmo assim, mandou
asfaltar a Rua Santo Antônio, também tombada. Até hoje não
foi retirado o asfalto, porque se espera a conclusão do
inquérito
Hoje, ele deu una declaração ao jornal "Folha de São João
dei-Rei', segundo a qual ele vai continuar asfaltando ruas
tombadas, como a avenida onde se acham o Teatro Municipal e
a Prefeitura. Ele ameaça também prosseguir com o
asfaltamento da rua da Estação do Trenzinho Maria Fumaça,
também tombada. Assim, estamos pedindo abertura de inquérito
na Procuradoria-Geral, para que não se faça novamente o que
se fez no ano passado.
Registrando isso aqui, queremos pedir aos Deputados e às

autoridades que nos ajudem a preservar esse patrimônio
histórico, que é São João de]-Rei. A cidade, hoje, está
totalmente descaracterizada. Na gestão desse Prefeito,
tivemos grandes prejuízos, com a diminuição de 50% do
turismo, principalmente, na Semana Santa e no Carnaval. Os
turistas nem querem mais saber de São João de]-Rei, cuja
atividade económica essencial é o turismo. O que temos là é
um aventureiro como Prefeito, que asfalta as ruas e não
respeita nada.
Vimos desenvolvendo um trabalho árduo contra o Prefeito.
Ele é um tirano, um autoritário, que não respeita um
tombamento feito em nível nacional. E agora volta a ameaçar.
Por tudo isso, buscamos a Procuradoria-Geral do Estado, a
fim de que o Prefeito respeite a lei e não continue a
descaracterizar São João dei-Rei, com o asfaltamento de suas
ruas. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
512a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 7/4/94 pelo
Deputado Bonifácio Mourão

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a Bancada do PMDB, reunida na última terça-feira.
dia 5, discutiu a questão da Liderança da Maioria nesta
Casa, em razão de ter voltado a ser majoritária, como é do
conhecimento de todos. Após discussão, a bancada deliberou
indicar a V. Exa e aos Deputados que compõem esta Casa o
nome de um dos seus componentes para ocupar a Liderança da
Maioria. Hoje mesmo, conversamos com o ilustre Deputado
Bernardo Rubinger, então Líder da Maioria, com quem jamais
poderíamos faltar á ética, e comunicamos-lhe que essa era a
intenção da Bancada do PMDB. Assim, neste instante, vamos
ler a comunicação q ue fazemos ao Presidente desta
Assembléia.
- Lê comunicação na qual indica a Deputada Maria Elvira

para Líder da Maioria.
Desta forma, Sr. Presidente, neste instante, estamos
fazendo esta comunicação e esta indicação, fundamentados no
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Regimento Interno da Casa, art. 73 e seus parágrafos. Muito
obrigado. 

512a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 7/4/93 pelo

Deputado Tarcisio Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, na oportunidade em que a Liderança do PMDB
registra a indicação de novo companheiro da Casa para
Liderança da Maioria, tenho o dever de vir aqui para
agradecer aos ilustres companheiros que me honraram com a
designação para a Liderança da Maioria.
A Liderança da Maioria, exercida com brilhantismo por
tantos Deputados desta Casa, hoje não exige assim tanto
trabalho como já exigiu no passado. A formação de um bloco
de apoio ao Governo, a escolha do Líder desse bloco e,
também, a participação efetiva da Liderança do próprio
Líder do Governo fizeram com que a Maioria tivesse suavizada
a sua função nesta Casa. Mas nem por isso deixou de nos
honrar, de nos prestigiar, e de nos dar momentos de muita
satisfação. Tão logo a Bancada do PTB foi organizada, o
nosso ilustre companheiro, nobre Deputado Bernardo Rubinger,
reivindicou, por meio de seu partido, que essa liderança
fosse entregue ao PTB. Agora, com a maioria registrada
novamente na Bancada do PMDB, esse partido reivindica a
Liderança e entendemos ser importante, principalmente agora,
na condução do problema da sucessão no Governo do Estado.
Ilustres Deputados, estamos vivendo um momento de grande e
profunda apreensão com as noticias que nos chegam de
Brasília e do Rio de Janeiro.
Após o escândalo da Comissão de Orçamento e tantos outros,
que chegaram a derrubar o Presidente da República e a
promover a cassação de vários Deputados, alguns ainda com
processo em andamento, temos, agora, as notícias alarmantes
relativas ao jogo do bicho no Rio de Janeiro.
O jogo do bicho envolve políticos, membros do Poder
Judiciário e figuras importantes ligadas ás sociedades
carioca e nacional. Essa questão vai possibilitar a todos
nós uma reflexão sobre o jogo do bicho no nosso Pais.
Muitos de nós, entendendo que o jogo é uma contravenção. e
não um crime, fomos afastando estas questões por meio de
leis que vinham punindo de forma amena os contraventores.
Mas, efetivamente, o jogo do bicho, tão do agrado do
brasileiro, continuou existindo, até mesmo com a conivência
dos órgãos do Governo, de políticos e dos próprios órgãos de
repressão que deveriam coibi-]o, como a policia.
Essa nossa acomodação com tudo isso veio, justamente,

permitir que o Governo se transformasse em um incentivador e
oficializador do jogo, quando instituiu as várias loterias,
sem falar nas tradicionais loterias federal e mineira. Como
conseqüência, o jogo continuou atraindo figuras que deveriam
combatê-lo, como a própria polícia, e acabou enriquecendo
alguns e empobrecendo muitos.
A situação causa extrema apreensão quando percebemos que,
por meio dos recursos do jogo, algumas pessoas estão
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chegando ao poder. Ainda há pouco tempo, nos Estados Unidos,
houve forte preocupação com a possibilidade de um candidato.
financiado pelo tráfico das drogas, chegar ao Governo da
maior potência do mundo. Homens que mexem com drogas querem
participar do próprio Governo para, fazendo uso do poder,
enriquecerem-se mais ainda.
O jogo do bicho, que era prática nacional, passou a sofrer
a competição do Governo, que instalou suas várias loterias e
jogatinas. O próprio Governo foi o causador da situação que
hoje vivemos, quando aqueles que faziam do jogo de bicho seu
meio de vida, ao sofrerem a concorrência por parte do
Governo, encontraram a solução no tráfico de drogas.
Esquecendo-se dos principios morais, essas pessoas passam
por cima de tudo. Jogo, tráfico, sexo, tudo isso vai servir
corno afrouxamento da consciência nacional. e para o
apodrecimento da personalidade do ser humano. Tudo isso nos
leva a uma situação de descalabro, em que presenciamos
denúncias que se transformam em verdadeira avalanche, como
se fosse uma montanha de neve a nos deixar perplexos, a nos
levar a refletir sobre todas as conseqüências que dela
poderão advir.
Quando o Governo instituiu o seu jogo, deveriamos ter
aceitado a decisão e aproveitado a oportunidade para
oficializar o jogo do bicho. Vemos que pessoas
comprometidas com o combate ao jogo, durante todos esses
anos, amadureceram a idéia de que o jogo do bicho pode ser
admitido, evitando-se, assim, toda essa seqüência de
corrupção.
Isso foi dito e repetido através dos anos, tanto que hoje
lemos no jornal opinião do Secretário de Segurança de que
devemos encarar o problema. Pode-se divergir e até
condenar determinadas idéias de truculência do Secretário.
mas devemos aceitar sua opinião, por ser um homem
comprometido com o combate ao jogo ao longo de todos esses
anos e por se tratar de um Delegado de Policia de carreira.
Devemos discutir a possibilidade de modificação de tudo
isso para que mão criemos mitos que impeçam a solução de
problemas que se colocam graves à nossa frente. Devemos
deixar de lado os preconceitos para formarmos o conceito do
homem que imaginamos, muito mais digno, muito mais decente.
Mas também devemos orar, procurar olhar a mossa atuação, a
nossa contribuição para a melhoria da sociedade.

512a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 7/4/94 pela

Deputada Elisa Alves
A Deputada Elisa Alves - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
José Ferraz, nobres colegas Deputados, público presente nas
galerias, a minha presença na tribuna nesta tarde se
restringe, unicamente, à apresentação de um projeto de lei
que dá a denominação de Geraldo Gomes de Menezes ao trecho
da Rodovia MG-341 queliga Tapira à Rodovia MG-428.
- O projeto de lei lido pela Deputada Elisa Alves, que
recebeu o no 1,975/94, foi publicado na edição do dia
9/4/94.
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513a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 11/4/94 pelo

Deputado Simão Pedro Toledo
O Deputado Simão Pedro Toledo - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, no ano em que comemoramos o 146Q aniversário de
Pouso Alegre, nada melhor que puxarmos pela memória,
lembrando fatos e vultos de nosso passado, prestando-lhes as
devidas homenagens, com a consciência de que foram eles,
fatos e homens em movimento, os grandes responsáveis pelo
presente de nossa cidade.
Em diversas oportunidades. Pouso Alegre foi palco de
acontecimentos notáveis. Ainda no Império, na transição do
primeiro para o segundo reinado - quando se desenhava uma
grande crise institucional - o Pe. José Bento, naquela época
já Senador, foi um dos signatários e formuladores da chamada

! Constituição Liberal", ou "Constituição de Pouso Alegre,
considerada uma Carta avançada para os padrões daquele
período histórico, dando profícua contribuição política e
jurídica para todo o Império do Brasil.
De lá para cá, muitos outros eventos históricos podem ser
rapidamente mencionados: a instalação do bispado, a
participação da cidade nos conflitos de 1932. na Segunda
Grande Guerra, a implantação das faculdades e, mais
recentemente, o grande crescimento industrial do município
que se encontra, agora, com a duplicação da Rodovia Fernão
Dias, pronto para novo impacto de grande aceleração. Sem
dúvida, alguns desses acontecimentos históricos são de
envergadura nacional, e deles tivemos pequena, mas
comprovada participação. No entanto seria mais prudente
deixarmos esses grandes momentos para os historiadores,
ocupando-nos de alguns elementos fundamentais, tais como a
vida e a obra de alguns concidadãos, que possibilitaram a
projeção de Pouso Alegre, seu desenvolvimento, sua
existência cotidiana e harmoniosa, habilitando esta terra ao
sucesso e legando aos seus filhos verdadeiro orgulho de suas
origens.
Para nossa felicidade, não foram poucos os cidadãos
ilustres que, de maneira firme e inabalável, dedicaram sua
vida a nossa comunidade. Nessa galeria, figura um homem
notável, de conduta impecável, com uma trajetória de vida
que merece nossa sincera atenção. Trata-se do Dr. Custódio
Ribeiro de Miranda, cujo centenário de nascimento
comemoramos neste 13 de abril de 1994.
Filho de Leopoldina, doutorou-se em Medicina no Rio de
Janeiro. Em 1921, contraiu núpcias com Dona Nadir Meirelles
de Miranda. No mesmo ano, mudou-se para Pouso Alegre,
tornando-se o primeiro Diretor do Hospital Regional Samuel
Libâneo. Por 40 anos ocupou esse cargo, com alto espirito
público e humanitário, levando saúde, conforto e esperança
para as milhares de pessoas de toda a região, que passaram
por aquele hospital ao longo de quatro décadas.
Sua capacidade administrativa e o bom trabalho desenvolvido

á frente do hospital levaram-mo a ocupar o cargo de Prefeito
de Pouso Alegre, em 1950, quando foi eleito com expressiva
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votação, que revelou o carinho, o respeito e a admiração
que o povo de Pouso Alegre nutria por ele. Durante seu
governo, muitas foram as conquistas do município. Naquele
período, nossa cidade logrou um verdadeiro salto
qualitativo, um sopro de progresso e de modernidade. Foram
naquela época implantados os novos serviços de eletricidade,
da saudosa Sulmineira. Tivemos também a construção do
aeroporto, a implantação dos sistemas telefônicos.
pavimentação, em larga escala, por toda a cidade, além da
instalação das obras concluídas pela ordem dos pavonianos,
que ainda hoje prestam inestimáveis serviços a toda a
cidade.
Também dignos de nota foram seus dotes intelectuais e sua
vasta cultura, que o levaram a ocupar a Vice-Reitoria da
Fundação do Vale do Sapucai, tendo sido membro da
Congregação da Faculdade de Direito do Sul de Minas e do
Colégio Internacional dos Cirurgiões. Assíduo leitor de
publicações estrangeiras, poliglota de amplos recursos
lingüísticos, distinguiu-se como representante de classe
tanto na Associação Rural de Pouso Alegre, quanto na
Associação Médica de Minas Gerais, tendo ocupado a
Presidência de ambas as instituições. Como não poderia
deixar de ser, o Dr. Miranda jamais descuidou do espírito.
Católico praticante, recebia freqüentemente o sacramento da
eucaristia, sem nunca negligenciar os deveres do
cristianismo. Como chefe de família, soube dar exemplo de
conduta reta e ilibada, transmitindo à sua descendência
princípios de vida que criaram raízes e deram frutos,
fazendo com que sua memória seja até hoje lembrada como
digna de respeito, merecedora de nossas honras e homenagens.
Que o exemplo legado às novas gerações pelo Dr. Miranda
transforme-se, na cidade de Pouso Alegre, em verdadeira
referência moral, profissional e intelectual para todos nós.
Muito obrigado.
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Belo Horizonte, terça-feira, 19 de abril de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE ABRIL DE 1994

Presidência da Deputada Maria Olívia
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de 'quorum",

COMPARECIMENTO
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva -

Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - José Laviola - José Maria
Pinto - Kemil Kumaira - Maria Olivia - Paulo Pettersen -
Simão Pedro Toledo.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária de
debates. segunda-feira, dia 18, às 20 horas.

ATA DA lOgg REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de
março de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos Pereira, João
Marques, Péricles Ferreira e Sebastião Costa, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental e na
ausência do Presidente, Deputado Célio de Oliveira, assume a
direção dos trabalhos o Deputado Péricles Ferreira, que
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio
Carlos Pereira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esclarece que a reunião se destina
a apreciar a pauta e distribui aos Deputados abaixo
mencionados as seguintes matérias: Antônio Carlos Pereira:
Projetos de Lei ngs 1.071/92 e 1.522/93, no lg turno;
Sebastião Costa: Projeto de Lei ng 1.300/93, no lQ turno, e
Requerimento nQ 4.995/93; e João Marques: Projeto de Lei ng
1.314/93, no lg turno. A seguir, redistribui ao Deputado
Sebastião Costa o Oficio nQ 70/93 , do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, referente à sustação de contrato
celebrado entre a Secretaria de Governo e Coordenação
Política e a Servibrás. Continuando, designa os seguintes
Deputados para relatar as aplicações de recursos oriundos de
subvenções sociais das entidades relacionadas, cedidos
pelos Deputados que se seguem: Sebastião Costa: Associação
dos Produtores Rurais da Comunidade Kolping de Rodrigues, de
Formiga - Raul Messias; APAE de Martinho Campos - Edward
Abreu; Casa de Dona Dorica, de Itaguara - Francisco Ramalho;
Grupo das Samaritanas, de Nepomuceno - Homero Duarte;
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Associação dos Carroceiros de Salinas - Péricles Ferreira;
Grupo Projeto Trem da História, de Belo Horizonte - Roberto
Carvalho: Casa da Cultura de Presidente Olegãrio - Elmiro
Nascimento; Associação Comunitária de Assistência Social de
Coluna, Associação dos Moradores, Trabalhadores e Pequenos
Produtores Rurais de São Miguel, de Cristália, Sociedade
Unidos Cachoeirense, de Chapada do Norte, e Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Olhos d'Agua, de Taiobeiras
- Geraldo Santanna; e Associação Feminina de Assitência
Social - ASFAS -; João Marques: Associação Taiobeirense de
Esportes. Caixa Escolar Juscelino Kubitschek, Asilo São
Vicente de Paulo - SSVP -, Motoclube de Taiobeiras, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Tabatinga, e Liga
Operária de Taiobeiras, todos de Taiobeiras, Associação
Comunitária Rural de Boa Vista, Clube Esportivo Campestre de
Salinas, Serviço Assistencial Santo Antônio - SASA -,
Associação Comunitária Rural de Entrocamento de Taiobeiras,
Associação da Mulher em Prol da Comunidade. Associação da
Mulher de Entrocamento de Salinas, Associação Comunitária
Rural de Montes Clarinhos, Associação Comunitária Rural do
Distrito de Santa Cruz, todos de Salinas, e Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Rural Fazenda Curralinho, de Rio
Pardo de Minas - Geraldo Santanna; Associação dos Moradores
e Amigos do Bairro Nossa Senhora da Glória, de Belo
Horizonte - Maria Elvira; Coral Padre Américo Magalhães, de
Barbacena, Associação Comunitária dos Amigos de Piedade do
Rio Grande, de Piedade do Rio Grande, e Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Vila Nova, de Curvelo -
José Bonifácio; Grupo Espirita Bezerra de Menezes. de Prata
- Ajalmar Silva; Creche Casa de Nazaré. de Tiros, Conselho
de Desenvolvimento Comunitário Municipal de Abaeté. e Centro
de Desenvolvimento de Cachoeira da Prata - CEDECAP -, de
Cachoeira da Prata - Edward Abreu; Sociedade Musical Nossa
Senhora das Brotas, de Entre-Rios de Minas - Roberto
Carvalho; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alpinópolis
- Homero Duarte; Lar das Velhinhas de Jequitinhonha e Casa
do Movimento Popular da Região Industrial de Belo Horizonte,
de Contagem - Maria José Haueisen; Casa do Movimento Popular
da Região Industrial da Grande Belo Horizonte, de Contagem -
Marcos Helênio; Caixa Escolar Ministro Gabriel Passos, de
São João de]~ Rei - Antônio Fuzatto; Movimento de
Representação Popular do Córrego do Catalão, de Santa
Margarida - Raul Messias; Corporação Musical Nossa Senhora
de Bom Despacho - Francisco Ramalho; Creche Municipal São
Francisco de Assis, de Santo Antônio do Monte - Maria
Olivia; Peregrinos do Caminho de São Tiago - Instituto
Tiago Apóstolo,de São Tiago - Jorge Hannas; e APAE. de São
Lourenço - José Militão; - Antônio Carlos Pereira: Conselho
Central de Salinas da Sociedade São Vicente de Paulo - SVP -

Associação Comunitária Rural dos Moradores de Curral inho,
e Conselho de Desenvolvimento de Com, de Barrinha e Mestiça,
todos de Salinas, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Marruaz e Centro Cultura do Rêgo, ambos de Taiobeiras,
Associação dos Moradores. Trabalhadores e Pequenos
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Produtores Rurais do Paiol (dois processos), de Cristália,
Associação Comunitária de Roça do Mato de Assistência a
Idosos, de Medina, e Grêmio Recreativo Cultural e Desportivo
- UNICAMPO -, de Jequitinhonha - Geraldo Santanna;
Pontenovense Futebol Clube, de Ponte Nova - Ronaldo
Vasconcellos; Lar dos Meninos Dom Drione, de Morada Nova de
Minas, e Associação de Desenvolvimento Comunitário de Abaeté
dos Veriãncios, de São Gotardo - Edward Abreu; Caixa Escolar
Cônego Cesário, de Itapecerica Márcio Miranda; Sociedade
Eunice Weaver de Belo Horizonte, e Província Santa Clara de
Belo Horizonte, ambos de Belo Horizonte, Clube Histórico
Cultural de Piranguçu e ACOPEL - Associação Comunitária
Padre Laureano, ambos de Piranguçu - José Militão;
Associação de Moradores e Amigos do Bairro Ouro Preto e
Adjacências - AMABOPA -, de Belo Horizonte, Associação
Comunitária dos Moradores dos Mundéus, de Caeté, Associação
Comunitária dos Moradores de Coelho e Sociedade Musical
Nossa Senhora das Brotas, ambas de Entre-Rios de Minas -
Francisco Ramalho; Associação da Mulher em Prol da
Comunidade, de Salinas - Péricles Ferreira; Associação
Municipal da Conferência de São Vicente de Paula, de Gonzaga
- Bonifácio Mourão. Em seguida, a Presidência avoca a si a
relatoria dos seguintes processos de prestação de contas de
recursos oriundos de subvenções sociais, cedidos pelos
Deputados a seguir relacionados: Asilo São José, de
Andrelàndia - Antônio Fuzatto; Associação Hospitalar São
Sebastião de Alpercata - Bonifácio Mourão; Obras de
Assistência Social Recanto Coração Eucarístico de Jesus, de
Curvelo, Associação de Desenvolvimento Comunitário de Santa
Bárbara do Tugúrio - José Bonifácio; Caixa Escolar Frei
Jucundiano, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Covão. Grupo Juventude Unida São José e Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Mirandôpolis, todos de
Taiobeiras, Associação Comunitária de Tuparecê. Associação
Comunitária do Povoado Rochedo Novo, ambas de Medina, e
Grupo de Mulheres Rurais de Novo Horizonte, de Salinas -
Geraldo Santanna; Fundação Frederico Ozanan, de Itaúna -
Francisco Ramalho; Grupo Projeto Trem da História, de Belo
Horizonte, Conselho Comunitário e Associação dos Moradores
de Comercinho - Maria José Haueisen; Fundação Frederico
Ozanan. de Itaúna - Francisco Ramalho. Encerrada a 12 parte
dos trabalhos, passa-se á 2a fase da Ordem do Dia. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Sebastião Costa, que
emite seu parecer sobre o Oficio ng 70. do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, no qual conclui pela
devolução do processo àquele órgão. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, passa-se á 3 fase
da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado António Carlos Pereira solicita prazo regimental
para analisar todos os processos de prestação de contas a
ele distribuídos nesta reunião, o qual é deferido pelo
Presidente. O Deputado Sebastião Costa solicita, também,
prazo regimental para analisar os seguintes processos de
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prestação de contas, o qual é deferido pela Presidência;
Associação Feminina de Assistência Social - ASFAS -.
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Olhos d'Agua. de
Taiobelras; Sociedade Unidos Cachoeirense, de Chapada do
Norte; Associação dos Moradores, Trabalhadores e Pequenos
Produtores Rurais de São Miguel, de Cristál-ia, e Associação
Comunitária de Assistência Social de Coluna. A Presidência
submete a discussão e votação, cada um por sua vez, os
pareceres sobre os demais processos de prestação de contas
distribuidos, nesta reunião, aos Deputados Sebastião Costa e
João Marques, os quais concluem pela aprovação dos
processos em análise. Em seguida, são os pareceres
aprovados. O Deputado Péricles Ferreira passa a Presidência
ao Deputado Antônio Carlos Pereira e, como relator dos
processos de prestação de contas acima mencionados, passa a
emitir seus pareceres, nos quais conclui pela aprovação dos
referidos processos. Colocados em discussão e votação, cada
um por sua vez, são os pareceres desse relator aprovados.
Logo após, o Deputado Péricles Ferreira reassume a
Presidência, apresenta o cronograma das audiências públicas
regionais e indica membros desta Comissão para representá-la
nas diversas regiões. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada no dia 16 do corrente mês, quarta-feira, as
9h30min, na Sala das Comissões, com a finalidade de se
apreciarem os pareceres sobre aplicações de recursos
oriundos de subvenções sociais, determina que se lavre a ata
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 22 de março de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral - José

Renato - Antônio Carlos Pereira - Jaime Martins.
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA VISITAR O GRANDE
HOTEL DE ARAXÁ, AVALIAR O SEU FECHAMENTO, PROPOR MEDIDAS QUE
PRESERVEM AQUELE VALOROSO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A ATIVIDADE
TURÍSTICA DO MUNICÍPIO, A QUAL SE REÚNE EM AUDIÊNCIA
PÚBLICA, REALIZADA APÓS A VISITA ÀQUELE HOTEL
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove de março
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Associação Comercial e Industrial de Araxá os Deputados
Ajalmar Silva, Maria Elvira e João Batista, membros da
Comissão supracitada. Encontra-se presente, também, o
Deputado Roberto Carvalho, O Presidente da Comissão.
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado João Batista que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente convida a
tomar assento à mesa o Dr. Jeová Moreira da Costa, Prefeito
Municipal de Araxá; o Dr. Carlos Cotta, Presidente da COMIG;
o Dr. Sebastião Pinheiro Chagas, Presidente da HIDROMINAS;
os Vereadores Barsanufo Fernandes da Silva e Agno Rosa; o
Sr. Mário Marques, Secretário Municipal de Turismo de Araxã
e Presidente da Comissão Pró-Reabertura do Grande Hotel de
Araxá; o Dr. Angelo Manera, Presidente da Associação



362

Comercial e Industrial de Araxá. e o Sr. Carlos Roberto,
Presidente do Sindicato dos Funcionários de Hotelaria de
Araxá. A Presidência anuncia, ainda, a presença dos
Vereadores Eustáquio de Lima e Jairo Sá Borges. Logo após,
passa a palavra ao Deputado Roberto Carvalho, autor do
requerimento que deu origem a esta Comissão. Este tece
alguns comentários sobre a visita realizada pelos Deputados
ao Grande Hotel de Araxá e sugere algumas medidas para a sua
reabertura. Com a palavra, o Dr. Carlos Cotta. Presidente da
COMIG, faz uma explanação sobre a situação do Grande Hotel
Passa-se à fase de debates; fazem uso da palavra o Vereador
Eustáquio de Lima; o Or. Angelo Manera, Presidente da
Associação Comercial e Industrial de Araxá; a jornalista Ana
Paula Machado; o Bel. Juarez França; o Vereador Agno Rosa e
os Deputados Roberto Carvalho, Maria Elvira, João Batista e
Ajalmar Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 13 de abril de 1994.
Ajalmar Silva. Presidente - João Batista - Ivo José.

ATA DA 21a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia doze de abril de nu
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Maria José Haueisen e Ambrósio Pinto, membros da Comissão
supracitada. Encontra-se presente, também. o Deputado Wilson
Pires. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Cóssimo Freitas, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Francisco Ramalho que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência comunica a
presença da Comissão de Representantes dos Fóruns Técnicos
de Cultura, que fará a entrega à Comissão de Educação do
anteprojeto de lei de politica cultural do Estado. A
Presidência passa a palavra á Sra. Kátia Rabelo, que, depois
de ler os principios que regem o poder público e a vida
cultural, passa o anteprojeto as mãos do Deputado Cóssino
Freitas. Neste interim, a Presidência agradece a presença
dos convidados e dá prosseguimento aos trabalhos. Ato
continuo. o Presidente passa à discussão e votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
O Deputado Ambrósio Pinto, relator do Projeto de Lei ng
1.633/93, no 2g turno, emite parecer pela aprovação na forma
do vencido em lo turno. Submetido a discussão e votação, é
este parecer aprovado. A Presidência passa a palavra ao
Deputado Francisco Ramalho, relator do Projeto de Lei ng
1.759/93. no lg turno, que emite parecer pela aprovação.
Submetido a discussão e votação, é este parecer aprovado. A
seguir, a Presidência passa á discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Ambrósio Pinto, relator do Projeto de
Lei ng 1.731/93, solicita seja esta proposição convertida
em diligência ao autor, o que é deferido pela Presidência, 0
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Deputado Francisco Ramalho, relator do Projeto de Lei flQ
1.348/93. no lg turno, emite parecer favorável á aprovação
com a Emenda ng 1. Submetida a discussão e votação, é esta
proposição aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1994.
Maria José Haueisen. Presidente - Ambrósio Pinto -
Baldonedo Napoleão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.724/93

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

De autoria do Deputado Baldonedo Napoleão, o Projeto de Lei
ng 1.724/93 visa a declarar de utilidade pública a
Associação Cultural. Educacional e Beneficente 0.
Inocêncio - ACEBEDI -, com sede no Municipio de São Vicente
de Minas.
Aprovado no lg turno sem emendas, deve agora o projeto
receber parecer desta Comissão para o 2g turno de
deliberação conclusiva, na forma regimental.

Fundamentação
O estatuto da Associação Cultural, Educacional e
Beneficente D. Inocéncio especifica, entre suas elevadas
finalidades, o incremento de atividades de caráter social
como forma de promover o desenvolvimento da comunidade de
São Vicente de Minas. Além de prestar assistência á
maternidade e á infância, a entidade colabora para a
promoção social dos membros economicamente carentes da
sociedade local, valendo-se, para isso, de ações educativas
e sociais.
Ratificamos, portanto, o parecer favorável desta Comissão,

exarado quando do exame da matéria no lg turno.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.724/93, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 15 de abril de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

514a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 12/4/94 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, por diversas vezes, sobretudo quando o Palácio da
Liberdade ainda era ocupado pelo Sr. Newton Cardoso. estive
nesta tribuna para criticar e denunciar a construção de
barragens no vale do Jequitinhonha.
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Algumas foram construidas sob o argumento de perenização de
rios e outras, sob o argumento da geração de energia
elétrica. A construção dessas barragens é sinônimo de
espoliação e de desrespeito para com diversos pequenos
agricultores, que vêem suas terras serem inundadas.
Agora, volto a esta tribuna para denunciar e novamente
criticar o Governo do Estado e a CEMIG, responsáveis pela
construção da Barragem de Irapé, no rio Jequitinhonha.
A obra está em fase de estudos, e o Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA - acaba de ser concluído.
Não sabemos a realidade de outras regiões do Estado, como a

do Triângulo, por exemplo, mas, no vale do Jequitinhonha, a
construção de barragens tem-se tornado um problema da mais
alta gravidade. Desta vez serão seis os municípios
atingidos: Turmalina, Minas Novas, Berilo, Botumirim, Grão-
Mogol e Cristalina; num total de 13.400ha e 3 mil pequenos
agricultores rurais expulsos de suas terras.
A noticia da construção de Irapé nos chega exatamente na
semana em que vemos o Estado vangloriar-se do número de
pequenos agricultores que receberam seus títulos de
propriedade. Deveriam contabilizar também os pequenos
agricultores que perderam suas terras. Infelizmente, esses
dados não são fornecidos.
Diante disso, gostaria de convocar todos para uma reflexão

não só sobre a questão das barragens, mas, sobretudo, sobre
a postura adotada pelo atual Governador do Estado, no que
diz respeito ao vale do Jequitinhonha.
Nos últimos anos, vimos os investimentos nessa região serem
reduzidos a índices irrisórios, enquanto aplicam-se fortunas
em outras regiões, mais ricas e prósperas. Até agora, valeu-
se o Governador da máxima pregada durante a ditadura militar
de que os ricos devem ficar ainda mais ricos.
Enquanto regiões prósperas do Estado são contempladas com
investimentos de peso, como duplicação de rodovias.
implantação de fábricas e de montadoras de veicules, o vale
do Jequitinhonha tem que se contentar com barragens.
Aliás, as barragens previstas para o vale não irão sequer
gerar energia elétrica para aquela região. Os 420mw de
potência previstos para serem gerados pela Usina de Irapé
serão distribuídos entre os Estados da região Sudeste.
Irapé deverá gerar energia elétrica para os grandes centros

urbanos, que, curiosamente, é para onde se destinam as
famílias de migrantes que abandonam o vale do Jequitinhonha
após perderem suas terras para os grandes lagos formados
pelas barragens.
Gostaríamos que houvesse, por parte do Governo do Estado,
um programa de desenvolvimento voltado para o vale do
Jequitinhonha, carente de investimentos de infra-estrutura e
de apoio ao pequeno produtor, de escolas, de saneamento
básico, etc., e não para a construção de barragens, que são
responsáveis pelo desalojamento de inúmeras famílias-
0 que vemos hoje é a distribuição de cestas básicas, de
cadeiras de rodas, de cobertores e de remédios, comandadas
por caciques políticos da região, os quais apóiam o
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Governador, visando apenas á obtenção de votos em periodos
eleitorais.
Não há sequer um programa de geração de empregos ou algum

projeto destinado à implantação de indústrias na região.
Nós, moradores e representantes do vale do Jequitinhonha,
continuaremos a lutar para que aquela região não se
transforme um dia em um só lago, fruto do desgoverno e da
falta de compromisso para com aquela gente.
Não somos de modo algum contrários ao progresso. Criticamos

apenas o fato de que, no caso, ele seja tão injusto e rude.
justamente para com aquelas pessoas simples e trabalhadoras
que são os moradores do vale do Jequitinhonha.
Quem sabe, um dia, teremos no Palácio da Liberdade um
Governador sensivel a essas questões?

514a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 12/4/94 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcísio Hemriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, voltamos a esta tribuna trazendo, para a
apreciação dos ilustres Deputados, o problema do
apostilamento dos funcionários.
Desejamos q ue o projeto de apostilamento dos funcionários,

que recebeu o ng 1.953/94 e que já começa a tramitar, seja
votado o mais rápido possível
O aposti lamento gera uma série de discussões, porque já
tivemos apostilamento com quatro anos e no último Governo
esse tempo passou para dez anos. Há uma reivindicação muito
grande dos funcionários, e com razão, porque para se
alcançar o direito de apostilamento são necessários dez
anos. Trata-se de um tempo muito longo, excessivo mesmo.
Ainda, agora, estamos com outro problema, com referência aos
Diretores de escola. De acordo com a lei que prevê suas
eleições, eles têm direito ao mandato de três anos e podem
ser reconduzidos ao cargo por mais um período de três anos.
No total seriam seis anos. Evidentemente, com esse tempo,
não alcançariam a possibilidade do apostilamento, e o
apostilamento não deixa de ser una gratificação de incentivo
aos funcionários pelo exercício de um cargo em comissão, de
chefia, um cargo importante.
Chamando a atenção para a injustiça que se faz com. os
Diretores, que não têm o direito de alcançar o
apostilamento, gostaria também de acentuar que os ocupantes
de cargos de chefia, de comissão, naturalmente dentro do
esquema da administração, têm que ter essa gratificação, que
funciona como incentivo. Depois de algum tempo no exercício
desse cargo é evidente que eles passam a ganhar um valor a
mais no seus salários a titulo de gratificação, que passa a
ter reflexo na própria situação econômica do cidadão. A
Justiça do Trabalho entende que um cidadão que receba uma
gratificação durante dois anos deve tê-la incorporada ao seu
patrimônio, porque, quando se recebe uma quantia extra por
um determinado tempo, não se consegue adaptar o orçamento _a
ganhos menores. Evidentemente o individuo adquire um padrão



366

de vida mais elevado e assume compromissos que a situação
anterior não permitiam.
Com essas colocações chamo a atenção dos Deputados para o
fato de que é um ato de justiça a volta do apostilamento se
não com quatro anos, pelo menos com cinco ou seis anos a fim
de que sejam beneficiados não só os Diretores de escola, mas
também para que se consiga adequar a situação dos
funcionários que fazem essa reivindicação.
O projeto deu entrada e está suscitando um interesse muito

grande por parte dos Deputados. Gostaria de pedir o apoio de
todos; que todos contribuam com o aperfeiçoamento desse
projeto, acelerem inclusive a sua tramitação para que
possamos aprová-lo ainda durante esse Governo. Até diria
mais: se, porventura, esse projeto trouxer ónus a mais, não
previsto no orçamento do Governo, ele poderia entrar em
vigor em lg de janeiro do ano que vem.
São essas as colocações que submeto á consideração dos
ilustres Deputados.

514g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 12/4/94 Dela

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, demais
colegas do Plenário; o Deputado Tarcísio falava sobre
apostilamento. Na realidade, o Governo do Estado nada fez,
até hoje, para enfrentar o caos administrativo que
encontrou. Não houve um projeto sério de profissionalização.
Agora, retomando a clássica forma, lançou a campanha
nacional "Minas Aponta o Caminho". Hoje, tive o cuidado de
ver nos jornais que caminhos o Governo Hélio Garcia está
apontando para Minas.
Particularmente, na área da saúde. a nossa Bancada, através

do Deputado Adelmo Carneiro Leão, tem insistido repetidas
vezes, com relação á dotação orçamentária, e nada tem
conseguido. A calamidade pública instalada na área da saúde
está nua. Será que é esse o caminho que o Governador Hélio
Garcia aponta para Minas Gerais? Está lá o Pronto-Socorro
fechado, um caos absoluto.
Entendemos que deveria ter havido uma reforma
administrativa real no Estado, segundo um novo conceito de
planos de cargos e salários, que, possivelmente, pudesse
extinguir a figura do cargo comissionado, dentro de um
princípio de real profissionalização.
O que foi colocado pelo Deputado Tarcísio Henriques tem
razão de existir. Na realidade, a partir do momento em que o
servidor ocupa um cargo que lhe garante ascensão
profissional e remuneração razoável, que é de confiança e
está dentro de uma velha forma clássica q ue permite que ele
o ocupe durante certo tempo, em função de apadrinhamento
politico, ele adquire um "status' sócio-econômico que deve
ser mantido. Anteriormente, esse era o caso dos Diretores de
escolas, que eram indicados pelos majoritários das regiões,
num processo absurdo, que conseguimos extinguir em Minas
Gerais. Hoje acontecem eleições diretas para a escolha dos
Diretores-
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O caos na área da saúde é de indignar a todos os mineiros,
e nós entramos com um requerimento em que solicitamos a
constituição de una Comissão Especial para acompanhar as
negociações, que, até hoje, não existiram, como sempre tem
ocorrido. Não adianta vir aqui (entra, neste momento, o
brilhante e ilustre amigo Deputado Agostinho Patrus) dizer
que a greve é política, é por causa do PT: é preciso que
esta Casa faça alguma coisa agora. As reivindicações dos
servidores públicos nas áreas da saúde e da educação foram
entregues no dia 29 de dezembro. e, até hoje, o Governo do
Estado não teve sequer uma conversa com os servidores.
Quando faz alguma mudança, é como fez com relação ao DER-MG;
os cargos de confiança é que têm reajuste, e os servidores
efetivos, não. Nossa Bancada votou contra o plano do DER-MG,
e denunciamos, na época, que não apontava para a
profissionalização do órgão. A concepção deste Governo,
assim como do anterior, é a velha fórmula de melhorar os
salários das altas chefias, e os servidores que carregam o
piano nas costas não precisam ganhar nada. Ai, é caos em
cima de caos.
A situação da área da saúde denuncia o caminho que o

Governo Hélio Garcia aponta para Minas Gerais, que deve ser
o do caos. É o mesmo Governo que, em janeiro deste ano,
decretou calamidade pública na área da saúde, de uma forma
transversa e encoberta.
Temos, hoje em dia, a paralisação como manifestação dos
professores e dos servidores públicos para exigir
negociação. Até hoje, o Governo não tem uma proposta com
relação á conversão dos salários em URV e à reposição
salarial. Depois, virão dizer que a greve é por causa da
eleição do PT, é para beneficiar a campanha do Deputado
Antônio Carlos Pereira e do Lula. Sentar seriamente para
discutir os dados sobre arrecadação, evolução de receita,
defasagem salarial dos servidores públicos o Governo não
faz.
Houve a primeira reunião da nossa Comissão na semana
passada; o Deputado Gilmar Machado era o representante da
nossa Bancada. Esperamos que essa Comissão cumpra seu papel
e que este Plenário não fique conivente com o massacre e o
desrespeito do Governo para com os servidores públicos.

514a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 12/4/94 pelo

Deputado Antônio Carlos Pereira
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente. Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas nossas
galerias, a recente divulgação da lista do bicho ou da lista
das propinas distribuídas pelo Sr. Castor de Andrade trouxe
à tona um tema e uma realidade que, se não era conhecida,
pelo menos era suspeitada por muitos: a relação promiscua
que existe, neste Pais, entre instituições (e ai não escapa
nenhuma ilesa: parlamentares, Promotores, Juizes, a
imprensa, a policia) e a contravenção.
Mas, juntamente com esse positivo e necessário desvendar, a
lista de Castor trouxe à baila um tema que, num primeiro
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momento, deixou várias pessoas perplexas: o fato de que
Betinho, que tão brilhante e heroicamente vem levando a cabo
neste Pais não apenas a campanha contra a miséria e a fome,
mas a campanha para recompor valores na nossa sociedade,
tenha seu nome citado nessa lista, que inclui, ainda, o
Governador do Rio de Janeiro, fato esse que lançou movas
luzes sobre o debate da questão.
Apesar de não ser exatamente a minha prática, porque gosto

mais de usar minhas palavras, vou ler um artigo do "Jornal
do Brasil" de ontem, de um psicanalista. Jurandir Freire
Costa, que, a meu ver, coloca de forma muito correta os
vários aspectos desse debate. Creio que, no mínimo, aos
leitores do "Minas Gerais" daremos uma contribuição mais
positiva, mais interessante, uma discussão que interessa à
maioria dos leitores. (- Lê:)

"Quem age e não se omite
Betinho recebeu dinheiro da contravenção. A noticia

explodiu como uma bomba. De um lado, cínicos, delinqüentes
enfim, todo coro de ratos e vermes bate palmas e pede bis.
Dia de festa na sarjeta Do outro lado, surpresa e
consternação. Os brasileiros honrados perguntam-se: será que
ninguém, neste triste pais, escapou impune da lama? E a
estes que me dirijo; aos que acreditam num pais melhor, mais
justo e mais livre. Aos primeiros, aos imorais, Biscaia,
Frossard e Bangu 1, II, III... ou quantas existirem. Em dose
dupla, de preferência.
Um erro político? Certamente. O próprio Betinho, com a
honestidade que lhe é própria, afirmou. Um erro moral? Isto
merece discussão. Um ato moralmente errado é aquele que
contradiz princípios éticos universalmente válidos para uma
dada tradição. Aceitar dinheiro espúrio, vindo do mais baixo
banditismo, suspeito inclusive de financiar o tráfico de
drogas, é contra nossos princípios morais. Fora do contexto
histórico, a sentença é perfeita. Acontece que o dinheiro
recebido foi transferido para a Abia. isto não é
justificativa, pode-se dizer. Ele cedeu à facilidade; os
fins não justificam os meios De fato, a afirmação é justa,
salvo em casos excepcionais. Mas existem exceções à ética;
isto não é casuismo moral? Replico, não existem exceções à
ética; existem decisões éticas que mão são reconhecidas de
imediato como éticas, dadas as circunstâncias em que são
tomadas. Estas circunstâncias são aquelas em que o fim
visado é a preservação da vida ou da mais elementar
dignidade da pessoa humana. Falemos em português claro.
Betinho - será preciso gritar - não recebeu dinheiro para
construir casas em Angra dos Reis ou Búzios; para mandar os
filhos esquiarem em Courchevel, Gstaad ou Si. Moritz: para
importar BMW ou Mercedes; para ser fotografado em colunas
sociais ou para engordar os cofres de Zurich ou New York,
prevendo o possível estouro da "roubalheira". O dinheiro da
contravenção foi usado na ajuda ao tratamento e à prevenção
da Aids. Alguém sabe o que é Aids no Brasil? Aids no Brasil
mão é feita de Tom Hanks, Antônio Banderas, óperas cantadas
por Maria Canas, baladas de Bruce Springsteen, amigos
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carinhosos e famílias moralmente perfeitas, como em
Filadélfia. Aids no Brasil é mais feio, sujo e degradante do
que a mágica hol
Hollywoodiana dos bons sentimentos em busca do Oscar. E uma
praga de milhares de "Zés da Silva", portadores de uma
doença epidêmica e letal e, em muitos casos, da etiqueta
infame e preconceituosa de "homossexual idade!!, que os
condena a morrerem á mingua, em meio á indiferença das "boas
consciências éticas". Aids no Brasil quer dizer morte ao
relento pela carência de assistência pública ou pela recusa
freqüente da medicina privada em assistir doentes que não
dão lucro. Tem mais, o caso da Aids, da Adia e do dinheiro
recebido pelo Betinho é o retrato mesquinho de uma nação
cuja elite apodreceu e arrasta tudo ao redor para o dilema
sórdido de "a bolsa ou a vida" ou "sem bolsa nada de vida"!
As favas com o farisaísmo! Quem tem poder e instrumentos
para dar proteção ao tráfico de drogas no Rio será, por
acaso, o Betinho ou a Adia? Quem mantém o comércio de droga
nesta cidade é a Adia ou as festinhas e fins de semana dos
que estão acima dos US$ 10 mil por mês e sua "periferia"?
Pois bem, quanto deste dinheiro, em boa parte sonegado de
impostos, chega até a rede de assistência médica? Falo
grego? Ou digo o que todo mundo sabe? Quando uma sociedade
alcança este estágio de imoralidade consentida e
incentivada, quem pode prever o Que se torna necessário para
defender o valor da vida? Retórica? Então vejamos. Negociar
com assassinos stalinistas para salvar a vida de dissidentes
políticos é imoral ou moralmente correto? Fazer seguro anti-
seqüestro, na Dinamarca ou na rnglaterra, para resgatar a
vida de vitimas de bandidos monstruosos, com dinheiro que
vai realimentar o tráfico e o consumo de drogas pelos bem-
nascidos, que, por sua vez, vão exigir novos seqüestros de
inocentes, é imoral ou moralmente correto? Sentar á mesa com
destas nazistas, receber dinheiro de nazistas, para salvar a
vida de judeus é imoral ou moralmente correto?
Muitos aplaudiram "A lista de Schindler". Muitos vão às
lágrimas quando adolescentes seqüestrados são soltos em
troca de pagamento a traficantes! As vidas dos judeus e dos
milionários são "mais vidas" do que a dos portadores de
Aids? Sofisma, dir-se-á. Nos exemplos descritos, 05 Que
negociaram com os criminosos o fizeram sob coação: não
tinham escolha! Mas de que escolha se fala? Qual escolha do
Betinho? A escolha de Sofia? Há momentos em que é pegar ou
largar. Em tempos de paz, a honra pode valer a vida; pode
ser tudo que de mais justo pode ser feito. Eppur si muove.
em Brecht e na boca de Galileu, soa edificante; por Que não
na boca de cada um de nós? Quem age e não se omite, aqui e
ali suja as mãos, dizia Sartre. Nenhuma escolha humana é
eticamente infalível . Somos sujeitos morais justamente
porque temos a capacidade de deliberar entre alternativas
sem garantia da verdade absoluta do que escolhemos. Não
estaríamos discutindo nada disso, se falássemos a língua dos
anjos. Mas existe uma diferença - e ela é enorme - entre
errar lutando pela vida de todos e errar contra todos e em
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exclusivo proveito próprio. Só os homens de bem cometem
erros visando o bem comum. Os canalhas calculam exatamente
os riscos que vale a pena correr, até a hora do avião para
os paraísos fiscais. Equivocam-se apenas quando pensam que
todos são como eles, e tropeçam em brasileiros como Biscaia.
Denise Frossard etc. aetinho errou? Antes do veredicto,
perguntemos, a quem de direito, o que pensam. Perguntemos ás
vítimas da Aids, á lista do Betinho, o que acham dele, assim
como perguntamos aos judeus o que achavam de Schindler. Quem
sabe a trave nos olhos dos outros torna-se cisco nos nossos
olhos? Em frente, Betinho A fraternidade e a solidariedade,
que você ajudou milhões de brasileiros a redescobrir, e que
parecia esquecida, têm mão dupla. E sua vez de receber o
beneficio da cantas que semeou. Quanto aos ratos e vermes,
não comemorem antes do tempo. Para vosso desconsolo, este
pais está mudando. Homens como o Betinho vêm dando a vida
pela vida de todos nós, mesmo ao preço de eventuais enganos.
Aos justos a justiça."
Eu queria aproveitar estes últimos segundos para lembrar,
pelo menos, um aspecto positivo desse episódio. Betinho, á
revelia dele e daqueles que o cercam e concordam com O
belissimo trabalho que ele desenvolve - e que é tão
necessário - estava se cobrindo, de uns tempos para cá, da
aura de um santo. Essa informação humanizou o Betinho, no
sentido de torná-lo mais próximo de nós, humanos. E é como
ser humano, e não, como santo, que, com certeza. Betinho vai
continuar dando essa belíssima contribuição á vida deste
Pais. Muito obrigado.

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

Discurso Proferido em 12/4/94 pelo
Deputado Ronaldo Vasconcellos

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr.Presidente, Sras.
Deputadas. Srs. Deputados; senhores assessores da Casa,
pessoas presentes nas galerias, senhores representantes da
imprensa, cumpre-nos, por um dever de oficio partidário,
comunicar à Casa diretamente e, indiretamente, a toda a
sociedade mineira, que meu partido, o PI- , lançou, no
domingo passado, em Brasilia, oficialmente, a candidatura do
Deputado Federal Flávio Rocha à Presidência da República.
Por meio da convenção nacional convocada para essa
finalidade.o PL, por intermédio de seus delegados, optou
pelo lançamento da candidatura de Flávio Rocha por se tratar
de companheiro já com dois mandatos no Congresso Nacional,
como Deputado Federal, sendo o mais votado do Rio Grande do
Norte nas eleições passadas e, proporcionalmente, o quinto
Deputado mais votado no Brasil.
Assim, colocamos para o conhecimento da sociedade
brasileira e, particularmente, da sociedade mineira a
candidatura do Deputado Federal Flávio Rocha á Presidência
da República. Gostaria de dizer que nosso candidato já
obteve índice de 1% nas pesquisas eleitorais. Mas que fique
bastante claro que o nosso candidato é pouco conhecido no
Brasil como um todo. Isso quer dizer que, á medida que O
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Brasil for conhecendo o seu programa, irá optar por ele para
a Presidência da República.
Trata-se de um jovem empresário bem-sucedido, que, dispondo

de inteligência rara. competência administrativa e vivência
politica, coloca seu nome à disposição do partido para
disputar as eleições presidenciais deste ano. Vamos
enfrentar nomes conhecidos, que hoje podem achar que se
trata de uma aventura. Mas diria que não se trata de uma
aventura, mas de um sonho. O sonho de que a comunidade
brasileira fique conhecendo a grande bandeira do nosso
partido e do candidato Flávio Rocha, que é a questão do
imposto único.
O Deputado Flávio Rocha apresentou ao Congresso Nacional a
Proposta de Emenda Constitucional ng 17, que trata da
instituição do imposto único no Brasil. Queremos que a
mensagem do imposto único chegue a cada lar, a cada fábrica,
a cada escola, a cada associação comunitária, para
conhecimento e discussão da idéia. A questão do imposto
único é a idéia-força da candidatura do Deputado Flávio
Rocha. Mas não é a sua única mensagem. Ele sabe também da
necessidade de se cuidar da questão do meio ambiente e da
questão dos fartos recursos existentes em nosso Pais.
Com a nossa capacidade de trabalho, com nosso pensamento
privatizante, com nossa determinação, com a juventude e a
inteligência do candidato Flávio Rocha, o Pi- vai ocupar seu
espaço no cenário nacional.
Não tememos candidatos que pertençam a partidos maiores do

que o nosso; não tememos candidatos de outros partidos mais
conhecidos que o nosso e não tememos candidatos que tenham
mais dinheiro que o nosso candidato. Não tememos porque
temos f or ça de vontade, idéia e pensamentos.
Vamos levar a cada cidadão brasileiro a mensagem que
mostrará que o imposto único incide na vida de todos os
brasileiros. Incide na vida do cidadão brasileiro quando ele
abre a torneira de sua casa pela manhã e paga o
correspondente a 25% de ICMS: quando paga seu pão, paga o
imposto que está embutido. Quero dizer com isso que a classe
pobre, que muitos pensam que não paga impostos, paga o
imposto, não diretamente, mas indiretamente, embutido no seu
consumo, e, devo dizer, paga muito. O imposto único é a
solução para essa questão.
Com essa mensagem, vamos atingir a todos os segmentos da
sociedade brasileira e, ai, a candidatura Flávio Rocha
ficará fortalecida, porque temos uma mensagem que, para
alguns, pode parecer uma aventura, mas, para nós, é um sonho
que se tornará realidade. Queremos mudar este Brasil, que
está atrasado, ocupando apenas parte da economia, quando
deveria ocupar as grandes funções do Governo, que são a
segurança, a saúde, a educação, a justiça e a infra-
estrutura, seja urbana ou rural. Qualquer que seja o Governo
Federal, Estadual ou Municipal, ele deve preocupar-se com
esses cinco itens acima referidos. Queremos reduzir o Estado
ao seu tamanho devido. Queremos também que o Estado, nessas
atividades, que são mínimas, digamos assim, seja forte.
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Queremos, meus amigos e amigas, trazer indiretamente, por
intermédio desta Assembléia Legislativa, a comunicação de
que o nosso partido, o PL, tem, hoje, um candidato à
Presidência da República, que vai percorrer este Brasil de
Norte a Sul e de Leste a Oeste, levando a sua mensagem
liberal de experiência privatizante, mas levando, acima de
tudo, um sonho para cada cidadão brasileiro. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
514a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 12/4/94 pelo
Deputado Gilmar Machado

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
os pareceres das comissões técnicas opinam pela aprovação do
Projeto de Lei no 1.914/94.
No momento oportuno, vamos solicitar a leitura da Emenda ng
1. Quero registrar minha preocupação. Estamos num processo
de obstrução, o que vem dificultando a votação do projeto do
Tribunal de Justiça.
Gostaríamos, assim, de deixar registrado que a pauta vai
ficando "carregada". Depois, vão acusar o PT de dificultar
os trabalhos. Queremos deixar bem claro que o processo de
obstrução partiu do "blocão", o que vai prejudicar o
andamento da pauta, a aprovação de projetos importantes,
como o da Universidade do Estado, que ai está para ser
discutido, entre outros. Muito obrigado.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 20 de abril de 1994

ATAS

ATA DA 5179 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE ABRIL DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lê Fase:
Atas (2) - Correspondência: Mensagens nQS 462 e 463/94
(Projetos de Lei ns 1.990 e 1.991/94, respectivamente). do
Governador do Estado - Ofícios e telegramas - Apresentação
de Proposições: Projeto de Lei flQ 1.992/94 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Política Energética e de Meio
Ambiente e dos Deputados Agostinho Patrus, Tarcísio
Henriques (2), Geraldo da Costa Pereira. Elmiro Nascimento e
Márcio Miranda - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
José Laviola e Tarcisio Henriques - 2a Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h14nin, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rênoo Aloise - Sebastião

Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ambrõsio
Pinto - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Côssimo
Freitas - Geraldo Santanna - Homero Duarte - rbrahim Jacob -
Ivo José - Jaime Martins - João Batista - José Laviola -
Kemil Kumalra - Maria Olivia - Milton Salles - Péricles
Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião
Costa - Tarcísio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental-
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr-2Q-Secretário para proceder á leitura das
atas das reuniões anteriores.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lã Fase
Atas

- A Deputada Maria Olivia, 2g-Secretário "ad hoc", procede
á leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Tarcísio Henriques, lg-Secretário "ao hoc, lê

a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 462/94*

Belo Horizonte, de de 1994.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso Projeto de
lei que reorganiza a Universidade Estadual de Montes Claros
e dá outras providências.
O projeto de lei em apreço, que resulta de estudos
efetuados pela Comissão Estadual de Política de Pessoal -
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CEP, visa a dotar a Universidade Estadual de Montes Claros
de uma nova estrutura, com vistas ao cumprimento mais
eficiente de sua missão institucional de promover a
pesquisa, o ensino e a extensão, mediante o desenvolvimento
da técnica, da ciência das artes e a formação de
profissionais de nível universitário.
O projeto de lei cuida ainda dos cargos que compõem o
Quadro de Pessoal da Universidade, compreendendo cargos de
provimento efetivo e em comissão, sendo que a remuneração
estabelecida para esses cargos segue a sistemática das
autarquias e fundações públicas do Poder Executivo, tal como
disposto na Lei ng 10.623, de 16 de janeiro de 1902, e
legislação complementar.
Solicitando que ao projeto de lei seja atribuída a
tramitação de que trata o artigo 69 da Constituição do
Estado, sirvo-me do ensejo para reiterar-lhe as expressões
de meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Np 1.990/94
Reorganiza aUniversidade Estadual de Montes Claros -

UNIMONTES e dá outras providências.
CAPÍTULO 1

Disposições Preliminares
Art. 1Q - A Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMDNTES, com sede e foro na cidade de Montes Claros - MG é
uma entidade autárquica estadual de regime especial, na
forma do artigo 4g da Lei Federal ng 5.540, de 28 de
novembro de 1968, com autonomia didático-cientifica,
administrativa, financeira e disciplinar.
Art. 2g - Equivalem á expressão Universidade Estadual de

Montes Claros, as seguintes denominações e sigla utilizadas
nesta lei:

- Universidade;
II - Autarquia;
III - UNIMONTES.

CAPITULO II
Da Finalidade e da Competência

Art. 3g - A Universidade Estadual de Montes Claros tem como
finalidade contribuir para a melhoria e tranformação da
sociedade, atender às aspirações e interesses da sua
comunidade e promover o ensino, a pesquisa e a extensão com
eficácia e qualidade-
Art. 4g - Para a consecução da sua finalidade, a UNIMONTES
tem como objetivos:

- desenvolver através do ensino, da pesquisa e da
extensão, a técnica, a ciência e as artes;
II - preparar e habilitar os acadêmicos para o exercício

critico e ético de suas atividades profissionais;
III - incentivar a comunidade no desenvolvimento da

pesquisa e produção cientifica;
IV - irradiar e polarizar com mecanismos específicos, a

cultura, o saber e o conhecimento regional;
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V - atender às demandas da sociedade por serviços de sua
competência em especial aqueles da saúde, da educação e do
desenvolvimento social e econômico.

CAPÍTULO III
Da Estrutura da Universidade

Art. 5Q - A UNIMONTES tem a seguinte estrutura:
- órgãos colegiados superiores:

a. de deliberação geral:
- Conselho Universitário;
b. de deliberação técnica:
- Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão;
c. de fiscalização econômico-financeira:
- Conselho de Curadores;
II - Unidade de direção superior:
- Reitoria:
III - Unidades administrativas de assessoramento
a. Auditoria;
b. Gabinete;
C. Assessoria Juridica;
d. Assessoria de Comunicação;
e. Escritório de Representação da UNIMONTES

Horizonte;
f. Secretaria-Geral;
IV - Unidades administrativas de planejamento, coordenação

e execução:
Iva. Pró-Reitoria de Planejamento. Administração e

Finanças:
ai. Coordenadoria de Planejamento e Orçamento;
a.2. Coordenadonia de Modernização e Desenvolvimento;
aS. Coordenadoria de Informática;
a.4. Coordenadoria de Administração e Finanças;
a.4.1. Divisão de Pessoal;
a.4.2. Divisão de Material e Patrimônio;
a.4.3. Divisão de Transportes e Serviços;
a.4.4. Divisão de Finanças;
IV.b. Pró-Reitoria de Ensino:
b.1. Coordenadoria de Graduação;
b.2. Coordenadoria de Pós-Graduação;
b.3. Coordenadoria de Ensino Fundamental e Médio;
IV.c. Pró-Reitoria de Pesquisa:
cl. Coordenadoria de Apoio à Pesquisa e Intercâmbio
Técnico-Cientifico;
c.2. Coordenadoria de Acompanhamento, Controle e Aplicação

de Projetos;
IV.d. Pró-Reitoria de Extensão:
dl. Coordenadoria de Extensão Comunitária;
d.2. Coordenadoria de Esportes. Lazer e Cultura;
d.3. Coordenadoria de Apoio ao Estudante;
V - Unidades universitárias:
V.a. Unidades Colegiadas de Deliberação:
- Colegiados Departamentais;
V.b. Unidades de execução:
b.l. Centro de Ciências Humanas;
b.l.l. Departamentos;

superior:

em Belo
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b.2. Centro de Ciências Sociais Aplicadas;
b.2.1. Departamentos;
b3. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde;
p .3_). Departamentos;
b.4. Centro de Ensino Médio e Fundamental;
VI - Unidades suplementares;
VIa. Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
ai. Divisão de Recrutamento e Seleção;
a.2. Divisão de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal
a.3. Divisão de Avaliação de Desempenho;
VI.Ó. Diretoria de Documentação e Informações;
b. 1. Biblioteca Central
b.11. Serviços Setoriais;
b.2. Divisão de Pesquisa e Documentação Regional;
b.3. Divisão de Tradições Mineiras;
b.3.1. Museu Histórico Regional
VI.c. Hospital Universitário;
C.1. Divisão Administrativa;
cli. Serviço de Pessoal;
c.1.2. Serviço de Patrimônio e de Manutenção;
c.1.3. Serviço de Recepção;
c.1.4. Serviço de Faturamento;
c.1.5. Serviço de Conservação;
c1.6. Serviço de Almoxarifado;
c.2. Divisão de Assistência Médica;
c2.1. Serviço de Atendimento Médico e Estatistica-SAME;
c.22. Serviço de Nutrição e Dietética;
c.2.3. Serviço de Farmácia;
c.2.4. Serviço de Radiologia;
c.3. Policlínica;
c3.1. Serviço de Apoio Administrativo;
c.3.2. Serviço de Atendimento Médico;
c.3.3. Serviço Laboratorial;
c.3.4 Serviço de Radiologia;
c.4. Divisão Ambulatorial de Especialidades;
c.5. Divisão Clinica;
c.5.1. Serviço Geral de Adultos;
c.52. Serviço Geral de Crianças;
c5.3. Serviço Cirúrgico;
c.6. Divisão de Obstetrícia;
c.6.1. Serviço de Maternidade;
c.7. Divisão de CTI;
c.8 Divisão de Pronto Socorro;
VI.d. Imprensa Universitária:
dl. Divisão de Apoio Administrativo;
d2. Divisão Gráfica.

SEÇÃO 1
Dos órgãos Colegiados Superiores

Art. 6 - O Conselho Universitário é o órgão máximo de
deliberação da Universidade, incumbindo-se da definição da
politica geral da autarquia nos planos acadêmico,
administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar.
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Art. 7ci - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o
órgão técnico superior de deliberação e supervisão, em
matéria de ensino, pesquisa e extensão.
Art. Sg - O Conselho de Curadores é o órgão de fiscalização

orçamentária, econômica e financeira da Universidade.
Art. go - A competência, a composição e as normas de
funcionamento dos órgãos colegiados previstos nesta Seção
serão estabelecidas em estatuto da Autarquia, a ser aprovado
pelo Governador do Estado, em decreto.

SEÇÃO II
Da Unidade de Direção Superior

Art. 10 - A Reitoria, unidade de direção superior da
UNIMONTES, compete supervisionar e controlar a realização
das atividades básicas da Universidade e desenvolver
política institucional que assegure a autonomia didático-
cientificae administrativa, incluída a gestão financeira,
patrimonial e disciplinar, na forma das Constituições da
República e do Estado de Minas Gerais e do Estatuto da
Universidade.
Art. 11 - O Reitor e o Vice-Reitor serão nomeados pelo
Governador do Estado, escolhidos em lista sêxtupla pelo
colégio eleitoral, para mandato de 4 (quatro) anos, contados
da posse, observado o disposto no Estatuto da Universidade.

SEÇÃO III
Das Unidades Administrativas da Universidade

Art. 12 - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas nos incisos III.a a VI.d.2 do Art.
5Q desta lei serão estabelecidas no Estatuto da
Universidade, a ser aprovado pelo Governador do Estado, em
decreto.

SUBSEÇÃO 1
Das Pró-Reitorias

Art. 13 - As Pró-Reitorias de Ensino, de Pesquisa, de
Extensão e de Planejamento, Administração e Finanças são
unidades de planejamento, coordenação e execução,
subordinadas à Reitoria da Universidade.

SUBSEÇÃO II
Dos Centros, dos Departamentos, dos Colegiados
Departamentais e das Unidades Suplementares

Art. 14 - Os Centros são unidades universitárias que
agrupam departamentos, coordenando-lhes as atividades
administrativas.
Art. 15 - O Diretor do Centro das Unidades Universitárias
será escolhido pelo Reitor dentre os nomes constantes na
lista tríplice elaborada pelo colegiado Departamental do
respectivo centro.
Art. 16 - Os Departamentos constituem a menor fração da
estrutura universitária, para todos os efeitos de
organização administrativa, didática e cientifica e de
distribuição de pessoal, coordenando disciplinas da mesma
área de conhecimento ou de áreas afins, com vistas á
articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Art. 17 - Os Colegiados Departamentais são as unidades de
coordenação didática dos cursos dos Centros.
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Art. 18 - As Unidades Suplementares auxiliam as demais
unidades da estrutura orgânica da Universidade à realização
das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

CAPÍTULO IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 19 - Constituem patrimônio da UNIMONTES:
- acervo de bens móveis e imóveis, ações. direitos e

outros valores:
a - de que é proprietário:
b - que lhe forem destinados pelo Estado:
c - o que vier a adquirir;
II - doações e legados de pessoas físicas ou juridicas,
nacionais, internacionais ou estrangeiras, públicas ou
privadas:
Art. 20 - Constituem receita da Autarquia:
- dotações consignadas em orçamento da União, Estado e

Municípios ou resultantes de fundos ou programas especiais:
II - auxílios ou subvenções de poderes, órgãos ou entidades
públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou
estrangeiras;
III - recursos que lhe forem destinados:
IV - rendas auferidas com a prestação de serviços a

terceiros;
V - rendas eventuais:
VI - taxas:
VII - contribuições escolares.

CAPÍTULO V
Do Pessoal

Art. 21 - O regime jurídico dos servidores da Autarquia é o
referido no parágrafo único do artigo lg da Lei ng 10.254,
de 20 de julho de 1990.
Art. 22 - O Anexo XXXVI da Lei ng 10.623. de 16 de janeiro

de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta lei.
Art. 23 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento

em Comissão da UNIMONTES, os cargos constantes no Anexo II
desta lei, destinados á sua estrutura intermediária.
4 lo - O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no artigo 3o da Lei no
10.623, de 16 de janeiro de 1992 e legislação complementar
com base no correspondente fator de ajustamento indicado no
Anexo II desta lei.
f 2Q - O servidor ocupante de cargo de provimento em
comissão poderá perceber, mediante opção, a remuneração do
cargo efetivo ou da função pública de que é detentor.
acrescida de 20% (vinte por cento) calculados sobre o
vencimento básico do cargo em conissão.
Art. 24 - Ficam criados no Quadro de Pessoal da UNIMONTES,

os cargos de provimento efetivo constantes nos Anexos III e
IV desta lei, destinados á implantação e consolidação de sua
estrutura orgânica.
4 lo - O quantitativo geral dos Anexos III e IV não incluem

cargos previstos como resultantes das transformações de que
tratam o inciso 1 e os parágrafos lo e 3o do artigo 7o da
Lei ng 10.254, de 20 de julho de 1990.
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5 20 - Fica autorizada a prorrogação dos contratos de
direito administrativo firmados com o Hospital Universitário
da UNIMONTES até o provimento dos cargos efetivos na
referida unidade, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses,
respeitados os quantitativos e os termos em vigor, com o
objetivo de garantir a continuidade dos serviços prestados
pelo Hospital.
Art. 25 - A investidura em cargo de provimento efetivo

depende de aprovação prévia em concurso público de provas e
títulos.

lg - Os portadores de títulos de mestre ou doutor, com
dedicação exclusiva, receberão um adicional de vencimento de
20% (vinte por cento) e 35% (trinta e cinco por cento),
respectivamente.

2 - A realização dos concursos públicos para os cargos
da UNIMONTES dependerá de autorização prévia do Conselho
Universitário!
Art. 26 - A Universidade poderá contratar, sob a forma de
contrato de direito administrativo, professor visitante,
especialista de notória competência, ou docentes portadores
de título de pós-graduação !!stricto sensu", para a
participação em projetos acadêmicos de relevante interesse.
caso em que o servidor não será considerado servidor
público.
§ lQ - A contratação prevista neste artigo terá duração
máxima de dois anos, podendo ser prorrogado por igual
periodo, em casos devidamente justificados e aprovados pelo
Conselho Universitário.

- O professor visitante terá vencimento correspondente
ao de cargo de professor efetivo.

CAPITULO vi
Disposições Transitórias e Finais

Art. 27 - A UNIMONTES poderá celebrar convénios com o
Estado e Municípios da região, tendo em vista o
desenvolvimento de programas comuns e a utilização de
dependências e instalações físicas necessárias às suas
atividades.
Art. 28 - A Universidade realizará programas de ensino,
pesquisa e extensão com entidades convemiadas, atendendo ás
necessidades do desenvolvimento regional.
Art. 29 - O Hospital Regional Clemente Faria, da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, com sede em
Montes Claros - MC, fica incorporado à Universidade Estadual
de Montes Claros - UNIMONTES, com a denominação de Hospital
Universitário Clemente Faria.
$ lg - Os servidores da FHEMIG em exercício no Hospital de

que trata este artigo terão o prazo de 60 (sessenta) dias
para optar por sua absorção pela UNIMONTES, na forma de
regulamento.

- A FHEMIG e a UNIMONTES adotarão as providências
necessárias á efetivação da medida prevista neste artigo.
Art. 30 - O Hospital Universitário Clemente Faria manterá o
ensino médico, a pesquisa clínica e a assistência á
população carente do Norte de Minas.
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Art. 31 - Para atender às despesas decorrentes da aplicação
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CR$542.822. 161,10 (quinhentos e quarenta e dois
milhões, oitocentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e
um cruzeiros reais e dez centavos), observado o disposto no
artigo 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c art. 220, do Regimento Interno.
( - Publicado de acordo com o texto original.)

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" do dia 20/4/94.)

"MENSAGEM Ng 453/94*
Belo Horizonte. 18 de abril de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e, por seu
intermédio, ao exame e á deliberação da egrégia Assembléia
Legislativa, o incluso projeto de lei, pelo qual o Poder
Executivo é autorizado a doar imóveis de propriedade do
Estado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - FAPEMIC'.
Como se colhe do texto ora proposto, a doação visa a
permitir que se complemente o aporte de recursos do Estado
para a Fundação e, assim, se possibilite o cumprimento
integral da disposição inscrita no artigo 212 da
Constituição do Estado.
E que, nos termos da preceituação constitucional, o Estado
tem a obrigação de contribuir anualmente para o custo
operacional da referida entidade, medida de que se reveste a
proposta, ressaltando-se que, com a doação, busca-se
ressarcir a Fundação dos recursos que não lhe foram
repassados no exercicio de 1993.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao referido
projeto de lei a tramitação prevista no artigo 69 da
Constituição do Estado, renovo-lhe as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.991/94
Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis à Fundação de

Amparo á Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar á
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG - os seguintes imóveis, de propriedade do Estado de
Minas Gerais: 1 - apartamento 102 do Edificio Manaus,
situado em Belo Horizonte, na Rua Engenheiro Amaro Lanari
ex-Rua Alfeu Piana, e sua respectiva fração ideal de 0,0650
do terreno formado pelos lotes ngs 24 e 25 do quarteirão 73
da ex-Colõnia Adalberto Ferraz, com áreas, limites e
confrontações de acordo com a planta respectiva, havido por
adjudicação em 10/2/83 do Juízo da la Vara da Fazenda
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Pública e Autarquias e registrado soba flQ R-2--5112, Livro
2, do Cartório do 2g Oficio de Registro de Imóveis de Belo
Horizonte; ii - conjunto 17-C do Edifício Conde de Pratas,
no 17Q pavimento, situado no Município de São Paulo, na Rua
Libero Badaró, 293, lg Subdistrito-Sé, com área construída
de 338.6150 m2, correspondendo à quota ideal de terreno de
6,29 milésimos, havido por compra e venda em 11/1/88,
conforme escritura lavrada a fls. 87 do Livro 158, do
Cartório do 7g Oficio de Notas de Belo Horizonte, e
registrada sob o ng R-4-39.986, em 25/7/90, do Livro 2, do
Cartório do 4g Oficio de Registro de Imóveis de São Paulo;
III - prédio situado em Belo Horizonte, na Rua Cláudio
Manoel, 1.205, em partes dos lotes 18 e 24 da quadra 18 da
Sa seção urbana, com área construída de 532,80m2 (subsolo),
325,80m2 (pavimento térreo), 268,87m2 (mezanino), 166,84m2
(pilotis), 168,67m2, (lg pavimento). 172,56m2 (3g
pavimento). 174.62m2 (4g pavimento). 172,76m2 (Sg
pavimento), 178,97n2 (6g pavimento), 181,25m2 (7g
pavimento). 183,62m2 (8g pavimento), 23.04m2 (casa de
máquinas), acrescida de 22,10m2 (subsolo), 4,48m2 (térreo),
9.52n2 (mezanino), havido por compra e venda em 2/12/87,
conforme escritura lavrada a fls. 49v do Livro 159, do
cartório do 7Q Oficio de Notas, e registrada sob o nQ R-15-
26.929. do Livro 2. em 17/2/89, do Cartório do 3g Oficio de
Registro de Imóveis, ambos de Belo Horizonte; IV - prédio e
respectivo terreno situado em Belo Horizonte, na Rua
Paraiba, 641, formado pelo lote 10 do quarteirão 27 da Sa
seção urbana, com área de 600m2, tendo limites e
confrontações de acordo com a planta respectiva, havido por
desapropriação amigável, conforme escritura lavrada a fls.
191 do Livro 278-A, do Cartório do lg Oficio de Notas, em
24/8/66, e registrada sob o no R-1-39.679, do Livro 2, em
25/2/85, do Cartório do 3g Oficio de Registro de Imóveis,
ambos de Belo Horizonte.
Art. 2g - A doação autorizada por esta lei será feita como
complementação do aporte de recursos do Estado de Minas
Gerais á Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - FAPEMIG - para cumprimento do artigo 212 da
Constituição do Estado, relativamente ao exercido de 1993.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art
195. c/c o art. 220, do Regimento Interno.

- Publicado de acordo como texto original.)
OFICIaS

Do Sr. Nélson Jobim, Deputado Federal, informando, a
respeito do oficio que encaminha moção de apoio á manutenção
do monopólio estatal do petróleo, que as ponderações feitas
pelo Deputado Bonifácio Mourão no referido documento serão
objeto de estudo junto à relatonia da Revisão
Constitucional.
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Do Sr. João Gilberto Stefani, Presidente da Câmara
Municipal de Paracatu, e outros, solicitando o empenho desta
Casa na busca de soluções para as 15 propostas apresentadas
pela Macrorregíão Noroeste na 1 Audiência Pública Regional,
ocorrida em Paracatu. bem como na sua inclusão na proposta
orçamentária do Estado para o ano de 1995.
Do Sr. Geraldo Angelo Abelha. Diretor da DRS de Governador

Valadares, encaminhando cópia do projeto de criação de uma
central de leitos naquela diretoria e tecendo considerações
acerca de sua implantação. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social
Do Sr. Caio Múcio Barbosa Pimenta, Superintendente da
Refinaria Gabriel Passos, encaminhando cópia de trabalho
elaborado por profissionais da PETROBRAS, contendo análise
do parecer do relator Nélson Jobim sobre os artigos da
Constituição que tratam do monopólio estatal do petróleo e
colocando aquela superintendência á inteira disposição para
participar de quaisquer eventos ou para fornecer informações
complementares julgadas necessárias para amparar a completa
compreensão do tema em questão. (- A Comissão de Revisão
Constitucional.)
Do Sr. Bartoloneu da Silva. Juiz de Direito da Sa Vara

Civel. informando, em atenção a requerimento da Comissão de
Saúde e Ação Social, que o atestado emitido por aquele Juizo
confirmando o regular funcionamento do Sindicato dos
Institutos de Beleza. Cabeleireiros, Barbeiros e Similares
de Uberaba e Região - SIBUR -, com sede no Municipio de
Uberaba, foi expedido com base em declarações firmadas pelas
testemunhas Lígia Guirelli Cardoso Santana e Maria de Fátima
Mendonça, lavradas a fls. 25 do livro próprio existente na
Secretaria da Sa Vara Civel. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social

TELEGRAMAS
Dos Srs Luiz Antônio Fleury Filho. Governador do Estado de
São Paulo; Orlando Teixeira da Costa, Ministro Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho; Jorge Gomes, Presidente em
exercicio da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco;
Reinaldo Moura, Silvernani Santos e Renan Kurtz. Presidentes
das Assembléias Legislativas dos Estados de Sergipe, de
Rondônia e do Rio Grande do Sul, respectivamente.
agradecendo o convite para a reunião especial destinada a
homenagear o Eng. Dermeval José Pimenta pelo centenário de
seu nascimento.
o Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para a ia fase do Pequeno Expediente.

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

proposição:
PROJETO DE LEI NO 1.992/94

Declara de utilidade pública a Fundação Tinô da Cunha, com
sede no Município de Salto da Divisa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Tinô da Cunha, com sede no Municipio de Salto da Divisa.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1994.
Jorge Hannas
Justificação: A Fundação Tinõ da Cunha é una entidade sem
fins lucrativos e foi fundada em 27/10/67. em Salto da
Divisa. Tem por finalidade manter, conservar e ampliar o
Hospital Senhor do Sonfim, construido por Manoel Soares da
Cunha Peixoto, "Tinõ da Cunha", bem como a Maternidade Inhá
Pimenta da Cunha, construida, mobiliada e organizada pela
senhora de mesmo nome, instituições destinadas a amparar
doentes carentes.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Politica Energética e de Meio Ambiente e dos Deputados
Agostinho Patrus, Líder do BRD, Tarcisio Henriques (2),
Geraldo da Costa Pereira, Elmiro Nascimento e Márcio
Miranda.

Oradores Inscritos
- Os Deputados José Laviola e Tarcisio Henriques proferem

discursos, que serão publicados em outra edição.
2a Fase

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Tarcísio Henriques (2) - falecimento da Sra. Maria Vicentina
de Paula Martins Lanna, ocorrido no dia 13 de abril, e do
Sr. Sílvio Ferraz Gomes, ocorrido no dia 8 de abril. em
Cataguases (Ciente. Oficie-se.); pela Comissão de Politica
Energética, Hidrica e Minerãria - aprovação dos
Requerimentos nos 5.162/94, do Deputado Marcelo Cecé;
5.212/94, do Deputado José Braga; 5.232/94, do Deputado José
Renato: 5.127. 5.166 e 5.230/94, da Deputada Maria Elvira;
pela Comissão de Meio Ambiente - aprovação do Requerimento
no 5.043/94. do Deputado Alvaro Antônio (Ciente. Publique-
se.): pelo Deputado Márcio Miranda - falecimento do Sr.
Geraldo Rodrigues de Faria, ocorrido no dia li de abril, em
Divinõpolis; pelo Deputado Elmiro Nascimento - falecimento
do Sr. Geraldo Maciel, ocorrido em Belo Horizonte; pelo
Deputado Geraldo da Costa Pereira - falecimento da Sra.
Tiburtina Pedroso Tameirão, ocorrido dia 14 de abril
(Ciente. Oficie-se.); pelo Deputado Agostinho Patrus, Lider
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do BRD - indicação dos Deputados Homero Duarte e Emano
Batista para substituirem os Deputados Emano Batista e
Ronaldo Vasconcelios como membros efetivo e suplente na
Comissão Especial para Estudar as Atribuições das Comissões
Especiais (Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio ás Comissões.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, nem Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a especial de amanhã. às 9 horas, destinada à
comemoração do Dia Nacional do rndio, para a extraordinária,
também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas.
com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do
dia anunciada pelo Sr-Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA
A HOMENAGEAR A MEMÓRIA DD ENGO. DERMEVAL JOSÉ PIMENTA PELA
PASSAGEM DO CENTENÁRIO DE SEU NASCIMENTO, EM 13 DE ABRIL DE

1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional
- Palavras do Deputado José Laviola - Palavras do Dr.
Dermeval José Pimenta Filho - Entrega de placa alusiva -
Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambràsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Càssimo Freitas - Dílzon Melo - Ermano Batista - Francisco
Ramalho Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hanmas -
José Braga - José Laviola - José Leandro - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Milton Sailes - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Roberto Luiz Soares, Marcelo Cecé e Bernardo Rubinger para,
em comissão, introduzirem no recinto do Plenário as
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autoridades e demais convidados que se encontram no Salão
Nobre.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Baldonedo Napoleão, 2g-Secretário "ad hoc".

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

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomarem assento à mesa o Exmo

Sr. Dermeval José Pimenta Filho, representante da familia do
homenageado; o Exmo. Sr. Ronaldo Azevedo Carvalho,
Secretário Adjunto da Secretaria de Ciência e Tecnologia; o
Exmo. Prof. Aluisio Pimenta. ex-Ministro da Cultura; a Exma.
Sra. Coraci Pinheiro, viúva do saudoso Governador Israel
Pinheiro; o Exmo. Sr. Walter Evangelista dos Santos.
Prefeito Municipal de São João Evangelista; o Exmo. Dr.
Celso Falabella, Presidente do Instituto Histórico-
Geográfico de Minas Gerais, e o ilustre Deputado José
Laviola, autor do requerimento que deu origem à solenidade.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a
memória do Engo. Dermeval José Pimenta pela passagem do
centenário de seu nascimento.

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

ouvirem, de pé. o Hino Nacional.
(- Neste instante, todos se levantam para ouvir o Hino

Nacional
Palavras do Deputado José Laviola

O Deputado José Laviola - A homenagem que a Assembléia
Legislativa presta hoje à memória do Prof. Dermeval José
Pimenta, associando esta reunião especial aos eventos que
reverenciam o centenário do seu nascimento, representa um
justo tributo à existência de quem tanto serviu a Minas e ao
Brasil, na implantação de projetos pioneiros e no exercicio
de altos cargos públicos.
A pessoa humana do Prof. Dermeval José Pimenta, como

engenheiro, como administrador público, como escritor, como
historiador, transcende o cenário do seu tempo, fazendo um
elo entre o passado e o futuro.
Estamos hoje, portanto, prestando um tributo de gratidão e

de reconhecimento a uma vida que segue em nossas vidas,
através de suas obras, de suas realizações, que permanecem
pujantes e vivas entre nós.
O Prof. Dermeval, com seu exemplo, com sua luta, com sua
coragem, tornou-se o precursor da grande siderurgia em
Minas. Desde a concepção e o desenvolvimento do projeto da
IJSIMINAS, sua participação foi notável e decisiva,
culminando com sua viagem oficial ao Japão em 1956, com o
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objetivo de assegurar a participação nipônica na grande
siderurgia do vale do rio Doce.
Outra empresa, que é o orgulho de Minas e hoje tem o nome
consolidado em nivel internacional - a Companhia Vale do Rio
Doce -, tem sua origem e sua constituição integralmente
vinculadas à vida e à obra do Prof. Oermeval, que foi o
segundo Presidente da empresa, sucedendo ao estadista Israel
Pinheiro da Silva. Foi, sem dúvida, o principal responsável
pela nacionalização desse grande empreendimento mineral, e
seu esforço valeu-lhe o orgulho de ter recriado a Vale como
empresa pública brasileira
Bastaria mencionarmos essas duas extraordinárias
iniciativas - a da nacionalização da Vale do Rio Doce e a da
implantação da USIMINAS - para dar a exata dimensão da
excepcional dedicação do Prof. Dermeval à causa pública e de
seu devotamento aos interesses maiores de Minas e do Brasil.
Mas sua inteligência e sua capacidade de trabalho e de
realização exigiam dele uma atividade permanente e criadora.
Como homem de cultura, legou-nos uma coletânea de 15 livros
que são, na avaliação do eminente Prof. Edgard de Godoy da
Matta Machado, "essenciais para o entendimento da história
do seu tempo". Homem de pensamento, o Prof. Dermeval
projetou-se como expoente da cultura de Minas, lutando pela
preservação do patrimônio artístico e cultural do Estado,
presidindo o Conselho Estadual de Cultura e sendo, ainda,
Presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais.
Existência múltipla, pródiga, generosa, ele cumpriu, na
missão de sua vida e de sua obra, aquele magistral
pensamento que ensina ser a linha vertical a lei suprema da
inteligência humana.
No exercicio de importantes cargos públicos, na Presidência

da Rede Mineira de Viação, como Secretário da Viação e Obras
Públicas. como Presidente da Companhia Aços Especiais de
Itabira - a nossa ACESITA - ou em missões oficiais, em
viagens pelo Japão. França, Estados Unidos, Alemanha,
Itália, o Prof. Dermeval sempre primou pela simplicidade e
pelo amor ao trabalho.
Um de seus contenporãneos, o Prof. Vicente Ribeiro,
salienta essas virtudes do caráter integro do Prof.
Dermeval. Relata, por exemplo, que este, "como administrador
realista e pragmático, sempre renunciou às mordomias dos
gabinetes de luxo, preferindo fazer-se presente, de maneira
constante, nos locais onde se desenvolviam as obras,
corrigindo, advertindo, incentivando cada operário, cada
engenheiro. Era a sua serena severidade, colocada em prática
nos serviços que dirigia".
Nós, que tivemos o privilégio de conhecê-lo e compartilhar
de sua amizade na plenitude de sua grandiosa obra humana,
testemunhamos também a centelha que sempre se irradiava de
sua inteligência invulgar, sempre voltada, no pensamento e
na ação, para o bem comum e o interesse da sociedade.
A todos os presentes, familiares, amigos e admiradores do
Prof. Dermeval , dedicamos nossas palavras finais, que
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sintetizam nosso sentimento neste encontro do afeto e da
saudade: Se a justiça de Deus se manifesta pela voz da
história, a história 4 a própria voz na vida e na obra de
Dermeval José Pimenta. Muito obrigado.

Palavras do Dr. Dermeval José Pimenta Filho
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Dermeval José

Pimenta Filho.
O Or. Dermeval José Pimenta Filho - Exmo. Deputado José
Ferraz, DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais: Exmo. Dr. Ronaldo Azevedo Carvalho,
Secretário-Adjunto de Ciência e Tecnologia; Exmo. Prof.
Aluisio Pimenta, ex-Ministro da Cultura e atual Reitor da
Universidade do Estado de Minas Gerais; Exma. Sra. Coraci
Pinheiro, viúva do ex-Governador Israel Pinheiro; Exmo. Sr.
Valter Evangelista dos Santos, Prefeito Municipal de São
João Evangelista; Exmo. Dr. Celso Falabella. Presidente do
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais; Exmo.
Deputado José Laviola, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem, com profunda emoção e saudade, agradeço,
em nome de minha família, a generosa homenagem que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais presta, nesta noite,
á memória de meu pai, no transcurso do centenário de seu
nascimento.
Se Dermeval José Pimenta, pelos seus atributos de homem
público, mereceu figurar entre aqueles que Minas Gerais não
quer esquecer, abrindo-lhe espaço nas páginas de sua
História, é certo que a herança moral recebida faz ampliar
nossas responsabilidades, na defesa permanente de princípios
éticos que constítuiram a marca indelével de seu caráter e
de sua luta.
Trago-lhes, portanto, Srs. Deputados, a lembrança não do
idealista, do historiador ou do engenheiro de ação à frente
dos seus trabalhos e, sim, do escaninho indecifrável do
espírito, nesta hora tocante de evocação -, a figura do pai
extremoso, do chefe de família, que fez de sua longa
trajetória uma simbiose de provação e de sacerdócio em prol
dos que lhe arrebataram o coração e que se transformaram na
grande síntese do seu amor e de sua fé.
Num instante da História em que os valores do espírito

naufragam em meio ao vendaval do embuste e da desonestidade,
da impostura a prenunciar os funerais da virtude, as lições
de honradez, de firmeza de caráter e de espírito público que
recebemos tomam a dimensão de um património moral que é
justo compartilhar com as gerações que despontam.
Deixou-nos Dermeval Pimenta, desde o alvorecer da

juventude, linhas de demarcação claras e bem definidas entre
as imposições de consciência e as vaidades efêmeras; entre
os interesses legítimos e a cobiça sem limites; entre a
afirmação profissional e a cultural, alicerçada na verdade e
na coerência e o universo enganoso da esperteza e do engodo.
Senhores, não há melhor maneira de agradecer do que

proclamarmos diante dos representantes de Minas Gerais nossa
indesviável fidelidade aos ensinamentos que recebemos dele,
que tanto amava nosso Estado, ás lições de desprendimento e
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humildade, a extremada devoção a Minas e ao Brasil, valores
e compromissos que forjaram nossa personalidade no cadinho
do sacrifício e da esperança.
Se para tanto formos capazes, teremos firmado um pacto de
lealdade com a memória de nosso pai e com a própria
História, principal depositária desse grave compromisso.
Em nome de toda a numerosa descendência de Dermeval José
Pimenta, ele que foi o lOg entre 18 filhos, e pela
irresistivel inspiração daquela que o precedeu no largo vôo
para liberdade e para paz e que tanto o venerou - nossa
inesquecível mãe - expresso imorredoura gratidão à
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais por esse
gesto que faz o coração pulsar mais forte, no ritmo da
recordação suave e da alegria restauradora.
Ao Deputado José Laviola. ilustre e digno representante
desta Casa, formulo um agradecimento especial pela
iniciativa de propor a homenagem, com o assentimento unânime
e generoso deste egrégio Plenário.
A todos, o penhor de nossa lealdade e a certeza de que os
familiares de Dermeval Pimenta haverão de tudo fazer para
honrar sua luta por um Brasil melhor, mais justo, mais sério
e feliz. Muito obrigado.

Entrega de Placa Alusiva
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceder

á entrega de placa alusiva a esta homenagem ao Or. Dermeval
José Pimenta Filho, representante da família do homenageado.
- Procede-se á entrega da placa, que contém os seguintes

dizeres: "A dedicação de Dermeval José Pimenta, evidenciada,
sobretudo, no seu trabalho em favor das aspirações da
comunidade, dignifica a sua vida e seu exemplo, que a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais reverencia,
no ano do centenário de seu nascimento."

Palavras do Sr. Presidente
Exmo, Sr. Ronaldo Azevedo de Carvalho. Secretário Adjunto

da Secretaria de Ciência e Tecnologia em exercício; Exmo.
Sr. Dermeval Pimenta Filho, representante da família do
homenageado; Exmo. Sr. Prof. Aluisio Pimenta, ex-Ministro da
Cultura; Exma. Sra. Coraci Pinheiro, viúva do saudoso ex-
Governador Israel Pinheiro; Exmo. Sr. Walter Evangelista dos
Santos, Prefêito de São João Evangelista; Exmo. Sr. Celso
Falabelia, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais; meu caro companheiro, colega Deputado José
Laviola, demais Deputados presentes, meus senhores, minhas
senhoras, familiares do homenageado.
Evocar a vida e a obra do Secretário de Estado, engenheiro,
empresário e historiador Oermeval José Pimenta é também
recordar um passado, ainda recente, em que o trabalho
pioneiro, em vários campos da atividade humana, descerrava
horizontes e abria inusitadas perspectivas à vida mineira.
Por todos os recantos deste Estado ainda se erguem os
marcos implantados por essa geração desbravadora, que
deixou, na sua passagem, ao lado de estradas, pontes e
usinas siderúrgicas, leis, instituições e princípios morais
que ainda hoje norteiam a ação da posteridade. Não se
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contentaram em construir as bases do progresso material
também semearam ideais perenes, cujo valor se estende mc
tempo.
Homens como Oermeval Pimenta, de formação cultural

esmerada, vontade férrea e prodigioso talento, poderiam, se
quisessem, escolher várias áreas a que se dedicar, em todas
elas realizando-se plenamente, com brilho e eficiência.
Homem de muitas facetas - político, escritor, engenheiro e

empresário -. sobressaiu-se em tudo o que fez, podendo dar-
se ao luxo de exercitar predominantemente as qualidades que
melhor se ajustavam a sua maneira de ser. Explica-se haver
preferido enveredar pelo caminho da vida prática a que foram
atraídas tantas pessoas da sua geração.
Pode-se dizer com segurança que nada o apaixonou com tanta
intensidade como a questão da siderurgia, num momento
crucial da história do Brasil em que o ideal da auto-
suficiência, em setores básicos da economia, empolgava o
pensamento nacional.
Nas décadas de 40 e 50. talvez mais do que hoje, projetos

dessa natureza eram francamente desencorajados, quando não
sabotados por interesses poderosos. Num documento dramático,
que marcou profundamente a história brasileira nesta segunda
metade do século, o Presidente Getúlio Vargas denunciou a
ação dos grupos internacionais, que o pressionaram até o
desespero contra a política de defesa dos interesses
nacionais.
Ontem, como hoje, a luta para assegurar o controle dos

mercados utilizava todos os meios possíveis para
desacreditar os homens que vislumbravam, na redenção
económica, o caminho a ser trilhado para soerguer o País.
Bem se pode imaginar as pressões que se desencadearam sobre
a cabeça de um homem como Dermeval Pimenta, que, com
desassombro, se bateu pela emancipação econômica do seu
Estado. Heróica, incansável e infatigável é a sua luta para
implantar a siderurgia em Minas Gerais.
Em 1950. publica o livro 'O Minério de Ferro na Economia

Nacional", no qual concita os seus contemporâneos a que
trabalhem sem desfalecimento até conseguir realizar 'este
sonho e esta aspiração de Minas Gerais,'
De 1946 a 1951, preside a Companhia Vale do Rio Doce,
sucedendo ao inesquecível Israel Pinheiro da Silva.
No seu primeiro ano á frente da Vale, chefia missão oficial

ao Japão para tratar da participação nipônica nos projetos
da empresa. O período de sua Presidência é marcado por
pressões de toda ordem.
O minério de ferro da Vale era então controlado por um
grupo estrangeiro, que chegava a indicar os dirigentes da
companhia. Apesar disso, conseguiu fazer com que, no final
de sua gestão, a empresa estivesse inteiramente sob a
direção de brasileiros.
Outro marco na história da industrialização do Estado é a
implantação da USrMINAS. Dermeval compromete-se com essa
luta, tornando-se um dos responsáveis pela concretização de
mais um projeto importante para Minas Gerais.
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Homem inquieto, arrojado, criador, não cessa ai a sua
atuação incansável em prol desta terra.
Nomeado pelo Governador Benedito Valadares, tornou-se
Secretário Estadual da Viação e Obras Públicas, de abril de
1943 a novembro de 1945. Foi, também, Presidente da
Companhia de Aços Especiais Itabira e Diretor do
Departamento Econômico da FIEMG. Ocu pou os cargos de Vice-
Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros e de
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais e do Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais.
Entre os muitos livros que publicou, estão: "Na Economia
Nacional", "Posição de Minas Gerais na Exportação de Minério
de Ferro", etc.
No dia em que se escrever a história dos visionários do
progresso brasileiro, daqueles que, não obstante as
dificuldades, souberam manter viva a crença nas conquistas
cientificas, tecnológicas e econômicas, o nome de Dermeval
Pimenta merecerá ser lembrado como um dos simbolos do seu
tempo.
A reunião especial de hoje, inserida na tradição mineira de
cultuar a memória dos seus filhos ilustres, cumpre
plenamente a sua finalidade, ao relembrar a vida e a obra do
Dr. Oermeval Pimenta. Sua dignidade, sua capacidade de
trabalho e seu acendrado amor a Minas Gerais formam uma
chama viva e cintilante, que as gerações de hoje devem
empenhar-se em manter acesa.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência agradece a presença das autoridades e dos demais
convidados e a encerra, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 98,1 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia doze de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende,
Antônio Pinheiro, Ivo José e Célio de Oliveira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental,. o
Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ivo José que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
foram distribuidos ao Deputado Antônio Pinheiro os Projetos
de Lei nos 1.938, 1.948, 1.951, 1.944, 1.946, 1,964. 1.965 e
1-967/94; ao Deputado Ivo José, os Projetos de Lei ngs
1.941, 1,942, 1.945 e 1.954/94; ao Deputado Emano Batista,
os Projetos de Lei ngs 1.937, 1.947 e 1.957/94; ao Deputado
Clêuber Carneiro, os Projetos de Lei nos 1.940, 1.943,
1.952, 1.955 e 1.961/94; e ao Deputado Célio de Oliveira, os
Projetos de Lei ngs 1.939, 1.949. 1.950. 1.953, 1.956.
1.962, 1.963 e 1.966/94; e que foram redistribuidos ao
Deputado Ivo José os Projetos de Lei nçs 1.648 e 1.848/93.
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Passa-se à 2a parte da reunião com a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite
pareceres pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade dos
Projetos de Lei ngs 1.675/93 e 1.887/94. Postos em discussão
e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra o Deputado Geraldo Rezende procede à leitura
do parecer do relator. Deputado Ermano Batista, sobre o
Projeto de Lei ng 1.546/93, mediante o qual conclui pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade do projeto. Colocado em discussão, o Deputado
Ivo José solicita vista da matéria, o que é deferido pela
Presidência. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende
procede á leitura do parecer do relator, Deputado Ermano
Batista, sobre o Projeto de Lei no 1.599/93, por meio do
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do projeto com as Emendas ns 1 e 2. Posto
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a palavra.
o Deputado Célio de Oliveira procede á leitura do parecer do
relator, Deputado Clêuber Carneiro, sobre o Projeto de Lei
rig 1.856/93, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto com a Emenda no 1. Posto em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Com a
palavra, o Deputado Ivo José emite pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 1.785/93, 1.893 e 1.922/94; e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.821/93 com a Emenda ng 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Cêlio de Oliveira
procede á leitura dos pareceres emitidos pelo Deputado
Cléuber Carneiro, mediante os quais conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ns 1.907 e 1.908/94 com emendas, que
receberam o nQ 1, bem como pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.878/94. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado
Geraldo Rezende procede à leitura do parecer do Deputado
Ermano Batista, relator do Projeto de Lei nQ 1,572/93.
mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da proposição. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra,
ainda, o Deputado Geraldo Rezende emite seu parecer sobre o
Projeto de Lei nQ 1.865/94. por meio do qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição. Posto em discussão e votação, é O parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado António Pinheiro emite
seus pareceres sobre os Projetos de Lei ns 1.670/93 e
1.900/94, mediante os quais conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade das
proposições; quanto ao Projeto de Lei nQ 1.905/94, o relator



392

conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria com a Emenda ng 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
desta Comissão para a próxima reunião ordinária, em dia e
horário já estabelecidos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 19 de abril de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Ivo José -

Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.878/94

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

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
apreço propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação Comunitária Senhora do Porto, com sede no
Município de Senhora do Porto.
Encaminhada, preliminarmente, á Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade, vem a proposição a esta
Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que o referido projeto de lei pretende
beneficiar tem por finalidade promover o fortalecimento do
espirito comunitário e participativo por meio de ações de
caráter filantrópico, cultural, educativo e de assistência
social, com vistas ao atendimento das necessidades da
população de Senhora do Porto.
Pelo trabalho que vem desenvolvendo junto a sua comunidade,

a entidade faz jus a ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.878/94, no lo turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994-
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 905/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 905/92, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, que declara de utilidade pública o Centro de Arte e
Cultura de Bom Sucesso, com sede no Municipio de Bom
Sucesso, foi aprovado, nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 4 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 905192
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Declara de utilidade pública o Centro de Arte e Cultura de
Bom Sucesso, com sede no Municipio de Bom Sucesso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro de

Arte e Cultura de Bom Sucesso, com sede no Municipio de Bom
Sucesso.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
Péricles Ferreira. Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Célio de Oliveira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.652/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1,652/93, do Deputado Jorge Hamnas.
que declara de utilidade pública a União Brasileira de
Educação e Ensino - UBEE -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. '270, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.652/93
Declara de utilidade pública a União Brasileira de Educação

e Ensino - UBEE -, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a União
Brasileira de Educação e Ensino - UBEE -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de abril de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Célio de Oliveira.
PARECER SOBRE A EMENDA NO 2 APRESENTADA EM PLENÁRIO

AO PROJETO DE LEI NO 1.916/94
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto em exame, do Governador do Estado, organiza o

Conselho Estadual de Cultura.
Submetido ao Plenário da Casa depois de tramitar nas
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação. Cultura.
Desporto e Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, recebeu o projeto, na fase de discussão, a
emenda acima mencionada.
Conforme determina o 2Q do art. 195 do Regimento Interno,
a emenda apresentada veio, com o projeto, a esta Comissão
para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em estudo acrescenta artigo ao projeto de lei
mencionado. Por ela, determina-se a composição do Conselho
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Curador da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FHEMIG -, distinguem-se seus membros natos dos membros não-
natos, prescreve-se quem designa os últimos, quem pode
participar de suas sessões e se Cão outras providências.
E evidente que a emenda em estudo justifica-se, dada a
relevância de seus objetivos em face dos interesses da
administração da saúde pública de nossa sociedade. O pleno
funcionamento do Conselho Curador da FHEMIG é necessidade
inadiável que a proposição em causa pretende viabilizar.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Emenda flQ 2 ao

Projeto de Lei nQ 1.916/94.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1994.
Cõssimo Freitas, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Francisco Ramalho - Gilmar Machado.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NçS 2 A 4 APRESENTADAS

EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NQ 1.917/94
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.917/94, que dispõe sobre o Plano
Integrado para o Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais
- PLANITUR -, foi encaminhado a esta Casa pelo Governador do
Estado e tramita em regime de urgência, nos termos do art.
69 da Constituição Estadual.
A proposição foi aprovada em reunião conjunta das Comissões

de Constituição e Justiça, de Educação. Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
com a Emenda no 1, desta última Comissão. Em seguida, foi a
Plenário e, durante a discussão, recebeu as Emendas ngs 2 a
4, do Deputado Ronaldo Vasconcellos.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre as
referidas emendas, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Emenda no 2 altera a redação do art. Bo e do seu
parágrafo único: atribui á SELT, por meio da Empresa Mineira
de Turismo - TIJRMINAS -, competência para formular,
coordenar e executar as ações propostas para os programas
regionais, conferindo á referida entidade poder para firmar
convénios e acordos especificos com órgãos da administração
pública estadual, objetivando a execução das citadas ações.
Essa emenda conflita com a concepção fundamental que orienta
o projeto, qual seja o principio da descentralização
administrativa, por meio de programas regionais e
subprogramas especiais, que deverão ser definidos, propostos
e executados, de forma integrada, por diferentes órgãos e
entidades, de acordo com a competência especifica, cabendo à
SELT, por meio da TURMINAS, a coordenação das ações.
A Emenda no 3 apresenta incorreções do ponto de vista
técnico, pois, na realidade, o que se pretende por meio dela
é acrescentar parágrafo único ao art. 5g, cujo "caput" foi
literalmente transcrito. O parágrafo que se pretende
acrescentar visa a submeter as ações do PLANITUR à aprovação
do Conselho Estadual de Turismo - CET.
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A Emenda no 4 propõe as seguintes alterações ao art. 7g;
retira dos diversos órgãos e entidades que integram os
programas regionais a competência para definir as ações que
comporão os subprogramas, fazendo-os, apenas, executores das
ações; retira a SELT da relação de órgãos; retira, também, a
Secretaria de Comunicação Social; recoloca a TURMINAS como
entidade centralizadora do PLANITUR, com competência para
celebrar acordos e convênios para a execução dos referidos
subprogramas. Trata-se, também, de dispositivo
centralizador, que conflita com a idéia de descentralização
não apenas da execução, mas também da definição e do
propósito das ações; se acolhido, tornará o projeto de lei
incoerente.
Com o propósito de evitar expectativas e dúvidas com
relação ao futuro da TURMINAS, suscitadas no parágrafo único
do art. Bo, apresentamos a Emenda nó 5 e, objetivando o
aprimoramento da proposição, incluímos a Emenda nQ 6.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela rejeição das Emendas flQS

2 a 4 e incluímos as Emendas ngs 5 e 6, a seguir redigidas.
EMENDA No 5

Suprima-se, ao final do parágrafo único do art. Sg e no
'caput' do art. 9g, a expressão 'ou a entidade que vier a
sucedê-]a".

EMENDA NO 5
Acrescente-se ao "caput" do art. 9Q a expressão "dentro do
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação
desta lei'.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Cõssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Célio de Oliveira - Gilmar Machado.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

515a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 13/4/94 pelo

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

ocupo esta tribuna, hoje, para falar sobre um acontecimento
ímpar para a comunidade científica de Minas Gerais e, em
especial, para o Triângulo Mineiro. A realização da 1
Reunião Especial da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência - SBPC -, na Universidade Federal de Uberlândia, que
está marcada pelo sucesso absoluto.
O Triãngulo Mineiro tem características muito peculiares em
relação ao restante do Estado. A presença do cerrado,
certamente, é a mais marcante e. ao mesmo tempo,
preocupante. No entanto, o que é particular no Triângulo
soma-se á realidade de outras regiões do Pais, atingindo
1/4 de nosso território. Tendo em vista esse fato - e
pensando na infra-estrutura que a cidade de Uberlãndia
proporciona, principalmente por ter uma universidade de peso
-, a SBPC decidiu realizar ali tal evento.
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O tema "O cerrado e o século XXI - o homem, a terra e a
ciência !! está sendo amplamente discutido desde o dia 10,
domingo passado, e se estende até amanhã, no campus da UFU.
Sua importância e justificativa são reforçadas pela própria
SBPC, ao dizer que, nas três últimas décadas, essa
macrorregião passou por significativas mudanças na
agropecuária, o que está interferindo nas atividades
industriais, nos sistemas de circulação e comunicações,
exigindo, conseqüentemente, nova organização urbana e
destacado enfoque para as questões que envolvem os estudos
ambientais, sobretudo visando à preservação e á recuperação
dos recursos biológicos, do solo e da água.
Para discutir o evento e levar ao Legislativo mineiro sua
abrangência e indiscutível importância, estiveram
participando na Assembléia Legislativa de Minas, em reunião
conjunta das Comissões de Meio Ambiente e de Ciência e
Tecnologia, a geógrafa e pesquisadora da UFU Suely Del
Grossi, e a professora e Chefe de Gabinete do Reitor da UFU,
Marlene Colesanti . ambas pertencentes à comissão
organizadora da ia Reunião Especial. Nessa reunião, vários
pontos foram esclarecidos, como a questão da retenção da
água pelos covoais nas áreas de maior biodiversidade, como
as nascentes dos rios; a proteção que as chamadas "esponjas"
receberam de forma casual em função do reflorestamento; e
como as plantações de soja vêm e acabam com essas reservas
naturais-
Cabe ressaltar o trabalho da Reitoria da UFU, tendo à
frente o professor e médico Nestor Barbosa. Levar um evento
de tamanha envergadura para o Triãngulo Mineiro é uma
proeza, mas, ao mesmo tempo, um reconhecimento do potencial
da região. Um trabalho feito no presente com olhos para o
futuro. Entre os assuntos que estão sendo discutidos pela
SBPC estão a questão agrária e a urbanização do cerrado, a
visão dos naturalistas, as relações de trabalho e a mulher
trabalhadora, as doenças do cerrado, a questão tecnológica e
as perspectivas para o século XXI.
A participação dos pesquisadores. estudantes e da

comunidade do Triãngulo Mineiro está sendo fundamental. O
cerrado é uma fonte de riquezas naturais inestimável para
nossa região e também de muitas preocupações. Entre essas
preocupações se destaca a questão do abastecimento de água.
Caso os covoais continuem sendo destruidos, em pouco tempo
teremos sérios problemas de abastecimento. Só uma discussão
forte e participativa poderá fazer mudar esse quadro.
Nós, do PT, nos adiantamos a essa discussão, No Programa de

Governo de Lula para o Pais e no Programa de Governo de
Carlão para Minas Gerais, a questão do cerrado é colocada
como decisiva. Atualmente, a ocupação das áreas de cerrado
tem sido feita por grandes grupos, de forma predatória, por
meio de monoculturas. Por ser predatória, não fixa o homem
à terra e serve, em vários casos, como fachada para a
exploração clandestina de minerais-
0 que o PT propõe é tornar o cerrado produtivo. E preciso

contemplar a produção de alimentos essenciais ã população e
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à preservação dessa extensa região. É possível fazer-se uma
agricultura sustentável no cerrado, por meio do
aproveitamento, para adubação, de matéria orgânica produzida
localmente: da diversificação de culturas e da pecuária,
com técnicas apropriadas: do fim das queimadas e do
desmatamento.
Neste sentido, o PT propõe em seu Programa de Governo:
suspensão dos incentivos fiscais para os projetos
agropecuários que envolvam monocultura e desmatamento:
criação urgente de reservas ecológicas nas regiões
representativas da variabilidade genética e das fisiografias
do cerrado; declarar esses ecossistemas como património
nacional: incentivo e envolvimento dos órgãos governamentais
no desenvolvimento de agricultura e pecuária ecológicas;
proibição das queimadas e do desmatamento, com
responsabilização penal e altas multas aos infratores;
estimular a reintrodução de espécies nativas: fim das caças
comercial e turística na região: sustar a exploração
predatória de carvão vegetal e madeira, por meio da
implantação de unidades de manejo adequadas.
Ai está, senhoras e senhores, a preocupação real e as
propostas concretas do PT para o cerrado. Certamente, com
Lula na Presidência da República e Carlão no Governo de
Minas Gerais, o cerrado estará mais protegido e produtivo.
Muito obrigado.

515a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 13/4/94 pelo

Deputado Tarcislo Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Principalmente agora,
depois dessa proclamação eleitoral, precisamos vir ao
microfone para dizer: não apoiado o Deputado que acabou de
se pronunciar. Com relação ao Deputado Antônio Carlos
Pereira, até podemos considerar, por se tratar de uma boa
candidatura, mas quanto ao competente" do repeteco, faça-
me o favor! Seria um atraso muito grande para o Brasil. O
que ele disse para o ex-Governador de São Paulo podemos
dizer para ele: competente: compete, compete, compete...".
Quanto ao Deputado Antõnio Carlos Pereira, reconheço que é
uma grande candidatura, muito bem posta.
Sr. Presidente, venho pedir o apoio de V. Exa, e dos
ilustres Deputados q ue compõem esta Casa para que nos ajudem
na tentativa de sensibilizar o ilustre Secretário de
Transportes e Obras Públicas, Dano Rutier. para que resolva
um problema q ue está se transformando em grande aflição para
a região da Zona da Mata.
V. Exa. viu, ainda outro dia, a dificuldade que temos com
as inúmeras reivindicações, como as que foram apresentadas
na audiência pública de Murlaé, na última semana.
Temos, entre Cataguases e Leopoldina. uma ponte metálica,

vinda, quase completa. da Europa, no principio deste século;
uma ponte que a engenharia brasileira não tem condições de
executar; uma ponte pênsil de mais de bOm. Não se trata só
de uma ponte, mas de uma obra de arte. Em todos esses anos,
a ponte não recebeu nenhum trabalho de manutenção ou de
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restauração da Secretaria de Transportes e Obras Públicas e,
muito menos, do DER-MG. Essa ponte liga Cataguases a
Leopoldina, no Distrito de Vista Alegre, e é a única via de
comunicação entre as referidas cidades.
O povo de Leopoldina vem dizendo que nós não queremos a
restauração da ponte para que não tenhamos ligação com
aquela localidade. Isso nos parece coisa de correligionários
do Sr. Bené Guedes. Na verdade, nós queremos a ligação, um
permanente contato com Leopoldina, para que possamos fazer
chegar a essa cidade o desenvolvimento de Cataguases, eis a
proposta de nossos candidatos.
Aqui trago meu apelo, pedindo ajuda aos Deputados e também
ao Líder do Governo. Deputado Romeu Queiroz, para que,
juntos, possamos defender muito mais o património cultural
do Estado do que, propriamente, o rodoviário.
- Lê requerimento solicitando seja formulado apelo ao

Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao DER com
vistas a q ue se iniciem os trabalhos de recuperação da ponte
metálica, localizada no Distrito de Vista Alegre, que liga
os Municípios de Leopoldina e Cataguases.

SiSa REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 13/4/94 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Membros da Mesa. Sras.
Deputadas, Srs. Deputados e demais presentes. O Brasil, nós
todos sabemos, está virando um paraíso de canalhas, de
corruptos, de bandidos e de criminosos de todas as espécies.
Aliás, as TV5 têm mostrado que os criminosos internacionais
elegeram o Brasil como pais preferido para se esconderem ou
para iniciarem lucrativos negócios criminosos como o tráfico
de bebês, a prostituição de menores, o comércio de drogas e
assim por diante.
Essa preferência, segundo penso, tem razão de ser. E que,
aqui, os poderosos e endinheirados parecem sempre ficar
impunes. Empresários e políticos envolvidos nos escãndalos
PC - Collor e da máfia do orçamento, por exemplo, continuam
absolutamente impunes. O Governador do Estado da Paraíba e o
filho do Governador de Alagoas, igualmente criminosos, estão
gozando a vida livremente. Aqui mesmo, nesta Assembléia. há
Deputados que praticaram corrupção com verbas de subvenção e
não foram ainda punidos, tudo porque esta Casa se omitiu na
hora de aprovar a CPI para apurar as denúncias.
São fatos como esses e outros mais, como os vergonhosos

massacres do Carandiru e da Candelária, que dão essa triste
fama ao Pais. Os efeitos negativos, porém, são muito maiores
do que os que podemos imaginar. Num Pais com essa fama,
qualquer um passa a se achar no direito de fazer o que
quiser. O caso que relato em seguida, acontecido no
Município de Passa-Tempo, interior do Estado, é uma prova
disso.
O Prefeito de Passa-Tempo, Sr. Adilson Francisco Pereira,
na noite do dia li de março, bêbado e descontrolado,
adentrou-se num bar da cidade e agrediu física e verbalmente
um cidadão, o Sr. Vanilton Barbosa dos Santos. 0 tal
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Prefeito fez isso várias vezes seguidas. E, mesmo diante das
inúmeras tentativas do agredido de se afastar, não parou com
suas agressões covardes. Tenho aqui, em mãos, uma
representação á justiça, que explica em detalhes as
baixarias ditas e feitas por esse Prefeito. As agressões do
prefeito resultaram numa briga maior, que envolve até mesmo
um menor de idade, que saiu ferido do conflito. O Prefeito,
porém, não satisfeito com os abusos praticados, quando a
polícia chegou, exigiu que o senhor Vanilton e o menor
fossem detidos, o que acabou acontecendo.
Esse fato pode parecer apenas um acontecimento corriqueiro.
Penso, ao contrário, que é exemplo de algo muito grave. No
Brasil, infelizmente, temos a impressão de que as
autoridades estão se virando contra o povo a quem deveriam
servir. Está ficando tudo de cabeça para baixo.
Como pode um Prefeito agir como se fosse um mmi imperador?

Como pode um Prefeito mandar na policia, que deve obediência
às leis e ao Governo do Estado? Como pode um Prefeito de
meia-tigela como esse reinar em Passa-Tempo como se
estivéssemos em plena República Velha, onde imperavam os
desmandos dos poderosos locais?
Lideranças medíocres e despreparadas, como a desse

prefeitinho covarde, agem assim porque têm o péssimo exemplo
que vem de cima. A impunidade geral dos grandes corruptos e
criminosos é estimulo certo para atitudes como a desse
boboca travestido de autoridade municipal.
Tenho esperanças de que o Sr. Promotor e a justiça da
Comarca de Passa-Tempo enquadrem esse Prefeito,
exemplarmente, na lei que ele desrespeitou em uma dúzia de
artigos. Mas gostaria também que o Sr, Secretário da
Segurança Pública explicasse melhor essa história de
qualquer prefeitinho medíocre dar ordens às forças policiais
como se estas estivessem a seu serviço. E por coisas assim
q ue a nossa fama de paraíso de canalhas não pára de crescer.
Muito obrigado pela atenção.

515a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 13/4/94 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênio - Com relação a esse projeto de
lei do ilustre Deputado Simão Pedro Toledo, que dispõe sobre
a pesagem obrigatória de recipientes de gás liquefeito de
petróleo à vista do consumidor, de cuja discussão nós
participamos, achamos que é um projeto muito oportuno. Há
fraudes na distribuição e na pesagem de gás, porque todos
nós sabemos que muitos desses botijões se encontram vencidos
e que, dentro dos botijões é formada uma crosta de ar que
diminui realmente o seu peso- Então, seria muito oportuno
que o botijão fosse pesado em presença do consumidor.
Sr. Presidente. aproveito a oportunidade para voltar a
falar sobre a questão do superfaturamento em conjuntos
habitacionais. Insistimos nessa questão, que é fundamental e
que atinge milhares de pessoas. Vamos entrar com um
pedido de instalação de comissão parlamentar de inquérito.
Estamos justificando o pedido.
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- Lê requerimento em que solicita seja constituída comissão
parlamentar de inquérito, para, no prazo de 120 dias,
verificar a situação dos conjuntos habitacionais construidos
no Estado, , a partir de 1990, pelos Programas CODPNAS, PAIH,
PEP e PROAREAS, em virtude do grande número de denúncias
referentes a tais conjuntos, as quais vão desde o
superfaturamento até a qualidade das construções. E a
seguinte a justificação do requerimento:
O Brasil vive hoje um grave problema social, que é a
desagregação urbana oriunda da ausência de uma pol itica
nacional de habitação. Em escalas maiores ou menores, as
diferentes parcelas do Pais convivem melhor ou pior com essa
situação.
Assim é que, a partir de 1990, o Governo Collor instituiu
vários programas habitacionais abrangendo as diversas faixas
de renda, no intuito de resolver a questão. Hoje, passados
mais de três anos, o quadro oriundo da aplicação desses
programas é o pior possível. De todos os pontos do Estado
chegam denúncias de irregularidades nesses programas,
especialmente o PAIH, destinado a trabalhadores que recebem
até três salários mínimos.
Trata-se, em verdade, de problema cuja solução não pode

mais ser adiada, uma vez que existem desde conjuntos em área
de risco, como os de Montes Claros, até outros, onde, em
virtude das elevadas prestações, o índice de inadimpléncia
chega a 90% dos moradores, como em Itaúna. A tarefa que se
impõe a esta Assembléia, neste momento, prende-se a seu
inalienável compromisso com os menos favorecidos, bem como a
sua indispensável contribuição á questão da moradia, não
podendo, pois, ser relegada.
Assim, constatamos a participação de diversas empreiteiras
do Estado de Minas Gerais, bem como dos órgãos de
assessorias, a saber: tNOCDDP-CENTRAB, tNOCOOP-MG, ASACOOP e
COHAB-MG.
Entendemos, pois, que aproximadamente 25 mil familias, que
hoje não suportam arcar com suas prestações, além da
existência de 4 mil casas fechadas no Estado, são motivo
suficiente para a instalação de uma comissão parlamentar de
inquérito. Contamos com o apoio dos nobres colegas para
tanto.".
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Belo Horizonte. quinta-feira, 21 de abril de 1994

ATA

ATA DA 518a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE ABRIL DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 1.993/94 -
Requerimentos flQ5 5.270 a 5.283/94 - Requerimentos dos
Deputados Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio (2) e Sebastião
Helvécio - Comunicações: Comunicação do Deputado Elmiro
Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Roberto Amaral, Jaime Martins, Adelmo Carneiro Leão, Gilmar
Machado e José Militão - Questão de ordem - 2j PARTE (ORDEM
DO DIA): 1g Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos; Requerimentos dos Deputados Glycon Terra
Pinto e Marcos Helênio (2); deferimento - Requerimento do
Deputado Sebastião Helvécio: aprovação - 2a Fase: Discussão
e votação de proposições: Requerimento do Deputado Ajalmar
Silva (alteração da pauta); aprovação - Votação, em lQ
turno, do Projeto de Lei nQ 1.916/94; Requerimento do
Deputado Gilmar Machado; aprovação do requerimento -
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.917/94;
Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcelios: aprovação do
requerimento - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei n
1.918/94; votação do projeto, salvo emendas; leitura das
Emendas ns 2 e 3 e da Subemenda ng 1 á Emenda nQ 4;
votação das Emendas ngs 1, 5 e 7 e das subemendas (que
receberam o nQ 1) ás Emendas ns 4 e 6; aprovação; votação
das Emendas r1Q5 2 e 3; rejeição - Palavras do Sr. Presidente
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Ás 14h12min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio
de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Dilzon
Melo - 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 - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Renato - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Mãrcio Miranda - Marcos Helénio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
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Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 1.993/94

Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual de
Proteção ás Margens de Rios, Ribeirões e Riachos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o

Programa Estadual de Proteção às Margens de Rios, Ribeirões
e Riachos.
Art. 20 - Compete ao Poder Executivo gerir, administrar,
criar incentivos, fiscalizar e zelar pela conservação dos
leitos dos cursos de água no Estado de Minas Gerais.
Art. 3g - Para o bom desempenho de suas funções, compete á

Secretaria de Estado da Agricultura. Pecuária e
Abastecimento incentivar o desenvolvimento técnico e
econômico do projeto. Cabe ás demais Secretarias de Estado e
aos órgãos das administrações direta e indireta desenvolver
e gerir recursos no âmbito de suas competências, assim como
incentivar a conservação e a recuperação das margens
ribeirinhas e das suas nascentes.
Art. 4g - O Poder Executivo desenvolverá acordos com órgãos
estrangeiros, da União e dos municipios visando ao
desenvolvimento do programa.
Art. 5Q - Cabe ao Poder Executivo a criação da Coordenação
do Programa junto com órgãos governamentais e não
governamentais ligados à proteção de margens de rios,
ribeirões e riachos do Estado de Minas Gerais, com
representantes das secretarias ligadas ao programa e com
representantes de entidades ligadas aos proprietários e aos
trabalhadores do setor.
Art. 6 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar

esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de abril de 1994.
Geraldo da Costa Pereira
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Justificação: Nossos rios encontram-se em estado lastimável
devido á falta de proteção ás suas margens, o que acarreta
alagamentos, erosões e lavagem do solo, com a conseqüente
descaracterização das margens e eliminação das terras
férteis.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio

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

REQUERIMENTOS
Ng 5.270/94, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Fazenda com vistas à redução da alíquota do ICMS, de 18%
para 12%, nas operações com óleo 'diesel" no Estado. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
Ng 5.271/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja consignado na ata dos trabalhos de hoje
voto de congratulações com a nova diretoria da União dos
Varejistas de Minas Gerais. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.
Ng 5.272/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Presidente da COPASA-MG com vistas à implantação de rede
de água na Vila Maria Regina, no Municipio de Juatuba. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.273/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente com vistas á liberação de
recursos para pesquisas na área de produção de ferro-gusa na
Região Oeste do Estado. (- A Comissão de Ciência e
Tecnologia.)
NQ 5.274/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
povo e as autoridades de Ipatinga pela passagem do 30g
aniversário da emancipação político-administrativa desse
Município. (- Â Comissão de Assuntos Municipais.)
Ng 5.275/94. do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas á
implantação de uma agência desse Banco no Municipio de
Pai ns.
Ng 5.276/94. do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
este se empenhe junto à diretoria da General Motors do
Brasil para que uma unidade montadora dessa companhia seja
instalada no Município de Divinôpolis. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.277/94. da Deputada Maria Elvira. solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
aquisição de uma ambulância para o Município de Desterro de
Entre-Rios.
Ng 5.278/94. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à
aquisição de aparelhagem hospitalar para o Município de
Campo do Meio. (- Distribuídos á Comissão de Saúde e Ação
Social
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Ng 5.279/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
construção de um parque de exposições no Município de
Desterro de Entre-Rios. (- A Comissão de Agropecuária.)
Ng 5.280/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à extensão
da rede elétrica na zona urbana do Município de Divisa Nova.
(- A Comissão de Política Energética.)
Ng 5.281/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do DER-MG com vistas ao
asfaltamento do trecho entre os Municípios de Divisa Nova e
Botelhos. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.282/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas à aquisição de uma viatura policial para o Município
de Desterro de Entre-Rios. (- A Comissão de Defesa Social.)
No 5.283/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento
do ex-Deputado Jorge Ferraz. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando licença para
ausentar-se do Pais no período de 3 a 19 de maio do
corrente, a fim de visitar, sem ônus para o poder público, a
Feira de Publicações internacionais, a realizar-se em Miami.
Do Deputado Marcos Helénio (2), solicitando a anexação do
Projeto de Lei nQ 1.676/93, do Deputado José Militão, ao
Projeto de Lei nQ 1.396/93, do requerente, e que o Projeto
de Lei nQ 1.861/93 seja encaminhado à segunda Comissão a que
foi distribuído, já que a Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir parecer.
Do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando se formule
apelo ao Presidente da RFFSA e ao Superintendente da SR8 -
DOCAM com vistas á viabilização do funcionamento de trem a
vapor ligando as localidades de Porto Novo, Volta Grande e
Sapucaia. -

COMUNICAÇOES
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Elmiro Nascimento,
Oradores Inscritos

- Os Deputados Roberto Amaral, Jaime Martins, Adelmo
Carneiro Leão, Gilmar Machado e José Militão proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

Questão de Ordem
O Deputado Jaime Martins - Sr. Presidente, é lamentável que
uma pessoa que considero equilibrada, como o Deputado Adelmo
Carneiro Leão, venha dizer que estou agredindo o Deputado
Antônio Carlos Pereira. Depois de ter sido enxovalhado e
massacrado aqui, até numa fase difícil por que estava
passando, fui à tribuna e me defendi, resguardando-me,
posteriormente, por uns cinco ou seis meses, esperando a
manifestação do Ministério Público,
O Ministério Público manifestou-se e deu-me um atestado de
idoneidade, que o Deputado Adelmo Carneiro Leão não quer
aceitar. E lamentável que eles não acreditem no Ministério
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Público. São poucas as vezes que venho aqui me defender, mas
continuarei, de vez em quando, cobrando do Sr. Presidente
que a Comissão de Constituição e Justiça analise o meu
requerimento e se manifeste. Se ele for derrotado, tudo
bem. Terei de me conformar. E não vamos saber como existirá
decoro parlamentar nesta Casa.
Quanto às palavras do Deputado Gilmar Machado, que disse
que MauricioCampos fez o discurso por causa de sua derrota,
ele que foi um dos maiores prefeitos de Selo Horizonte e,
infelizmente, foi derrotado. Se a eleição fosse hoje, o
Mauricio venceria de 10 a 0. O povo já viu em que enrascada
se meteu com o candidato do PT. Portanto, Mauricio Campos
continua recebendo o respeito de todos m6se do PFL. Se ele
se candidatar na próxima eleição, ganhará tranqüilamente,
porque o povo se sente enganado com aquela pregação feita
durante a campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte.
Estão fazendo justamente o contrário do que pregaram.
Sr. Presidente, V. Exa. se lembra, eu estava internado no
CTI quando o PT lançou, aqui, uma relação dos traidores. O
meu nome constava e era um dos primeiros da lista.
Agora, na Prefeitura de Belo Horizonte, os Vereadores
fizeram justamente aquilo que eles pregaram contra os
Deputados. Onde é que está a coerência e a ética que são
pregadas pela Bancada do PT.
Portanto, fica, aqui, a nossa explicação, o nosso apoio e o

nosso apreço também ao Deputado Mauricio Campos.
24 PARTE (ORDEM DO DIA)

la 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
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
O Sr. Presidente - Comunicação do Deputado Elmiro
Nascimento, dando ciência do falecimento do Sr. Abilio
Piau, ocorrido em Patos de Minas. Ciente. Oficie-se-

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Glycon Terra
Pinto, em que, nos termos do art. 51, inciso II, c/c O art.
244, inciso XXVII, do Regimento Interno, solicita licença
para se fazer presente, sem ónus para o poder público, à
Feira de Publicações Internacionais, em Miami, no período
de 3 a 19 de maio do corrente ano. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o item XXVII do art. 244
do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Marcos Helênio, solicitando, nos
termos do art. 179, parágrafo único, e do art. 244 , inciso
III, do Regimento Interno, que o Projeto de Lei ng 1.676/93.
do Deputado José Mïlitão, seja anexado ao Projeto de Lei ng
1.396/93, de sua autoria, tendo em vista a identidade
temática e a semelhança do conteúdo das duas proposições. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
item XIII, do art. 244 do Regimento Interno.
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Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita,
nos ternos do art. 134, inciso 1, e do art. 140 do Regimento
Interno, seja o Projeto de Lei ng 1.861/93. de sua autoria,
enviado para exame das demais comissões a que foi
distribuido. já que se encontra vencido o prazo para a
Comissão de Justiça emitir parecer sobre a matéria. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
item XIII do art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, que pleiteia.
nos termos regimentais, seja formulado apelo ao Presidente
da RFFSA, Dr. Renato da Silva Almeida, e ao Dr. Rui Fiúza,
solicitando o apoio necessário ao funcionamento do
trenzinho a vapor que ligará Porto Novo às cidades de Volta
Grande e Sapucaia. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado
Ajalmar Silva, em que, nos termos regimentais, solicita a
alteração da ordem do dia da presente reunião, de modo que o
Projeto de Lei nQ 1.914/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a reorganização da autarquia Planejamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá
outras providências, seja apreciado em último lugar. Em
votação o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.916/94, do
Governador do Estado, que organiza o Conselho Estadual de
Cultura. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação
opinou pela sua aprovação, com a Emenda nQ i, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação
do projeto com a Emenda ng 1, da Comissão de Educação.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Educação, que opinou pela aprovação da Emenda nQ 2.
Vem á Mesa requerimento do ilustre Deputado Gilmar Machado,
em que solicita seja adiada a votação do Projeto de Lei flQ
1.916/94. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.917/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano Integrado
para o Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Educação opina pela sua aprovação. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
com a Emenda nQ 1, que apresenta. Emendado em Plenário, é o
projeto submetido á Comissão de Educação, que opina pela
rejeição das Emendas ns 2 a 4 e pela aprovação das Emendas
ns 5 e 6, que apresenta.
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Vem á Mesa requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos em
Que solicita adiamento da votação do Projeto de Lei flQ
1.917/94. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.918/94, do

Governador do Estado, que dispõe sobre o Conselho Estadual
de Turismo. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina
pela sua aprovação com a Emenda ng 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de Educação. Emendado
em Plenário, volta o projeto á Comissão de Educação, que
opina pela aprovação da Emenda nQ 4 na forma da Subemenda n
1: da Emenda nQ 5; da Emenda nQ 6 na forma da Subemenda nQ 1
e da Emenda nQ 7: e pela rejeição das Emendas ns 2 e 3. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Gilmar Machado - Solicito, por favor, a leitura
das Emendas ns 2 e 3 e da Subemenda flQ 1 á Emenda nQ 4.
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita ao Deputado
Marcos Helênio que proceda á leitura das emendas e da
subemenda para atender à solicitação do Deputado Gilmar
Machado.
O Sr. Secretário (Deputado Marcos Helênio) - (- Lê as
Emendas ms 2 e 3. publicadas na edição do dia 8/4/94, e a
Subemenda nQ i à Emenda ng 4, publicada na edição do dia
15/4/94.).
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas ngs 1. 5 e 7 e as
subemendas ás Emendas ns 4 e 6, que receberam o nQ 1, todas
com parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como estão. Aprovadas. Em votação, as Emendas ns
2 e 3, que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como estão. Rejeitadas. Está,
portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei m
1.918/94, com as Emendas nos 1, 5 e 7 e as subemendas as
Emendas ns 4 e 6, que receberam o ng 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta o Projeto de Lei nQ
1.914/94, do Governador do Estado, tendo em vista que ele
não se encontra em condições de ser votado.

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.300/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de
lei em epígrafe tem por objetivo criar linha de transporte
coletivo intermunicipal com sede em Cataguases. interligando
esse município e as comunidades de Dona Eusébia, Astolfo
Dutra, Piraúba e Rio Pomba.
Publicada em lg/4/93, a proposição foi encaminhada á
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e vem,
agora, a esta Comissão, que passa a analisá-la quanto ao
mérito.

Fundamentação
A importância de Cataguases, no contexto da Zona da Mata
mineira, não permite que a sua população fique à mercê de
linhas intermunicipais de transporte coletivo que, passando
pelo município apenas para fazer conexão com as demais
cidades, nele não possuam sede.
A grande demanda de passageiros existente em Cataguases e
as comunidades de Dona Eusébia, Astolfo Dutra e Rio Pomba
impõe a implantação de uma linha com sede no próprio
município, evitando que o fluxo normal de passageiros seja
prejudicado pela falta de lugares vagos nos õnibus que por
ali passam, com destino àquelas cidades.
Em razão disso, há que se reconhecer que a proposta contida
no projeto de lei sob exame é muito oportuna, e a sua
concretização irá criar facilidades de locomoção e
incrementar o intercâmbio entre as referidas comunidades e a
vizinha cidade de Cataguases.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, sonos de parecer favorável à

aprovação do Projeto de Lei no 1.300/93, na forma em que se
encontra redigido.
Sala das Comissões, 9 de março de 1994.
Antõnio Fuzatto, Presidente e relator - Tarcisio Henriques
- José Renato - Sebastião Costa.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.300/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques. a proposição em
tela objetiva criar linha de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal com sede em Cataguases, ligando esse
município às comunidades de Dona Eusébia, Astolfo Dutra,
Piraúba e Rio Pomba.
Foi a matéria distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade.
Em seguida, foi distribuída à Comissão de Administração
Pública, que opinou pela aprovação do projeto na forma
proposta.
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Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer,
mos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação. O projeto dispõe
sobre criação de linha de ônibus, não consignando despesas
no orçamento do Estado. A medida merece, assim, prosperar
nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.300/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - João Marques, relator -
Antônio Carlos Pereira - Baldonedo Napoleão - Roberto Amaral
- João Batista.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.314/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o projeto em
epigrafe dispõe sobre a criação de linha de transporte
coletivo rodoviário intermunicipal com sede em Cataguases.
Publicado em lg/4/93, o projeto foi encaminhado à Comissão

de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. A
seguir, veio a proposição a esta Comissão para exame do
mérito, nos termos do disposto no art. 195, c/c o art. 103,
I. 'd', do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de tema de vital importância na
atualidade - o transporte rodoviário -, seguindo a
sistemática de implantação de serviços de utilidade pública.
Dentro dessa linha, o art. lg do projeto prevê a outorga,

pelo DER-MO, de permissão para a criação da linha de
transporte coletivo entre Cataguases e cidades vizinhas.
E certo que a implantação da linha mencionada irá

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região.
Seria incompleta a apresentação de um elenco casuistico de
resultados dai advindos, que poderiam beneficiar a vida
política. económica e social da comunidade local.
Na verdade, o que interessa assinalar é a importância do
projeto para a vida dos usuários da via de transporte
rodoviário a ser estabelecida entre Cataguases, Mirai,
Guiricema, Visconde do Rio Branco e Viçosa.
Finalmente, é oportuno registrar que o art. 2g da

proposição em exame prevê a efetivação do respectivo edital
de concorrência no prazo de 30 dias a contar da publicação
da futura lei.
Entendemos que o referido dispositivo deve ser suprimido,
Pois é o Poder Executivo o detentor da discricionariedade
pertinente á conveniência e à oportunidade de concretização
da pretendida linha de transporte. E algo inerente á sua
atuação administrativa, não se sujeitando a prazo
predeterminado para efetivar o que já é de sua competência.
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Em razão disso, propomos, na conclusão deste parecer, a
Emenda no 1.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.314/93, no lg turno, com a Emenda no 1, a
seguir apresentada.

EMENDA Ng 1
Suprima-se o art. 2g, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Antônio Fuzatto, Presidente - Alvaro Antônio. relator -
José Renato - Tarcisio Henriques - Sebastião Costa.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.314/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, a proposição em
tela objetiva criar linha de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal, com sede em Cataguases, ligando esse
Município aos de Mirai, Cuiricema, Visconde do Rio Branco e
Viçosa.
A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto, apresentando a Emenda nQ 1.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.
nos termos regimentais.

A proposição em tela
não encontra óbice
orçamentário, à sua
criação de linha de
orçamento do Estado.
Casa.

Fundamentação
aperfeiçoada com a mencionada emenda,
do ponto de vista financeiro-
aprovação. A matéria dispõe sobre
ônibus, não consignando despesas no
medida merece, assim, prosperar nesta

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do

Lei ng 1.314/93 com a Emenda ng 1, apresentada pé]
de Administração Pública.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - João Marques,
Antônio Carlos Pereira - João Batista - Baldonedo
Roberto Amaral

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.410/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Projeto de
a Comissão

relator -
Napoleão -

O Projeto de Lei ng 1.410/93. do Deputado José Laviola,
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de São
João Evangelista para a construção de uma escola municipal e
de um ginásio poliesportivo.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 22/5/93, o
projeto foi distribuído a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V. "a",
do Regimento Interno.
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Fundamentação
o Projeto de Lei nQ 1410/93 tem por objetivo fazer
retornar ao patrimônio do Município de São João Evangelista
imóvel doado ao Estado em 29/7/85, para a construção de
praças de esporte; até a presente data, não lhe foi dada a
utilização prevista.
Doação, ensina Hely Lopes Meirelles, "é contrato pelo qual
uma pessoa (doador), por liberalidade, transfere um bem do
seu patrimônio para o de outra (donatário), que o aceita".
Constitui, como se pode constatar, uma espécie da qual a
alienação é o gênero. A alienação, na concepção desse
conceituado administrativista, é "toda transferência de
propriedade, remunerada ou gratuita, sob a forma de venda,
permuta, doação, dação em pagamento, investidura,
legitimação de posse ou concessão de domínio". (Direito
Administrativo Brasileiro. Ed. Revista dos Tribunais. S.
Paulo, 14a. edição. pág. 440, 1990.)
Para que o poder público possa alienar bem imóvel,
necessária se faz a autorização legislativa, em obediência
ao art. 61. XV. da Carta política mineira e ao art. 17, 1,
da Lei ng 8.666. de 21/6/93.
No tocante à desafetação do imóvel, necessária para que a
medida possa concretizar-se, está ela devidamente
caracterizada pela anuência do Poder Executivo. manifestada
por meio de memorando em que a Secretaria de Administração
se manifesta favorável à autorização legislativa,
Indispensável á espécie.
No que concerne à documentação, o projeto se acha

devidamente instruido com o traslado da escritura e com a
certidão de registro público, os quais bem identificam o
imóvel e comprovam a sua titularidade, não havendo, por
conseguinte, nenhum óbice á tramitação.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei ng
1.410/93.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.467/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epigrafe, do Deputado João Batista,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Deficientes Físicos de Araguari, com sede naquele município.
Publicado em 17/6/93, foi o projeto distribuído a esta
Comissão para receber parecer quanto a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em tela é regulada pela Lei ng 5.830, de 6/12/71,
que contém os requisitos indispensáveis á declaração de
utilidade pública de entidades. A Associação em exame cumpre
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as exigências da mencionada lei, de acordo com a
documentação juntada ao processo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.467/93.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Cléuber

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

NQ 1.546/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, a proposição em
epigrafe dispõe sobre a devolução do valor pago no ato de
inscrição em concurso público.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 7/8/93, foi o
projeto encaminhado a esta Comissão, para ser apreciado sob
os aspectos da juridicidade, da constitucionalidade e da
legalidade, consoante o disposto no art. 195. c/c o art.
103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Por intermédio da proposição sob comento, o referido
parlamentar pretende obrigar o poder público a devolver ao
candidato inscrito em concurso público o valor da taxa de
inscrição paga, nas hipóteses de inexistência de nomeação ou
de ser o número de nomeados inferior ao de vagas previstas
no edital.
A Constituição da República de 1988. ao consagrar um
capitulo à administração pública, faz menção explícita à
existência da atividade de administração direta, indireta ou
fundacional em qualquer dos Poderes (Executivo. Legislativo
ou Judiciário), nos âmbitos federal, estadual, distrital ou
municipal. E o que prescreve o art. 37, "caput", da referida
Carta Magna.
Estabelece, ainda, o inciso II do mencionado artigo a
necessidade de aprovação em concurso público para a
investidura em cargo ou emprego público.
Ora, o concurso público é um procedimento administrativo
que se inicia com a publicação do edital e se encerra com a
nomeação e a posse dos candidatos aprovados no certame. Se é
procedimento, são necessários vários atos administrativos
intermediários e sucessivos, até se chegar ao ato final
objetivado pela administração.
A matéria relativa a concurso público tem cunho
eminentemente administrativo, e. como tal, entendemos que
ela deva ser objeto de disciplina pelo poder administrador
por excelência, qual seja o Poder Executivo. Aliás, já foi
editado o Decreto ng 34.706/93,do Governador do Estado, o
qual aprova o regulamento geral de concursos públicos para
investidura em cargos ou empregos públicos da administração
direta e indireta do Estado de Minas Gerais.
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Ao editar tal decreto, o Chefe do Poder Executivo o fez no
uso da prerrogativa privativa que lhe é conferida pelo art.
90. VII, da Carta mineira.
Seria um contra-senso admitir a hipótese segundo a qual
cada Poder do Estado tem autonomia para expedir normas
gerais relativas a concurso público. Se assim fosse, os
candidatos a cargos ou empregos públicos no âmbito do
Executivo estariam sujeitos a regras jurídicas especificas e
diferentes das dos candidatos a cargos correspondentes no
Legislativo e no Judiciário.
Por outro lado, ressalte-se que o candidato aprovado em

concurso público não tem direito assegurado á nomeação, pois
esta depende da conveniência, a juizo da administração. Há
apenas uma situação, que se traduz em expectativa de
direito. Esse entendimento está consagrado pela doutrina e
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Este, ao
julgar o Recurso Extraordinário ng 21.767, firmou o seguinte
posicionamento:
"A aprovação em concurso não origina direito à nomeação;

ela cria simples expectativa de direito". (RDA. v. XLIV, pp.
170-173.)
Em outra oportunidade, o referido tribunal, ao apreciar o
Recurso de Mandado de Segurança ng 18.571, confirmou sua
decisão anterior, nos termos seguintes:
"O concurso não vincula o Poder Executivo à nomeação

compulsória do candidato; assiste-lhe, apenas, uma
expectativa de direito", (RDA, v, 98, out.-dez. 69, pp. 114-
122.
Como se vê, não há como obrigar a administração a nomear os

candidatos aprovados em seleção competitiva, pois o assunto
está relacionado com o seu poder discricionário. Em
conseqüência, é improcedente a proposta de devolução do
valor pago a titulo de inscrição no certame, quando não
houver nomeação para o cargo, pois se estaria onerando o
poder público pelo exercício de uma prerrogativa que lhe é
peculiar.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela antijuricidade,

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei ng 1.546/93.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994,
Antônio Júlio. Presidente - Ermano Batista, relator -
Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Ivo José (voto
contrário).

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.676/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em
epigrafe tem como objetivo disciplinar o uso de veiculo
oficial pertencente a órgão ou entidade da administração
estadual e dar outras providências.
Publicada em 25/9/93. foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
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juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, apresentando-lhe as Emendas nos 1 e 2.
vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 103, 1, oeo, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os veículos oficiais constituem bens do património
administrativo ou bens de uso especial e, por isso mesmo,
são considerados essenciais à execução dos serviços
públicos.
Ora, é do conhecimento de todos o alto custo não só dos
veículos, como também de sua manutenção, para a
administração.
Portanto, é absolutamente necessário disciplinar o uso de
veiculo oficial, objetivando alcançar a otimização da
relação custo/beneficio, tendo em vista a sua destinação
natural ou especial.
O projeto em tela não contém novidade, mas é de todo bem-
vindo por sistematizar conceitos e normas necessários para
coibir abusos que se tornaram quase costumeiros por parte
dos que têm acesso aos veículos oficiais.
Relevante também é a publicidade do domínio dos veículos
oficiais a fim de possibilitar que os cidadãos possam
exercer pressão contra abusos praticados, o que,
indiretamente, colaborará para que os dispositivos contidos
no projeto em análise se tornem realmente eficazes.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.676/93 com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 19 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques. Presidente - José Renato, relator -
Baldonedo Napoleão - João Batista - Célia de Oliveira.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.736193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe objetiva alterar o inciso 1 do lg do art. 13 da
Lei ng 10.594, de 1992,que cria o Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - e dá outras providéncias.
A proposição foi distribuída ã Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade da matéria.
Incluído na ordem do dia pela Mesa da Assembléia, o parecer
foi rejeitado pelo Plenário desta Casa. Em seguida, a
matéria foi encaminhada a esta Comissão para exame do
mérito, o que passamos a fazer.

Fundamentação
O projeto em epigrafe objetiva alterar dispositivo da Lei
ng 10.594. de 7/1/92, que versa sobre opção de integração ao
Quadro de Pessoal do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA.
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A fixação de critérios para lotação, absorção ou integração
de servidor de que trata o projeto em tela é ato de
competência privativa do Poder Executivo.
A verificação da conveniência e da oportunidade de mudança

CIOS requisitos legais para provimento derivado no IMÃ, bem
como do prazo para os servidores optarem pela integração em
determinado quadro de pessoal, como objetiva a proposição
ora analisada, é exercido de prerrogativa discricionária do
Chefe do Executivo.
Com efeito, é no âmbito de cada administração que se deve
escolher a mais adequada forma de se administrarem os
recursos humanos próprios.
Por outro lado, a análise do projeto leva-nos a concluir

que sua aprovação instalaria a incerteza e o individualismo
em matéria que , ao contrário, deve receber tratamento
objetivo e isonómico.
Perder-se-ia na imprevisão e na improvidência o
administrador que fosse obrigado a observar a norma
apresentada pelo projeto em exame, sem definição do termo
inicial para a contagem do prazo legal para o exercício do
direito de opção do servidor.
A indefinição do inicio do prazo decorreria exatamente do
fato de, nos termos do projeto, aquele ter sido estabelecido
por um ato de vontade do servidor: "após confirmação da
ciência dos servidores . . . ", e não da administração,
veiculado pela lei que se objetiva alterar.
A falta de ciência por parte dos servidores para o

exercício de um direito não justifica a medida a que ora se
visa, uma vez que, contra tal argumento, vigora, com relação
a todas as normas do ordenamento jurídico, a regra segundo a
qual ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a
conhece.

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

Lei ng 1.736/93.
Sala das Comissões. 19 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques. Presidente - João Batista, relator -

Célio de Oliveira - Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.807/93
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o projeto de lei
em epígrafe pretende criar linha intermunicipal de
transporte rodoviário coletivo entre os Municípios de
Tocantins e Ubá.
Publicada em 27/11/93, foi a proposição distribuída â
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, com as Emendas ngs 1 e 2.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer
de mérito, nos termos do art. 103, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A criação da linha de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal proposta pelo projeto em análise representa
importante passo rumo á integração regional tão defendida
pelos Poderes do Estado. Embora se reconheçam as
dificuldades inerentes a essa iniciativa, não se pode, por
outro lado, desconsiderar a oportunidade e a conveniência da
criação da referida linha.
E sabido que compete ao Poder Legislativo, como legitimo
representante dos interesses da sociedade, buscar soluções
satisfatórias para os problemas regionais, por meio do
estabelecimento de uma política de prioridades que leve em
conta as demandas de cada região.
Ao propor a criação de uma linha de transporte integrando
os municípios supramencionados. o projeto em tela visa ao
favorecimento dos cidadãos dessas comunidades por meio da
oferta de opções de transporte coletivo rodoviário, hoje
praticamente inexistentes.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.807/93 com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 19 de abril de 1994-
Tarcísio Henriques, Presidente - 8aldonedo Napoleão,
relator - João Batista - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.808/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

o projeto de lei em epígrafe, do Deputado Tarcísio
Henriques, tem como propósito criar linha de transporte
coletivo intermunicipal ligando o Município de Tocantins ao
de Rio Pomba.
Publicada, foi a proposição distribuída á Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer preliminar
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Agora, para cumprir o que dispõe o art. 195, c/c o art.
103. 1, do Regimento Interno, vem a matéria a esta Comissão
para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em tela, que cria linha de transporte
coletivo intermunicipal ligando Tocantins a Rio Pomba,
objetiva atender ás reivindicações da população daquela
região.
O cumprimento do objetivo proposto no projeto certamente
irá contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços de
transporte coletivo regular entre os aludidos municípios.
Vê-se, pois, que o projeto sob comento, por sua natureza,
vai ao encontro do interesse público. e, em obediência ao
principio da eficiência, a administração pública passa a
oferecer á coletividade, nesse caso, melhor serviço.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em lg
turno, do Projeto de Lei ng 1.808/93 com a Emenda ng 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Saldonedo Napoleão,
relator, João Batista - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.858/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Marcos Helênio, tem o
propósito de proibir a suspensão do fornecimento de água
pelas empresas concessionárias no Estado, em caso de
inadimplência do consumidor.
Publicado em 18/12/93, veio o projeto a esta Comissão para
receber parecer sob os aspectos jurídica, constitucional e
legal, nos termos do disposto no art. 195, c/c o art. 103,
V, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta constante mo projeto é compatível com as
disposições constitucionais e legais que versam sobre a
matéria.
A Carta da República, em seu art. 175, considera como
incumbência do poder público, na forma da lei, a prestação
de serviços públicos, sob as condições ali enumeradas.
Diante do mandamento constitucional, a lei deverá dispor
sobre os direitos dos usuários, a política tarifária e a
obrigação de manter serviço adequado.
Observa-se, assim, não haver nenhum impedimento quanto ao
disciplinamento da matéria, muito menos no que tange á
iniciativa da apresentação de projeto sobre o assunto, pois
este não se encontra entre as matérias elencadas no art. 66
da Constituição mineira, que delimita o campo de competência
privativa.
Por outro lado, a Lei Federal nQ 8.078. de 11/9/90, que

contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu
art. 22, assim preceitua:
"Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos".
O serviço de abastecimento de água, pela sua própria
natureza, sempre foi considerado essencial e reflete
diretamente na saúde do cidadão, que é considerada um
direito social, por força do disposto no art. 6g da
Constituição da República.
Uma vasta corrente doutrinária, não obstante as diversas
decisões emanadas das Cortes de Justiça do Pais, tem
considerado ilegal a interrupção do serviço de fornecimento
de água por inadimplência do consumidor, conforme bem
acentuado na justificação do projeto.
Acresce, ainda, que o art. 2g da Constituição mineira

estabelece como objetivos prioritários do Estado a garantia
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da efetividade dos direitos públicos subjetivos, entre os
quais a saúde do cidadão.
Entendemos, portanto. inexistir óbice à tramitação do
projeto sob comento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1. 858/93.
Sala das Comissões. 19 de abril de 1994,
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.817/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Leandro, o Projeto de Lei ng
1.877/94 visa a declarar de utilidade pública o Centro
Espirita Cabocla Jurema, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.
Publicado em 25/2/94, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art.
103, 1,"a".do Regimento Interno.

Fundamentação
O Centro Espírita Cabocla Jurema é uma entidade civil sem
fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica e tem por
finalidades o estudo e a difusão da doutrina espírita e a
prática da caridade. Está em pleno e regular funcionamento
há mais de dois anos, e sua diretoria é integrada por
pessoas idôneas e que não são remuneradas pelo exercício de
suas funções. Entendemos estar a proposição de acordo com as
exigências da Lei ng 5.830. de 6/12/71, que estabelece os
requisitos para a declaração de utilidade pública.
Pelas razões aduzidas, não há óbice à tramitação do

projeto.
Conclusão

Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.877/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.896/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
dos Produtores Rurais do Córrego dos Martins, com sede no
Município de Tarumirim.
Publicada em 3/3/94, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
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A referida Associação preenche os requisitos da Lei nQ
5.830. de 6/12/71, conforme comprova a documentação
apresentada. A entidade tem personalidade juridica, funciona
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que
exercem.
Dessa forma, a matéria não encontra, na ordem juridica,

óbices à sua normal tramitação.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.896/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José. relator - Clêuber

Carneiro - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.898/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei no 1.898/94, do Deputado Raul Messias;
objetiva declarar de utilidade pública o Asilo Raimundo
Albergaria, com sede no Município de Tarumirim.
Publicado em 3/3/94, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A entidade em apreço atende desinteressadamente á

comunidade; ampara pessoas idosas, prestando-lhes
assistência material e espiritual. Além disso, tem
personalidade juridica, está em funcionamento há mais de
dois anos, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e
que não recebem renumeração pelos serviços prestados.
Não há, pois, óbices à normal tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridícidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.898/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Geraldo
Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.902194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Raul Messias, tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimemto Comunitário de Vai Volta, com sede no
Município de Tarumirim.
Publicada em 4/3/94, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
A matéria em exame é disciplinada pela Lei nQ 5.830, de
6/12/71. Para a concessão da declaração de utilidade
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püblica, exige-se que a entidade tenha personalidade
jurídica, esteja em funcionamento há mais de dois anos _e
tenha diretoria composta de pessoas idôneas e não
remuneradas pelo trabalho que desempenham.
Todos os requisitos estão cumpridos pela entidade em
apreço, como comprova a documentação juntada ao processo.
Não há, portanto, óbices á normal tramitação do projeto.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.902/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 19 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator - Ivo
José - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.903/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o Projeto de Lei ng
1.903/94 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Produtores Rurais da Comunidade do Córrego Cabeceira do
Vai Volta, com sede no Município de Tarumirim.
Publicado em 4/3/94, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
O projeto em causa trata de matéria regulamentada pela Lei
ng 5.830, de 6/12/71, que estabelece os requisitos para a
declaração de utilidade pública, quais sejam ter a entidade
personalidade jurídica, estar em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, servir
desinteressadamente á comunidade, ter diretoria composta de
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício
de seus cargos.
Tais exigências estão atendidas pela associação em apreço,
conforme a documentação anexada ao processo, não se
encontrando óbices á normal tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei. nQ
1.903/94.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
António Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator - Ivo
José - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.906/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 1.906/94, do Deputado Raul Messias, tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Creche Lar
dos Meninos Cristãos, com sede no Município de Tarumirim.
Publicada em 5/3/94, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 103. V,
"a", c/c o art. 195, ambos do Regimento rnterno.
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Fundamentação
A entidade em tela tem caráter social, personalidade
jurídica e funciona há mais de dois anos; sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercicio dos respectivos cargos.
Dessa forma, estão preenchidos todos os requisitos

estabelecidos pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina
a matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.906/94.
Sala das Comissões. 19 de abril de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator - Ivo

José - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE

LEI COMPLEMENTAR No 32194
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Encaminhado a esta Casa Legislativa pelo Presidente do

Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei Complementar ng 32/94
altera a composição numérica do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
No lg turno, o projeto foi aprovado sem emendas. Retorna.

agora, a esta Comissão para receber parecer no 2g turno.
Fundamentação

Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
comento não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário á sua aprovação.
Entretanto, no intuito de aprimorar o projeto, apresentamos
a Emenda no 1, que visa corrigir grave injustiça e
discriminação contra os funcionários de carreira do
Tribunal, que entraram para o serviço público mediante
aprovação em concurso público de provas e de titulos.

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

Lei Complementar no 32/94, no 2g turno, com a Emenda nQ 1, a
seguir transcrita.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art . .... - A proibição de q ue trata o art. 3g da Lei n

9.730, de 5 de dezembro de 1988, não se aplica a
funcionários estáveis e de carreira que ocupem cargos
privativos de bacharéis em Direito,".
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994-
Cêlio de Oliveira, Presidente - João Marques, relator -

Antônio Carlos Pereira - Roberto Amaral - Baldonedo Napoleão
- João Batista.

ERRATA

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.866/94
ANEXO 11
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Os quadros a seguir constituem a seqüência do Anexo ri do
Projeto de Lei flQ 1.866/94, publicado de forma incompleta na
edição de 16/4/94. pág. 37. cois. 2 e 3.

- Os quadros mencionados foram publicados na edição do
'Diário do Legislativo de 21/4/94.
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Belo Horizonte, sábado, 23 de abril de 1994

ATA

ATA DA 519a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE ABRIL DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficios e telegramas - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei ng 1.994/94 - Requerimentos ngs
5.284 a 5.286/94 - Requerimento do Deputado Marcos Helênio -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e dos
Deputados Simão Pedro Toledo, Roberto Luiz Soares (4) e
Elmiro Nascimento - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
Wanderley Ávila - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Leitura
de comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento
do Deputado Marcos Helênio (retirada de tramitação);
inclusão do projeto em ordem do dia - 2ã Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, em lg turno, do Projeto
de Lei ng 1.960/94; aprovação com as Emendas nos 1 e 2 -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Ás 14h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelrno Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Cléuber Carneiro - Dilzon Meio - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - tbrahim Jacob
- Ivo José - Jaime Martins - João Batista - José Braga -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil
Kumaira -Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - 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. 2o-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior. Na sua ausência, com a palavra, o
Deputado Sebastião Helvécio para a fazer leitura.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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- O Deputado Sebastião Helvécio, 4g-Secretário, nas funções
de 20-Secretário, procede á leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Wanderley Ávila, lg-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência: oFicIas

Do Sr. Herbert Drummond, Presidente da CODEVASF em
exercido, encaminhando cópias de termos aditivos a
convênios firmados entre a COOEVASF e entidades de ensino.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
00 Sr. Alvaro Eustáquio Pedrosa, Presidente da Câmara
Municipal de Lavras, solicitando apoio para a aprovação do
Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei no 1.865/94. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei ng 1.865/94.)
Do Sr. Carlos Eloy de Carvalho Guimarães. Presidente da
CEMIG, informando, em atenção a requerimento do Deputado
Geraldo da Costa Pereira (liberação de recursos para
expansão de redes de distribuição de energia elétrica no
Município de Raposos e em outros), que essa empresa firmou
convênio com a Prefeitura de Raposos para instalação de
postes, em atendimento a consumidores de baixa renda, e que
contatos com essa municipalidade estão sendo iniciados a fim
de que seja firmado convênio que propicie a execução de
obras de extensão de rede de energia elétrica nesse
município.
Do Sr. Estêvão Lucchesi de Carvalho, Juiz de Direito

Substituto da Comarca de Paraopeba, retificando, em atenção
a pedido feito pela Comissão de Constituição e Justiça
(esclarecimentos relativos ao estatuto de Fundação
Educacional Monsenhor Herculano - Padre Geraldo), a
declaração anteriormente firmada, tendo em vista o que
dispõe o art. 22 do estatuto da referida Fundação, que prevê
remuneração, e declarando a invalidade do atestado de
funcionamento da entidade. (- A Comissão de Constituição e
Justiça.)
Do Sr. Wanderley Vieira de Andrade, Diretor Executivo da

Caixa Beneficente de Ex-Guarda Civil e Fiscais de Trânsito -
CBGCFT -, esclarecendo, em resposta a convite feito pela
Comissão de Defesa do Consumidor (pedido para que compareça
a reunião dessa Comissão a fim de tratar de assunto relativo
ao Projeto de Lei ng 1.605/93), que comparecerá perante a
Comissão quando a matéria a ser tratada for tão-somente o
projeto referido. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

TELEGRAMAS
Dos Srs. Humberto Bosaipo e José Nader, Presidentes das

Assembléias Legislativas de Mato Grosso e do Rio de Janeiro,
respectivamente, agradecendo o convite para a reunião
especial desta Assembléia em comemoração do centenário de
nascimento do Engg Dermeval José Pimenta.
Do Sr. Ivan Abrão. Presidente da Fundação Educacional de
Ituiutaba, e da Presidência, das diretorias e dos corpos
docente, discente e administrativo da FUMA, manifestando-se
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contra o Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 1.865/94. (-
Anexem-se ao Projeto de Lei nQ 1.865/94.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de proposições
- Nesta oportunidade são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 1.994/94

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção á
Maternidade e à Infância de Passos, com sede no Municipio de
Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Proteção à Maternidade e á Infância de Passos, com sede
no Municipio de Passos.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de abril de 1994.
Cóssimo Freitas
Justificação: A Associação de Proteção à Maternidade e á
Infância de Passos é uma instituição beneficente, de caráter
filantrópico, cuja atuação dinâmica e séria tem por Objetivo
realizar promoções para fins assistenciais e sociais
Desenvolve trabalho de benemerência nas áreas médica,
odontológica e educacional e mantém creches que se destinam
a amparar os infantes Todo esse trabalho é realizado em
prol da população carente.
O Juiz de Direito da Comarca de Passos atesta que os
requisitos exigidos pela Lei nQ 5.830, de 1971, para que
entidades sejam declaradas de utilidade pública, estão
atendidos.
A par dessas considerações e numa demonstração de
reconhecimento ao relevante trabalho empreendido pela
Associação de Proteção á Maternidade e á Infância de Passos,
esperamos a aprovação deste projeto pelos nobres pares desta
Casa-
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos ternos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
I. do Regimento Interno-

REQUERIMENTOS
NQ 5.284/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento,
no dia 16 do mês em curso, do ex-Deputado Said Paulo Arges.
(- A Comissão de Administração Pública.)
NQ 5.285/94, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Saúde com vistas á construção de um posto de saúde na
comunidade rural de Tijucal, no Municipio de Argirita. (-
A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 5.286/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
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Transportes e Obras Públicas com vistas à liberação de
recursos para a construção do anel rodoviário do Municipio
de Montes Claros. (- A Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Marcos Helênio. solicitando seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei ng 1722/93.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão

de Educação e dos Deputados Simão Pedro Toledo, Roberto Luiz
Soares (4) e Elmiro Nascimento,

Oradores Inscritos
- O Deputado Wanderley Ávila profere discurso, que será
publicado em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2 5A parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião: pela Comissão de
Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer - aprovação do
Projeto de Lei ng 1.724/94, do Deputado Baldonedo Napoleão
(Ciente. Publique-se.); pelo Deputado Simão Pedro Toledo -
falecimento da Sra. Maria Helena Fagundes Vieira, ocorrido
em Pouso Alegre; pelo Deputado Roberto Luiz Soares (4) -
falecimento do Sr. Ralim Elias, ocorrido nesta Capital; do
Sr. António Pinto Filho, ocorrido em Visconde do Rio Branco;
do Sr. Lindouro Avelar, ocorrido em Lagoa Santa e do Sr.
Michel Amim, ocorrido em Guiricema; pelo Deputado Elmiro
Nascimento - falecimento do Sr. Inácio Câmara Guatimosim,
ocorrido nesta Capital (Ciente. Oficie-se).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio
solicitando, nos termos do inciso VIII do art. 244 do
Regimento Interno, a retirada de tramitação do Projeto de
Lei ng 1.722/93, de sua autoria, que abre o Palácio da
Liberdade á visitação pública e dá outras providências.
Inclua-se o projeto na ordem do dia para os fins do art. 288
do Regimento Interno

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lo turno, do Projeto de
Lei no 1.960/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre o
Conselho de Coordenação Cartográfica - CDNCAR - e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Ciência e
Tecnologia opina pela sua aprovação com as Emendas ngs 1 e
2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
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salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação. as Emendas ngs 1
e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado,
em lg turno, o Projeto de Lei ng 1.960/94 com as Emendas ngs
1 e 2. A Comissão de Ciência e Tecnologia.

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
reunião de debates, sexta-feira, dia 22. às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.393193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.393/93, do Deputado Roberto Amaral,

objetiva alterar a Lei ng 10.154, de 25/4/90, que declara de
utilidade pública a Fundação Assistencial e Promocional da
Pastoral da Oração de Viçosa - APOV -, com sede no Município
de Viçosa, e foi aprovado no 2g turno na forma do vencido no
lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.393193
Altera a Lei no 10.154, de 26 de abril de 1990. que declara

de utilidade pública a Fundação Assistencial e Promocional
da Pastoral da Oração de Viçosa - APOV -, com sede no
Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O art. lg da Lei ng 10.154, de 25 de abril de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a

Associação Assistencial e Promocional da Pastoral da Oração
de Viçosa - APOV -, com sede no Municipio de Viçosa.".
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Célio de Oliveira. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.800/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.600/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Fundação
Mário Vrandecic, com sede no Municipio de Nova Lima, foi
aprovado nos turnos regimentais sem emenda.
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Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.600/93
Declara de utilidade pública a F undação Mário Vrandecic,

com sede no Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação

Mário Vrandecic, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Célio de Oliveira, relator
Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.603/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.603/93, do Deputado Sebastião Costa,
que declara de utilidade pública a União Comunitária de
Santa Rita de Minas, com sede no Município de Santa Rita de
Minas, foi aprovado nos turnos regimentais sem emenda-
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.603/93
Declara de utilidade pública a União Comunitária de Santa

Rita de Minas, com sede no Município de Santa Rita de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a União

Comunitária de Santa Rita de Minas, com sede no Município de
Santa Rita de Minas.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Célio de Oliveira, relator
- Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.718/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.718/93, do Deputado Bonifácio Mourão.
que declara de utilidade pública o Movimento de Assistência
Social - MOVAS -, com sede no Município de Vespasiano, foi
aprovado nos turnos regimentais sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, § lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final. que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Plg 1.718/93
Declara de utilidade pública o Movimento de Assistência

Social - MOVAS -. com sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Movimento
de Assistência Social - MOVAS -' com sede no Município de
Vespas i ano -
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 12 de abril de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Célio de Oliveira, relator
- Geraldo Rezende.
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Belo Horizonte, terça-feira, 26 de abril de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE ABRIL DE 1994

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum".

COMPARECIMENTO -
- Ás 9h16min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrus - Geraldo Santanna - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a presente reunião
por falta de "quorum" e convoca os Deputados para a reunião
ordinária de debates de segunda-feira, dia 25. ás 20 horas

ATA DA 3g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NO 38/93,
DE AUTORIA DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUE ACRESCENTA Á
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS O ARTIGO 299
As nove horas e cinqüenta minutos do dia quatorze de
dezembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Côssimo Freitas, Bernardo
Rubinger, José Remato (substituindo este ao Deputado
Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do PMDB), Jorge
Hannas (substituindo ao Deputado Jaime Martins, por
indicação da Liderança do PFL), Roberto Amaral. Célio de
Oliveira, José Braga, Ermano Batista (substituindo este ao
Deputado Ronaldo Vasconcellos, por indicação da Liderança do
PL), Wilson Pires (substituindo ao Deputado Hely Tarquinio,
por indicação da Liderança do PP) e Adelmo Carneiro Leão
(substituindo ao Deputado Gilmar Machado, por indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Cóssimo Freitas,
declara abertos os trabalhos e suspende a reunião por uma
hora. As lOhSOmin, reúnem-se na Sala das Comissões , os
Deputados Cõssimo Freitas, Bernardo Rubinger, Antônio
Pinheiro (substituindo este ao Deputado Francisco Ramalho,
por indicação da Liderança do PSDB), Clêuber Carneiro
(substituindo ao Deputado Jaime Martins, por indicação da
Liderança do PFL), Antônio Júlio (substituindo ao Deputado
Alvaro Antônio. por indicação da Liderança do BRO), Ermano
Batista (substituindo ao Deputado Ronaldo Vasconcelios. por
indicação da Liderança do PL), Wilson Pires (substituindo ao
Deputado Hely Tarquinio, por indicação da Liderança do PRN)
e Maria José Haueisen. membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Cõssimo
Freitas, declara reabertos os trabalhos e suspende a reunião
por 40 minutos. As 11h42min, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Càssimo Freitas, Bernardo Rubinger, Geraldo
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Rezende (substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão, por
indicação da Liderança do PMDB). Clêuber Carneiro
(substituindo ao Deputado Jaime Martins, por indicação da
Liderança do PFL), Célio de Oliveira, Antônio Júlio
(substituindo ao Deputado José Bonifácio, por indicação da
Liderança do PPR), Ermano Batista (substituindo ao Deputado
Ronaldo Vasconceilos, por indicação da Liderança do PL),
Antônio Pinheiro (substituindo ao Deputado Francisco
Ramalho, por indicação da Liderança do PSDB) e Maria José
Haueisen, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Côssimo Freitas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que esta reunião tem a finalidade de
apreciar o parecer para o 2g turno do relator. Deputado
Bernardo Rubinger. a quem passa a palavra. O Deputado
Bernardo Rubinger emite parecer pela aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição ng 38/93 com as Emendas ngs 1 e 2.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
Presidência suspende a reunião para a lavratura desta ata.
Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1993.
Côssimo Freitas, Presidente - Bernardo Rubinger - Geraldo
Rezende - Antônio Pinheiro - Ermano Batista - Maria José
Haueisen - Clêuber Carneiro - Célio de Oliveira - Antônio
Júlio.
ATA DA 71a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As dez horas do dia vinte e três de março de mil novecentos
e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Simão Pedro Toledo, Baldonedo Napoleão, Bernardo
Rubinger e Francisco Ramalho (substituindo este ao Deputado
Romeu Queiroz, por indicação do BRD), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos,
esclarece que a reunião tem a finalidade de discutir e votar
proposições da Comissão e apreciar a matéria constante na
pauta, e, em seguida, solicita ao Deputado Baldonedo
Napoleão que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência dá ciência aos parlamentares presentes do
recebimento dos seguintes oficios: ng 1.953/93, do Sr. Paulo
Fernando Soares de Oliveira, Prefeito Municipal de
Governador Valadares, que comunica a criação dos Distritos
de Goiaba], Santo Antônio do Pontal. Vila Nova Floresta e
Chonin de Baixo, e encaminha, em anexo, cópias das
respectivas leis municipais de criação: ng 8/94. do
Prefeito Municipal de Berilo, que encaminha documentação
referente à instalação e à criação do Distrito de
Lelivéldia; do Juiz de Direito Ronaldo Tovani, comunicando
que no dia 19/2/94 foi instalada oficialmente a Comarca de
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Santa Rita de Caldas, composta pelos Municípios de Santa
Rita de Caldas e tpuiúna; ng 29/94, do Deputado Ailton
Vilela, que encaminha documentação da Associação Comunitária
dos Proprietários e Moradores do Bairro Jardim Encantado e
Adjacências, com sede no Município de Vespasiano,
solicitando apreciação do problema surgido com a emancipação
do Distrito de São José da Lapa. A seguir, o Presidente
passa á discussão e á votação de proposições de autoria da
Comissão e apresenta requerimento do Deputado Baldonedo
Napoleão, que solicita seja convidado um representante da
SEPLAN para discussão do Projeto de Lei ng 1.590/93.
Colocado em votação, o requerimento ê aprovado. Na seqüência
dos trabalhos, a Presidência passa á discussão e á votação
de proposições sujeitas á deliberação conclusiva da
Comissão, oportunidade em que anuncia a votação dos
seguintes requerimentos: ng 4.798/93, do Deputado Sebastião
Costa, que solicita seja a Comarca de Caratinga dotada das
condições mínimas necessárias para a consecução de
justificação judicial, em cumprimento ao cortando contido no
art. 202, parágrafo único, da Constituição Federal. O
relator, Deputado Bernardo Rubinger, opina pela aprovação do
requerimento; ngs 4.919, 4.920 e 4.921/93, todos do
Deputado Geraldo da Costa Pereira, que solicitam, a
implantação de distrito industrial nos Municípios de
Visconde do Rio Branco, Mateus Leme e Raposos,
respectivamente. Os respectivos relatores. Deputados
Baldonedo Napoleão, Jorge Narinas e Raul Messias, opinam pela
aprovação das proposições. Colocados em votação, cada um por
sua vez, os requerimentos são aprovados. A seguir, a
Presidência passa a colocar em votação, nos termos da
Deliberação da Mesa no 487, de 1990. os Requerimentos ngs
4.797 e 4.991/93 e 5.096/94. do Deputado Jaime Martins, que
solicitam a inserção nos anais da Casa de voto de
congratulações com os Municípios de Perdigão, Moema e
Florestal pelo transcurso de seus aniversários de
emancipação politico-administrativa; ng 4.977/93, do
Deputado Reinaldo Lima, que solicita a inserção nos anais da
Casa de voto de congratulações com o Município de Lassance
pelo transcurso de seu aniversário de emancipação político-
administrativa; ng 4.988/93. do Deputado Baldonedo Napoleão,
que solicita a inserção nos anais da Casa de voto de
congratulações com o Municipio de Barroso pelo transcurso de
seu aniversário de emancipação politico-administrativa: ngs
5.055 e 5.074/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, que
solicita a inserção nos anais da Casa de votos de
congratulações com a nova diretoria da Federação Mineira de
Associações Microrregionais de Municipios e voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Geraldo Ferreira Chagas, Vice
Prefeito de Piracema; ngs 5.100 e 5.101/94. do Deputado
Wanderley Ávila, que solicitam a inserção nos anais da Casa
de votos de congratulações com os Municípios de Santa Fé de
Minas. Lagoa dos Patos, Presidente Kubitschek, Presidente
Juscelino e Canaã pelo transcurso de seus aniversários de
emancipação politico-administrativa. Submetidos ã votação.
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cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Neste
momento, é registrada a presença do Deputado Romeu Queiroz.
membro da Comissão. A Presidência e os demais membros da
Comissão tecem considerações acerca das proposições
apreciadas e decidem que os requerimentos de votos de
congratulações e pesar não mais deverão constar nas reuniões
de Comissão e sugerem que estes sejam encaminhados
diretamente por intermédio dos gabinetes parlamentares. A
Presidência informa que a correspondência contendo as
indicações dos membros desta Comissão para participarem das
audiências públicas foi encaminhada no dia 12 do corrente ao
Presidente da Casa. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1994.
Simão Pedro Toledo, Presidente - José Renato - Baldonedo

Napoleão - Bernardo Rubinger.
ATA DA 43q REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Ás nove horas e quinze minutos do dia treze de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda. Maria
Olivia e Glycon Terra Pinto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marcos Helénio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Glycon Terra Pinto que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência
informa que a reunião tem por objetivo discutir os serviços
públicos essenciais, com a participação dos Srs. Antônio
Augusto Anastasia, Secretário do Planejamento; Paulo Neves
de Carvalho, professor da UFMG; e Plinio Salgado, professor
da Faculdade de Direito Mílton Campos. O Presidente concede
a palavra aos expositores, que discorrem sobre conceituação,
classificação, funções típicas e atípicas dos órgãos
públicos nas esferas federal, estadual e municipal, bem como
sobre direitos dos usuários dos serviços públicos
essenciais e não-essenciais. Abrem-se debates entre os
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência passa a palavra aos convidados para que teçam as
últimas considerações. O Presidente agradece o
comparecimento dos convidados e suspende a reunião por 5
minutos, Reabertos os trabalhos, o Presidente passa á 2a
parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Deputado Márcio Miranda apresenta
dois requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho e
Sebastião Costa. O primeiro solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Educação. Cultura, Desporto,
Turismo e Lazer e de Defesa do Consumidor, com a
participação de representantes de entidades vinculadas aos
interesses do consumidor, para tratar da conversão das
mensalidades escolares em URV e de eventuais abusos de
preços nas conversões. 0 segundo solicita sejam convidados a



434

prestarem esclarecimentos perante a Comissão o Chefe da
Divisão de Produção e Classificação Vegetal em exercício, o
Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -.
a Coordenadora do PROCDN-MG e o Delegado Federal de
Agricultura de Minas Gerais, tendo em vista denúncias de
fraudes, irregularidades, tentativa de suborno e invasão de
competência relativa aos fatos do dia 9/3/94 e seus
desdobramentos, ocorridos nos supermercados de Belo
Horizonte. Submetidas a votação, são as proposições
aprovadas. A seguir, a Presidência passa á 2a fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de parecer
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. Nos termos do art. 123 do Regimento Interno, o
Deputado Marcos Helênio. relator do Projeto de Lei n
1.575/93, no 1Q turno, opina pela aprovação da matéria com
as Emendas ns 1 e 2. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1994.

 

Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Hely
Tarquinio. - - -
ATA DA 67a REUNI ÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia treze de abril de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Tarcísio Henriques, José Renato, Dilzon Melo.
Antônio Fuzatto e Sebastião Costa, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Tarcisio Henriques, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado José Renato que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. O Presidente passa a fazer a
leitura de oficios enviados á Comissão pelo Dr. Carlos
Alberto Cotta, Diretor-Presidente da CDMIG, solicitando
cópias de notas taquigrâficas e g ravações dos debates
ocorridos nas reuniões dos dias 16/3/94 e 6/4/94, envolvendo
denúncias do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Extração de Metais Básicos e de Minerais Não Metálicos de
Araxá: pelo Sr. Daltro Batista de Paiva, solicitando
providências quanto ao pagamento dos benefícios de INSS até
o 5Q dia útil de cada mês; pelo Vice-Governador do Estado,
Or. Arlindo Porto, solicitando mais uma vara para a Comarca
de Leopoldina; pela Juiza de Direito da la Vara Criminal,
solicitando novas varas para a Comarca de Uberlãndia; pelo
Sr. Adalberto Duarte da Silva, solicitando intervenção junto
ao DETRAN-MG, a fim de exigir a emissão de IPVA para carros
isentos (com mais de 25 anos): pelo Sr, Sebastião Lair
Paixão, solicitando apresentação de emenda objetivando
enquadramento, na carreira, dos funcionários públicos
estaduais - Advogados -, que exerçam a função de Defensor
Público; pelo Dr. José Norberto Vaz de Mello, informando
sobre atos praticados pelos diversos cartórios de registro e
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de protestos nos últimos três anos. A Comissão recebe oficio
da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e
Tecelagem do Estado de Minas Gerais, encaminhado pelo
Deputado Antônio Júlio. A Presidência informa que a reunião
tem por finalidade apreciar a matéria constante na pauta e
registra a presença do Dr. Fued José Dib, Presidente do
Tribunal de Contas. Passa-se á 2ê fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de proposições sujeitas á apreciação
do Plenário da Assembléia. O Presidente informa q ue todas as
matéria foram distribuídas anteriormente. Com  a palavra, o
Deputado José Remato emite parecer sobre as emendas
apresentadas em Plenário, no lQ turno, ao Projeto de Lei
Complementar np 3/90, do Tribunal de Contas. O relator
conclui pela aprovação das Emendas ns 57, 62, 63, 65, 72,
74 e 79 e pela rejeição das emendas ngs 55, 56, 58, 59, 60,
61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75. 78 e 81; pela
aprovação da Subemenda ng 1 á Emenda nQ 76; pela aprovação
da Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 77 e pela aprovação das
Emendas ns 82, 83 e 84, da Comissão de Administração
Pública. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. O relator do Projeto de Lei no 868/92. Deputado
Dilzon Melo, conclui pela aprovação do projeto com as
Emendas ngs 1 a 3 da Comissão de Constituição e Justiça, na
forma das Subemendas que receberam o no 1, e Emenda nQ 4, da
Comissão de Administração Pública. Discutido e votado, é
aprovado o parecer. O Projeto de Lei ng 1.293/93, de autoria
do Deputado João Marques, recebe, no lo turno, parecer do
relator Deputado Antônio Fuzatto, por sua aprovação.
Discutido e votado, é aprovado o parecer. O Projeto de Lei
nQ 1.676/93, do Deputado José Militão, recebe, no lQ turno,
parecer pela aprovação, e. na fase de discussão, o Deputado
Antônio Fuzatto solicita vista da matéria, o que é deferido
pelo Presidente. Passa-se á 3a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições sujeitas à deliberação
conclusiva da Comissão. Nesta fase o relator, Deputado
Sebastião Costa, apresenta parecer para o lQ turno favorável
á aprovação do Projeto de Lei nQ 1.580/93. do Deputado
Milton Salles, que dá a denominação de Rodovia Adolfo Engel
à Rodovia MG-184. Discutido e votado, é aprovado o projeto.
A Presidência coloca em votação os pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ns 1.190/92 e 1.377/93. que são
aprovados por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença de todos, em especial
daqueles que colaboraram para que o Projeto de Lei
Complementar no 3/90 fosse aprovado em seu lQ turno nas
comissões, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Saldonedo Napoleão - João

Batista - Célio de Oliveira.
ATA DA 5a REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE SAÚDE
E AÇÃO SOCIAL
As dez horas e quinze minutos do dia treze de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e
Wilson Pires, membros da Comissão supracitada. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Antõnio Fuzatto e António
Carlos Pereira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Adelrno Carneiro Leão que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião tem por finalidade receber em audiência pública
entidades ligadas à área de saúde para discutir o Projeto
de Lei nQ 1.066/92, que dispõe sobre a promoção da saúde e
da reintegração social das pessoas portadoras de sofrimento
mental, determina a implantação de ações e serviços de saúde
mental, em substituição aos hospitais psiquiátricos, a serem
extintos progressivamente, regulamenta as internações,
especialmente as involuntárias, e dá outras providências. A
seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão, autor do requerimento que motivou o convite.
Ato continuo, a Presidência passa a palavra, pela ordem, aos
seguintes convidados; Srs. César Rodrigues Campos,
Secretário Municipal de Saúde; Minam Nadi Abou'-yd,
representante do Fórum Mineiro de Saúde Mental; Marcos
Vinícius de Oliveira, Vice-Presidente do Conselho Federa' de
Psicologia; José Aparecido Gonçalves, representante da
Central de Movimentos Populares; Francisco José dos Reis
Goyatá, representante da Associação Mineira de Psiquiatria;
Geraldo Francisco da Silva, representante da Associação dos
Usuários de Saúde Mental de Minas Gerais; Mary Francis de
Ávila, representante do, Sindicato dos Médicos; Renato
Barros, Diretor do SIND-SAUDE; Maria Laiz Ferreira Oliveira,
Presidente do Conselho Distrital de Saúde de Venda Nova; Dr.
Franklin Rubinstein, representante do Presidente do Conselho
Federal de Medicina; Or. Alexandre Gomes. Vereador à Câmara
Municipal de Belo Horizonte e representante do Presidente da
Câmara. Participam dos debates todos os convidados e
parlamentares presentes. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
tece suas considerações finais e afirma que tomará as notas
taquigráficas desta reunião como subsidios para elaborar o
seu parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.066/92. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 20 de abril de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires - Adelmo Carneiro

Leão.
ATA DA lê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
CONSTITUÍDA PARA ACOMPANHAR AS NEGOCIAÇÕES ENTRE O GOVERNO
DO ESTADO E AS LIDERANÇAS DO FUNCIONALISMO, VISANDO À
REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS E À CONVERSÃO DOS SALÁRIOS
PARA A URV
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de
abril de mil novecentos e noventa e quatro. reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Gilmar Machado, Dilzon Meio
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e Anderson Adauto. membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Melo,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar
Machado que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes
Registra-se , nessa oportunidade, a presença dos Deputados
Roberto Carvalho, Simão Pedro Toledo, Marcos Helênio e
Antônio Fuzatto. A Presidência lê comunicação do Lider do PT
indicando os nomes dos Deputados Gilmar Machado e Marcos
Helénio em substituição, respectivamente, aos Deputados
Roberto Carvalho e Gilmar Machado, como membros efetivo e
suplente, nesta Comissão A seguir, o Presidente comunica
que foi apresentado em Plenário, em data anterior a esta
reunião, requerimento desta Presidência, solicitando seja
convidado a comparecer nesta Comissão o Presidente do
Conselho Estadual de Politica de Pessoal. Dr. Antônio
Augusto Junho Anastasia, que deverá ser ouvido antes de
quaisquer outros representantes de órgãos públicos, ficando,
portanto, suspensa a presença dos Diretores-Gerais dos
Tribunais de Justiça e de Contas e desta Assembléia
Legislativa até que a Comissão delibere sobre o referido
requerimento. A seguir, o Deputado Dilzon Melo informa que a
finalidade da reunião é ouvir os Presidentes da Coordenação
Sindical do Funcionalismo Público, Euler Ribeiro; do
Sindicato único dos Trabalhadores de Educação, Antônio
Lambertuci ; do Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de
Tributos, Severino Franscisco Ribeiro Sobrinho, que se faz
representar pelo Vice-Presidente, Renato Bandeira de Mello;
e Diretor do Sindicato único dos Trabalhadores da Saúde,
Carlos Roberto Campos. D Presidente registra a presença do
Presidente e dos Diretores do Sindicato dos Servidores da
Justiça, respectivamente, Dlinto Paiva, Ailton Pinho Tavares
e Guilherme Freitas de Alcântara; do Presidente da
Associação dos Servidores da Junta Comercial, Luiz Eduardo
Correa Soares; do Diretor do Sindicato dos Trabalhadores do
Serviço Público, João Duarte Bretz; das representantes dos
Pensionistas do Estado de Minas Gerais, Adevani Bastos e
Olga Leal: da Associação dos Pensionistas de Juiz de Fora,
Helena Mirandella; do Sindicato dos Servidores do IPSEMG,
Isabel de Castro Duarte; do Presidente e Diretores do
Sindicato da Policia Civil. respectivamente. José Magela
Alves Pereira, David Rodrigues da Silva e Jales Leite
Fonseca, do representante da Central única dos
Trabalhadores. Carlos Calazans e Presidente do SINDFAZ,
Antonio dos Reis Ferreira. Nesta ocasião, o Deputado Dilzon
Melo passa a palavra ao Deputado Roberto Carvalho a fim de
explicar a razão dos convites formulados para comparecimento
a esta reunião. A seguir, passa a palavra aos convidados,
que reivindicam e fazem suas explanações sobre o tema objeto
dos trabalhos da Comissão. Passa-se à fase dos debates, com
a participação dos Deputados, dos convidados, do Presidente
do SINDPOL. José Magela Alves Pereira, e Temistocles, do
SIND-SAuDE, conforme as notas taquigráficas. A seguir, o
Deputado Roberto Carvalho apresenta requerimento em que
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solicita audiência com o Governador do Estado, ou seu
representante, a fim de dar cumprimento aos objetivos desta
Comissão. Colocados em votação, este requerimento e o que
foi apresentado no inicio da reunião pelo Deputado Dilzon
Melo são aprovados por unanimidade. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e demais participantes,
convoca os membros da Comissão para as reuniões dos dias 19,
com a finalidade de ouvir o Secretário do Planejamento e
Coordenação Geral, Antônio Augusto Junho Anastasia. e 20,
destinada a ouvir os representantes do Legislativo e
Judiciário, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1994.
Dilzon Melo. Presidente - Gilmar Machado - Antônio Júlio.

ATA DA fia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia quatorze de abril de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amara], João Marques, Raul
Messias e Eduardo Brás (substituindo este ao Deputado
Baldonedo Napoleão, por indicação da Liderança do 8RD),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental
e na ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado
Roberto Amaral, assume a Presidência, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado João Marques que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa ter a
reunião a finalidade de se ouvir o Sr. Raul Octávio Amaral
do vale, Chefe do Departamento de Infra-Estrutura do 8DMG e
Coordenador do Programa de Saneamento Ambiental. Organização
e Modernização dos Municípios - SOMMA -, e de se apreciarem
as matérias da pauta. A Presidência esclarece que o Sr. Raul
Octávio Amaral do Vale prestará esclarecimentos sobre o
desenvolvimento atual do citado Programa e o convida a tomar
assento à mesa. O convidado informa que o SOMMA é um
programa de governo que tem por finalidade fortalecer a
capacidade institucional dos municípios, estando aberto a
todos eles, desde que tenham condições estruturais de
participar. Passa-se á fase de debates e, em virtude de o
Deputado Roberto Amaral ter de se ausentar, assume a
Presidência o Deputado João Marques. Encerrados os debates e
tendo o convidado respondido ás perguntas formuladas pelos
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas, a
Presidência esclarece que, verificada a falta de "quorum'
para prosseguimento dos trabalhos, deixa de se apreciar o
restante das matérias constantes na pauta. Em seguida,
agradece a presença dos Deputados e do Sr. Raul Octávio
Amaral do Vale, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 19 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Carlos Pereira -
João Batista - Saldonedo Napoleão - Roberto Amaral
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.801/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

o projeto de lei em epigrafe, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, propõe seja declarado de utilidade pública o Centro
de Informações e Assistência Social de Minas Gerais -
CTASMIG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á sua tramitação.
Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o
lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em questão, fundada em 1990, tem como finalidade

promover a prestação de serviços de informação e assistência
social nas áreas de saúde, educação, cultura, transporte.
comunicação, lazer e política.
Por seu trabalho de cunho social, julgamos oportuna a

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.801/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.813/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Sebastião Costa,
visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos de Vila Nova - VILAJAX -, com sede no
Município de Manhuaçu.
Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua junidicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe-nos emitir parecer
sobre a matéria para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada presta relevantes serviços à
comunidade por meio de atividades sociais, esportivas,
recreativas, culturais, cívicas e intelectuais, objetivando
incrementar e estimular o espirito de solidariedade entre
seus associados.
Dessa forma, acreditamos ser justo e ,oportuno

entidade seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto
nQ 1.813/93, no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.708/93

Comissão de Saúde e Ação Social

que a

de Lei
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Rei atôr i 
De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Brasileira Comunitária e de Pais para Prevenção
do Abuso de Drogas - ABRAÇO -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Após sua aprovação no lg turno, compete-nos emitir parecer
sobre a matéria para o 2g turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A associação em estudo é uma entidade de natureza
filantrópica que objetiva mobilizar a comunidade e, dentro
dela, os pais, para o trabalho de prevenção do abuso de
drogas.
Pelos relevantes serviços que a associação vem prestando à

comunidade a que serve, concluimos ser justa a declaração de
sua utilidade pública.

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

ng 1.708/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.739/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em
exame, que pretende declarar de utilidade pública o Lar
Pedacinho do Céu, com sede no Municipio de São Sebastião do
Paraiso, foi aprovado no lo turno.
Cabe-nos, agora, emitir parecer para o 2 g turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento ás disposições
regimentais.

Fundamentação
Trata-se de uma entidade filantrópica sem fins lucrativos,
que objetiva exclusivamente o amparo de excepcionais na
categoria infantil e de menores desemparados, na faixa
etária de O a 15 anos.
Pelo trabalho desenvolvido em defesa dos interesses e das
reivindicações dos seus associados, a entidade merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas. opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei no 1.739/93. no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões. 25 de abril de 1994-
Jorge Eduardo. relator.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 27 de abril de 1994

ATA

ATA DA 520a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE ABRIL DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lii Fase:
Atas (2) - Correspondência: Mensagens ngs 464 a 468/94 (Veto
Parcial á Proposição de Lei nQ 12.188, Balanço Geral do
Estado do ano de 1993, Projetos de Lei ngs 1.995, 1.996 e
1,997/94, respectivamente), todas do Governador do Estado--
Ofícios - Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução
flQ 1.998/94 - Comunicações: Comunicações dos Deputados José
Ferraz, Wanderley Avila, Milton Salles, Maria Elvira (2).
Márcio Miranda (2) e Mauri Torres - 2a Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM 00 DIA.

ABERTURA
- As 201h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Milítão - Rêmolo

Aloise - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Alvaro
Antônio - Ambrósío Pinto - Anderson Adauto - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Cóssimo Freitas - Francisco
Ramalho - tbrahim Jacob - João Batista - José Bonifácio -
José Laviola - Maria Olivia -Milton Salles - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques - Wellington
de Castro - Wilson Pires.
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lii Fase
Atas

- O Deputado João Batista, 2Q-Secretário "ad hoc" procede
à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Póricles Ferreira, 1Q-Secretário "ao roc". lê

a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 454/94

Belo Horizonte, 20 de abril de 1994.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição q ue me confere o artigo 90. inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei ng 12.199,
que dispõe sobre a destinação do percentual de que trata o
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lflCO II do parágrafo único do artigo 4g da Lei ng 11_115,
de 16 de junho de 1993, e dá outras providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe. em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais,

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei ng 12.199, que dispõe sobre
a destinação do percentual de que trata o inciso II do
parágrafo único do artigo 4o da Lei ng 11.115, de 16 de
junho de 1993, e dá outras providências, vejo-me no dever de
opor-lhe veto parcial, por motivo de ordem constitucional e
de interesse público, incidente sobre o inciso X do artigo
2g e, por conexão, ao artigo 34, e sobre os artigos 10 e 31.
Excluo da sanção o inciso X do artigo 2g e, por conexão, o
artigo 34 por afrontar o disposto no artigo 24 da
Constituição do Estado, uma vez que atribui vantagem
pecuniária, que em última análise representa reajustamento
de vencimento, para uma determinada parcela de servidores
integrantes do Quadro Permanente de que trata o Decreto ng
16.409, de 10 de julho de 1974, o que é vedado no referido
dispositivo constitucional, além de significar majoração sem
o devido lastro financeiro e de extrapolar o percentual
autorizado no Inciso ri do parágrafo único do artigo 4g da
Lei nQ 11.116, de 16 de junho de 1993.
Deixo de acolher o artigo 10, que manda estender ao
servidor militar as normas aplicáveis à aposentadoria por
invalidez dos servidores civis, de que trata o artigo 108 da
Lei ng 869, de 5 de julho de 1952, pelas mesmas razões
expressas no veto ao artigo 40 da Proposição de Lei
Complementar ng 32. convertida na Lei Complementar ng 28, de
16 de julho de 1993, conforme reitera, em exposição
circunstanciada. o Comandante-Geral da Policia Militar do
Estado.
Finalmente, retiro da sanção o artigo 31. que equipara o

exercicio da função de Coordenador de Serviço Integrado de
Assistência Tributária e Fiscal ao de cargo em comissão da
Lei ng 6.762, de 23 de dezembro de 1975, para os efeitos do
artigo 4g da Lei ng 9.532, de 30 de dezembro de 1987, pela
absoluta impertinência da norma, que se revela inadequada à
administração de pessoal, além de estar a matéria
convenientemente disciplinada no artigo 14 da Lei ng 10.521,
de 13 de novembro de 1991, com a alteração introduzida no
artigo 30 da Lei ng 10.745, de 25 de maio de 1992.
São esses os motivos pelos quais oponho veto parcial á
Proposição de Lei ng 11.199, que devolvo ao reexame da
egrégia Assembléia Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de abril de
1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.

- Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM NQ 465/94*
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Belo Horizonte, 18 de abril de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência um exemplar

do Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício financeiro
em 31 de dezembro de 1993, atendendo ao disposto no inciso
XII do artigo 90 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Cumpra-se o disposto no art. 288 do Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
'MENSAGEM NQ 466/94

Belo Horizonte, 22 de abril de 1994.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a
doar terreno ao Município de Piedade do Rio Grande.
O terreno de que trata o projeto, doado ao Estado por
particulares no ano de 1962. abrigou por algum tempo, em
prédio de estrutura metálica, a Escola Estadual Embaixador
José Bonifácio. daquela cidade. Com a transferência da
Escola para outro local, ficou a área ociosa, situação que
já perdura por mais de dez anos. Tal fato levou a
administração municipal a pleiteá-la, com vistas ao seu
aproveitamento na construção de uma quadra poliesportiva,
conforme solicitação dirigida ao Governo pelo Prefeito do
município-
Não tendo o Estado plano de utilização imediata do terreno,
julguei oportuno atender ao apelo daquele município,
solicitando, para tanto, a indispensável aprovação dessa
augusta Assembléia Legislativa.
Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a

manifestação do meu apreço e consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 1.995/94
Autoriza o Poder Executivo a doar terreno ao Município de

Piedade do Rio Grande.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Municipio de Piedade do Rio Grande o terreno urbano situado
na Rua 31 de março, 165, na cidade de Piedade do Rio Grande,
com a área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), havido
por doação, conforme escritura pública transcrita no
Cartório do Registro de Títulos e Documentos da Comarca de
Andrelândia, sob o nQ 3.510, no livro 8-15, a fls. 156 e
156v.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo

destina-se à construção de uma quadra poliesportiva.
Art. 2Q - Ao ato de lavratura da escritura de doação, que
se dará sem ônus para o Estado, deverão comparecer, como
anuentes, Francisco Martins Silva e sua mulher, Luzia
Ribeiro da Fonseca Silva.
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Art. a - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos, contados da data da assinatura da
escritura, não lhe for dada a destinação prevista no artigo
anterior.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos ternos do art.
195, c/c O art. 103. do Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
MENSAGEM NQ 467/94

Selo Horizonte, 22 de abril de 1994.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a
adquirir imóvel do Município de Jequitinhonha.
O imóvel em apreço é constituído por um terreno com área de
4.800.00m2, correspondente ao Quarteirão ng 8 do Bairro
Alvorada, no Município de Jequitinhonha, e por uma
construção nova, em excelente estado de conservação, formada
por três blocos, a qual está sendo utilizada pelo Estado de
Minas Gerais para funcionamento da Escola Estadual Henrique
Hai tmann.
A alienação proposta à administração estadual pelo Prefeito
Municipal de Jequitinhonha mereceu exame da Secretaria de
Estado da Educação, que, favorável à aquisição do imóvel,
solicitou do órgão competente o incluso laudo de avaliação.
Solicito a Vossa Excelência atribuir ao projeto de lei a
tramitação de que trata o artigo 69 da Constituição do
Estado.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Ng 1.996/94
Autorizado o Poder Executivo a adquirir imóvel do Município
de Jequitinhonha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir do
Município de Jequitinhonha o imóvel constituído por um
terreno com área de 4.800.00m2 e respectivo prédio, onde
funciona a Escola Estadual Henrique Haitmann, correspondendo
ao Quarteirão ng 8 do Bairro Alvorada, no Município de
Jequitinhonha, com os seguintes limites: pela frente, numa
extensão de 120,00m, a Rua Antõnio Ferreira Pena Júnior;
pela lateral direita, numa extensão de 40,00m, a Rua Armindo
Patente; pela lateral esquerda, numa extensão de 40,00m, a
Rua Salvador de Castro; pelos fundos, numa extensão de
120,00m, a Rua Alvaro Fagundes de Araújo.
Art. 2g Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário."
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- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195. c/c o art. 220. do Regimento Interno.(t - Publicado de acordo com o texto original.)

"MENSAGEM Nç 468/94
Belo Horizonte, 22 de abril de 1994.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, alterando a redação do inciso II do
artigo lQ da Lei ng 10.759, de 9 de junho de 1992, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Viçosa e à
Fundação Marianense de Educação imóvel que menciona.
A alteração ora proposta tem por objetivo substituir a
expressão "estaca 2" por "estaca 12", a fim de acertar o
memorial descritivo do terreno de que trata o referido
inciso, exigência essa necessária para viabilizar a
lavratura de nova escritura de rerratificação, bem como do
respectivo registro que irá transferir o imóvel ao domínio
da fundação beneficiada pela doação.
Sirvo-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência as

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

PROJETO DE LEI NQ 1.997/94
Altera a redação do inciso II do artigo lQ da Lei ng
10.759, de 9 de junho de 1992.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O inciso II do artigo lQ da Lei ng 10.759, de 9
de junho de 1992, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Viçosa e á Fundação Marianense de Educação
imóvel que menciona, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l Q - .. ........................................
rt - à Fundação Marianense de Educação a área de 25.001ha
(vinte e cinco hectares), aproximadamente, para a
implantação e o desenvolvimento do Projeto Escola Família
Agricola, com a seguinte descrição; inicia-se no ponto da
cerca próxima á estaca 12; dai, seguindo por essa cerca e
dividindo com terreno de Raimundo daSilva Neto, pelas
estacas 13, 14 e 18: a estaca 19 está localizada na divisa
do terreno com Raimundo da Silva Neto e Carlos Lener; daí,
seguindo pela cerca que divide o terreno com Carlos Lener
pelas estacas 20, 22, 23, 24. 25. 26, 28 e 29; a estaca 30
está localizada na divisa do terreno com Carlos Lener e
Gaspar Paes Fontes; dai, seguindo a jusante de um córrego na
divisa do terreno com Gaspar Paes Fontes e Geraldo de Paula
Dias, pelas estacas 39. 40, 41, 42, 43, 44, 58, 59, 61, 62,
64, 66, 71, 72. 82, 83. 85, 86 e 88; dai, em linha reta,
ligando a estaca 88 ao inicio da presente descrição, a uma
dlstãncia de 563,00m (quinhentos e sessenta e três metros),
define-se um poligono com área de 25,001ha (vinte e cinco
hectares), aproximadamente.".
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

- Publicado de acordo como texto original.)
OF ICIOS

Ng 88/94, do Governador do Estado, agradecendo a
comunicação de que foi mantido o veto total oposto á
Proposição de Lei flQ 12.112. ( - Anexe-se à Proposição de
Lei no 12.112.)
No 89/94, do Governador do Estado, agradecendo a
participação de que foi mantido o veto total oposto à
Proposição de Lei no 12.108. ( - Anexe-se à Proposição de
Lei ng 12.108.)
Ng 90/94, do Governador do Estado, agradecendo a
notificação de que foi mantido o veto total oposto à
Proposição de Lei no 12.095. ( - Anexe-se à Proposição de
Lei ng 12.095.)
Ng 91/94, do Governador do Estado, agradecendo a
comunicação de que foi mantido o veto total oposto à
Proposição de Lei ng 12.181. ( - Anexe-se á Proposição de
Lei iQ 12.181.)
Ng 92/94, do Governador do Estado, agradecendo a
participação de que foi mantido o veto total oposto à
Proposição de Lei ng 12.184. ( - Anexe-se à Proposição de
Lei ng 12.184.)
Ng 93/94, do Governador do Estado, agradecendo a
notificação de que foi mantido o vetototal oposto à
Proposição de Lei ng 12.107. ( Anexe-se à Proposição de Lei
ng 12.107.)
Ng 94/94, do Governador do Estado, agradecendo a
comunicação de que foi mantido o veto total oposto à
Proposição de Lei no 12.180. ( - Anexe-se á Proposição de
Lei ng 12.180.)
Ng 95/94, do Governador do Estado, agradecendo a
participação de que foi mantido o veto total oposto à
Proposição de Lei ng 12.168. ( - Anexe-se à Proposição de
Lei ng 12.168.)
Ng 96/94, do Governador do Estado, agradecendo a
notificação de que foi mantido o veto total oposto à
Proposição de Lei ng 12.167. ( - Anexe-se à Proposição de
Lei ng 12.167.)
Ng 97/94, do Governador do Estado, agradecendo a
comunicação de que foi mantido o veto total oposto à
Proposição de Lei ng 12.130. ( - Anexe-se à Proposição de
Lei no 12.130.)
Ng 98/94, do Governador do Estado, agradecendo a
participação de que foi mantido o veto oposto ao art. 7g e
paràgrafos da Proposição de Lei ng 12.110. (- Anexe-se à
Proposição de Lei no 12.110.)
Ng 99/94, do Governador do Estado, agradecendo a
notificação de que foi mantido o veto oposto ao art. 9g,
lg e 20, da Proposição de Lei no 12.144. (- Anexe-se à
Proposição de Lei no 12,144.)
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Ng 100/94, do Governador do Estado, agradecendo a
comunicação de que foi mantido o veto oposto ao art. 13 e
parágrafo único da Proposição de Lei ng 12.182. (- Anexe-se
à Proposição de Lei ng 12.182.)
Ng 101/94, do Governador do Estado, agradecendo a
participação de que foi mantido o veto oposto aos incisos
XII e XIII do art. 7g. ao 3o do art. 11 e ao art. 20 e
seus incisos 1 e II da Proposição de Lei ng 12.188. (-
Anexe-se à Proposição de Lei ng 12.188.)
Ng 102/94, do Governador do Estado, agradecendo a

notificação de que foi mantido o veto oposto aos arts. 25 e
seu parágrafo único, 31, 32, 47, 49. 50. 53 e 81 e ao
parágrafo único do art. 118 da Proposição de Lei ng 12.191.
(- Anexe-se à Proposição de Lei ng 12.191.)
NO 103/94, do Governador do Estado, agradecendo a

comunicação de que foi mantido o veto oposto aos incisos
725. 1.204, 1.310, 1.354, 1.428, 1.796 a 1.803, 1.917,
1.918, 1.924 a 1.927, 1.930 e 1.932 a 1.952 do Anexo VI da
Proposição de Lei ng 12.119. (- Anexe-se à Proposição de Lei
ng 12.119.)
Ng 35/94, do Sr. Norberto Vaz de Mello. Presidente do

Tribunal de Justiça, informando, a respeito de requerimento
do Deputado Sebastião Costa, que já determinou seja feito
exame da matéria pelo Juiz Diretor do foro de Caratinga.
Do Sr. Lúcio Bemquerer, Presidente da Federação das
Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de
Serviços do Estado de Minas Gerais - FEDERAMINAS -,
manifestando o apoio do referido órgão ao pedido da
Associação Comercial de Além Paraíba com vistas à aprovação,
o mais rápido possível, do Projeto de Lei Complementar ng
22/92, do Deputado Tarcisio Henriques, e encaminhando cópia
de abaixo-assinado com o mesmo objetivo, feito por Oficiais
de Justiça da Comarca de Além Paraíba. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar ng 22/92.)
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para a la fase do Pequeno Expediente,

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

proposição: -
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.998/94

Dispõe sobre a conversão em Unidade Real de Valor - URV -
dos vencimentos do pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - O indice básico que compõe a Tabela de
Vencimentos do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa, instituida no art. lo da Resolução ng 5.090, de
17 de dezembro de 1990, será convertido em Unidade Real de
Valor - URV -, em lg de abril de 1994:

- dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos 4
(quatro) meses imediatamente anteriores à conversão pelo
valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia
do mês de competência;
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ri - extraindo-se a média aritmética dos valores
resultantes do inciso anterior.

lg - Da aplicação do disposto no artigo não poderá
resultar pagamento de vencimento inferior ao efetivamente
pago ou devido, relativamente ao mês de março de 1994, em
cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37,
inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição da República.
# 2o - O disposto nos incisos 1 e II aplica-se ao salário-
família e ás vantagens pessoais nominalmente identificadas,
de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e
que não são calculadas com base no vencimento.
Art. 22 - O disposto no artigo anterior aplica-se aos
proventos da inatividade e ás pensões decorrentes do
falecimento de servidor da Secretaria da Assembléia.
Art. 3 - Serão obrigatoriamente expressos em URVs os
demonstrativos de pagamentos de vencimentos, proventos,
pensões decorrentes do falecimento de servidor da Secretaria
da Assembléia, benefícios previdenciários, efetuando-se a
conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da
disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas
obrigações.
Parágrafo único - Quando, em razão de dificuldades
operacionais, não for possível realizar o pagamento em
cruzeiros reais pelo valor da URV na data do crédito dos
recursos, será adotado o seguinte procedimento:

- a conversão para cruzeiros reais será feita pelo valor
da URV do dia da emissão da ordem de pagamento, o qual não
poderá ultrapassar os 3 (três) dias úteis anteriores à data
do crédito;
II - a diferença entre o valor, em cruzeiros reais,

recebido na forma do inciso anterior e o valor, em cruzeiros
reais, a ser pago nos termos deste artigo será convertida em
URVs pelo valor desta na data do crédito ou da
disponibilidade dos recursos, sendo paga na folha salarial
subseqüente.
Art. 4g - O valor do índice básico que compõe a Tabela de
Vencimentos do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa será revisto em lg de janeiro de 1995:

- calculando-se o valor do índice básico a cada um dos 12
(doze) meses de 1994, em URVs ou equivalente em URVs,
dividindo-se os valores expressos em cruzeiro real pelo
equivalente em URVs do último dia do mês de competência;
ir - extraindo-se a média aritmética dos valores

resultantes do inciso anterior,
lg - Na aplicação do preceituado neste artigo, será

observado o disposto no lg do art. lQ e no art. 2g desta
resolução.

2Q - Na hipótese de o valor decorrente da aplicação do
disposto no artigo ser inferior àquele vigente no mês
anterior á data-base, será mantido o maior dos dois valores-
Art. 5Q - A Mesa da Assembléia disporá sobre o
processamento da conversão e fará publicar o índice básico
expresso em URVs, nos termos desta resolução.
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Art. 6g - Os valores dos vencimentos, dos proventos de
aposentadoria e das pensões serão transformados em real,
oportunamente, nos termos da Medida Provisória np 457, de 29
de março de 1994.
Art. 7g - Nos termos do art. Soda Resolução nQ 5.133, de 6
de julho de 1993, fica suspensa a vigência do sistema de
reajustamento nela prevista.
Art. Bg - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, observada a vigência mencionada no art. lg.
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 13 de abril de 1994.
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Sebastião Helvécio.
Justificação: A proposta objetiva conceder aos servidores
do Poder Legislativo o tratamento dispensado aos demais
servidores do Estado, tendo em vista a conversão dos
vencimentos em URVs. a partir de 1/4/94, nos termos da
Medida Provisória no 457, de 29/3/94.
O projeto segue o procedimento estabelecido pelo Governo
Estadual, que, por sua vez, adotou as linhas básicas
instituidas pelo Governo Federal para a conversão dos
salários em URVs.
- Publicado, vai o projeto á Mesa da Assembléia, para

parecer.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados
José Ferraz, Wanderley Avila. Milton Salles. Maria Elvira
(2), Márcio Miranda (2) e Mauri Torres.

2? Fase
Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa á 2a
fase da lçá 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
O Sr. Presidente - Nos termos do SQ do art. 51 do
Regimento Interno, a Presidência comunica à Casa que se
afastará do território nacional, em viagem oficial a
Portugal e á França, acompanhando o Governador do Estado, no
periodo de 26/4/94 a 2/5/94. Publique-se. -
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Alvimar Rosa, em
Pirapora; Mílton Salles - falecimento do Sr. Alfredo
Olivotti e de sua esposa, Sra. Suely Inês Pasquini Olivotti,
em Extrema: Maria Elvira (2) - falecimento das Sras. Ana
Carolina de Rezende, em Ingai, e Ana Maura Xavier Zanini,
nesta Capital; Márcio Miranda (2) - falecimento do Sr.
Jovelino Rabello Neto e da Sra. Wamda Coelho Fernandes,
nesta Capital: Mauri Torres - falecimento do Sr. José
Olimpio Fraga, em São Domingos do Prata. (Ciente. Oficie-
se.)

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, pronunciamentos de Líderes inscritos nem oradores
para o Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
26, ás 20 horas, nos termos do edital de convocação, bem
como para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 807/92

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

O Projeto de Lei no 807/92, do Deputado Roberto Amaral,
dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e dá
outras providências.
Após ser publicada, foi a matéria distribuida, nos termos
regimentais, ás Comissões de Constituição e Justiça, de
Política Energética. Hidrica e Minerária e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Preliminarmente, a Comissão de
Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade da proposição, com as Emendas nQs 1 a 7.
Em seguida, a Comissão de Política Energética opinou pela
aprovação do projeto com as Emendas nos 1 a 4 e nQ 7,
concluiu pela prejudicialidade da Emenda n 5 e apresentou a
Subemenda ng i á Emenda no 6 da Comissão de Constituição e
Justiça, assim como as Emendas ns 8 a 31.
A requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos, com
fundamento no disposto no art. 190, c/c o inciso XI, alínea
"e", do art. 103 do Diploma Regimental, e ouvido o Plenário.
foi solicitado o exame da matéria pela Comissão de Meio
Ambiente.
Cumpre-nos, portanto, emitir parecer quanto à repercussão

ambiental do projeto de lei em epigrafe.
Fundamentação

O Projeto de Lei nQ 807/92 é objeto de acentuado interesse
da comunidade envolvida com os recursos hidricos estaduais e
federais. Por isso, durante o processo de apreciação, a
proposição tem recebido as mais expressivas contribuições,
que, em geral, foram cristalizadas pelo Seminário Aguas de
Minas, convocado por esta Casa para analisar o quadro atual
das coleções hidricas estaduais.
Sendo o assunto de grande complexidade e alta relevância,
reconhecidas no parecer da Comissão de Política Energética.
Hídrica e Minerária, adequá-lo às proposições do seminário é
tarefa árdua, que mais ainda se evidencia diante das
sugestões feitas por entidades e indivíduos, dando muitas
vezes tratamentos divergentes para os problemas a ele
afetos.
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Foi com o propósito de se verificarem as repercussões
ambientais de tal projeto que a Comissão de Meio Ambiente
chamou a si a responsabilidade de examiná-lo.
Assim, ouviram-se, em audiência pública, a Comissão de
Representação do Seminário Aguas de Minas e todas as
entidades e pessoas que manifestaram seu interesse.
As propostas recebidas durante aquela audiência, acrescidas
ás emendas sugeridas pelas Comissões de Constituição e
Justiça e de Política Energética, Hídrica e Minerária
totalizaram cerca de 50 proposições visando a alterar o
projeto de lei, que. originalmente, continha apenas 26
artigos.
A análise criteriosa desse conjunto mostrou ser possivel
aprimorar o projeto em tela, dotando-o de instrumentos
eficazes para a implementação de uma política estadual de
recursos hídricos moderna e viável. Para tanto, optou-se
pela elaboração de um sucedãneo ao projeto original que
incorporasse as propostas contidas no documento final do
Seminário Aguas de Minas, bem como as aprovadas pelas
Comissões da Casa que nos precederam no exame da matéria.
O substitutivo que ora apresentamos tem, como pontos
fundamentais, as seguintes premissas:
- a água é um recurso natural limitado, essencial á vida,

ao meio ambiente e aos desenvolvimentos económico e social
sendo necessário controlá-la e conservá-la;
- a política estadual de recursos hídricos deve assegurar a
proteção e o uso múltiplo racional da água pelas gerações
atuais e futuras;
- introdução dos modelos usuário-pagador e poluidor-

pagador;
- gestão dos recursos hidrícos descentralizada e
participativa, desvinculada de organismos cujas atribuições
apresentem feições fortemente setoriais;
- oportunidade de geração de recursos financeiros e sua

aplicação na própria bacia hidrográfica onde foi gerado,
para efetivação da gestão voltada para o uso múltiplo
racional
Justifica-se, portanto, a apresentação de um substitutivo

como forma de harmonizar as contribuições recebidas ao longo
do processo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 807/92 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir
redigido-

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 807/92
Dispõe sobre a politica hídrica no Estado de Minas Gerais e

dá outras providências,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Política Estadual de Recursos Hídricos

Seção 1
Das Disposições Preliminares

Art. lg - A Política Estadual de Recursos Hídricos - PERH -
visa a assegurar o controle do uso da água e garantir sua
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utilização em quantidade, qualidade e regime satisfatórios
por seus usuários atuais e futuros.
Art. 2g - A execução da PERH. disciplinada por esta lei.
condiciona-se aos princípios constitucionais e cumprirá os
seguintes requisitos:

- direito a todos de acesso aos recursos hidricos, com
prioridade para o abastecimento público e a manutenção dos
ecossistemas;
II - gerenciamento integrado visando ao uso múltiplo não

conflitante dos recursos hidricos;
III - reconhecimento dos recursos hídricos como um bem

natural de valor ecológico, social e econômico, cuja
utilização deve ser orientada pelos princípios do
desenvolvimento sustentável
IV - adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-

territorial de planejamento e gerenciamento;
V - cobrança pela utilização dos recursos hidricos em
função das disponibilidades e das peculiaridades das
respectivas bacias hidrográficas;
VI - prevenção de efeitos adversos da poluição, das
inundações e da erosão do solo;
VII - compensação aos municipios afetados por áreas
inundadas resultantes da implantação de reservatórios e por
restrições decorrentes de leis e outorgas estaduais
relacionadas com os recursos hidricos;
VIII - compatibilização do gerenciamento dos recursos
hidricos com o desenvolvimento regional e com a proteção do
meio ambiente;
IX - reconhecimento da unidade do ciclo hidrológico em suas

três fases; superficial, subterrânea e meteórica.
Seção II

Das Diretrizes Gerais
Art. 3g - D Estado assegurará, por intermédio do Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos - SEGRH -,
recursos financeiros e institucionais necessários ao
atendimento do disposto na Constituição Estadual,
especialmente para:

- programas permanentes de proteção, de melhoria e de
recuperação das disponibilidades hídricas superficiais e
subterrâneas;
II - programas permanentes de proteção das águas

superficiais e subterrâneas contra a poluição;
III - medidas que garantam o uso múltiplo racional dos
recursos hidricos superficiais e subterrâneos, das
nascentes, das ressurgências e das áreas úmidas adjacentes,
protegendo-os contra a superexplotação e outras ações que
possam comprometer a perenidade das águas;
IV - diagnóstico e proteção especial das áreas relevantes

para as recargas e descargas dos aqúiferos;
V - prevenção da erosão do solo nas áreas urbanas e rurais,

com vistas à proteção contra a poluição e o assoreamento dos
corpos d'água;
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VI - defesa contra eventos hidrológicos críticos, que
ofereçam riscos à saúde e á segurança pública, assim como
prejuízos econômicos e sociais:
VII - instituição de sistema estadual de rios de
preservação permanente com vistas á conservação dos
ecossistenas aquáticos, ao lazer e à recreação das
populações;
VIII - conscientização da população acerca da necessidade
de utilização múltipla racional e de proteção dos recursos
hidricos;
IX - outorgas, registros, acompanhamento e fiscalização das
concessões de direito de pesquisa e de explotação de
recursos hidricos.
Art. 4g - O Estado desenvolverá programas que objetivem o
uso múltiplo dos reservatórios e o desenvolvimento regional
nos municípios que:

- tenham áreas inundadas por reservatórios ou sofram os
impactos ambientais deles resultantes;
II - sofram restrições decorrentes de leis de proteção de

recursos hídricos;
III - sofram restrições decorrentes da implantação de áreas

de proteção ambiental com a finalidade assinalada no inciso
anterior -

lo - Para a realização dos objetivos deste artigo, o
Estado incentivará a formação de consórcios entre os
municípios.
f 20 - Parte da compensação financeira destinada ao Estado
por resultado da explotação dos recursos hidricos ou pelo
impedimento de seu uso será aplicada, prioritariamente, nos
programas mencionados no "ca put° deste artigo, nas condições
estabelecidas em regulamento.
Art. 5g - O Estado promoverá o p'anejamento de ações
integradas nas bacias hidrográficas, com vistas ao
tratamento de efluentes e de esgotos urbanos, industriais e
outros, antes do seu lançamento nos corpos receptores.
Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo,
serão utilizados os meios financeiros e institucionais
previstos nesta lei e em seu regulamento.
Art. 6g - O Estado realizará programas conjuntos com os
municípios mediante convénios de cooperação mútua e
assistência técnica e econômico-financeira com vistas:

- à manutenção do uso sustentável dos recursos hídricos e
à perenização dos cursos d'água;
II - à racionalização do uso múltiplo dos recursos

hidricos;
III - ao controle e à prevenção das inundações e da erosão,

especialmente em áreas urbanas;
IV - à implantação, à conservação e à recuperação de matas

ciliares;
V - ao zoneamento de áreas inundáveis, com restrições de

USO;
VI - ao tratamento de águas residuais, em especial dos
esgotos urbanos domésticos;
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VII - á implantação de sistemas de alerta e defesa civil em
eventos hidrolõgicos indesejáveis;
VIII - à instituição de áreas de proteção e conservação dos
recursos hidricos, principalmente daqueles utilizáveis para
abastecimento das populações;
ix - á manutenção da capacidade de infiltração do solo.
Art. 70 - O Estado se articulará com a União, com Outros
Estados e municipios. observadas as disposições
constitucionais, para o aproveitamento, o controle e o
monitoramento dos recursos hidricos em seu território,
considerando, principalmente:

- a utilização múltipla e sustentável dos recursos
hídricos, em especial para fins de abastecimento público.
geração de energia elétrica, irrigação, navegação, pesca,
piscicultura, turismo, esporte e lazer;
II - a proteção dos ecossistemas, da paisagem, da flora e

da fauna aquática;
III - o controle de cheias, a prevenção de inundações, a
drenagem e a correta utilização das várzeas, veredas e
outras áreas de inundação;
IV - a proteção e o controle das áreas de recarga, descarga

e captação dos recursos hidricos subterrâneos.
Parágrafo único - O Estado poderá celebrar convénios com

outras unidades federadas, a fim de disciplinar a utilização
dos recursos hidricos compartilhados.

Seção III
Dos Instrumentos

Art. Sg - São instrumentos da Política Estadual de Recursos
Hidricos:

- o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERHMG -;
II - a outorga de direito de uso das águas;
III - a cobrança e a compensação financeira pela explotação

e pela restrição do uso dos recursos hidricos;
IV - o rateio de custo das obras de aproveitamento

múltiplo, entre os usuários setoriais;
V - as penalidades.

Subseção 1
Do Plano Estadual de Recursos Hídricos

Art. 9g - O Estado elaborará, quadrienalmente, o PERH-MG,
com base nos planejamentos efetuados nas bacias
hidrográficas, o qual conterá o seguinte:
1 - os objetivos a serem alcançados;
II - as diretrizes e os critérios para o gerenciamento de

recursos hídricos;
III - a indicação de alternativas de aproveitamento e

controle de recursos hidricos;
IV - a programação de investimentos em obras e em outras

ações relativas á utilização, á recuperação, à conservação e
á proteção dos recursos hidricos;
V - os programas de desenvolvimento institucional,
tecnológico e gerencial, de valorização profissional e de
comunicação social, no campo dos recursos hídricos.
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- O plano de que trata este artigo será elaborado em
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
e o Plano Plurianual de Ação Governamental;

2g - O PERH-MG deverá ser atualizado durante o periodo de
sua vigência, obrigando-se o Poder Executivo a publicar,
anualmente. relatório sobre a situação dos recursos hidricos
no Estado.
ArU 10 - O anteprojeto de lei do PERH-MG será aprovado
pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH-MG - e
encaminhado, na forma de projeto de lei, á Assembléia
Legislativa, pelo Governador do Estado, até o final de seu
primeiro ano de mandato.

lg - As diretrizes e a previsão dos recursos financeiros
para a elaboração e a implantação do PERH-MG deverão constar
nas leis sobre o plano plurianual, as diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual do Estado.
$ 2g - Constará no PERH-MG a divisão hidrográfica do
Estado, com a caracterização de cada bacia hidrográfica
utilizada para o gerenciamento descentralizado dos recursos
h i dr i cos.

Subseção II
Da Outorga de Direito de Uso

Art. 11 - A derivação ou a utilização dos recursos hidricos
que cause ou possa causar alteração no regime, na quantidade
ou na qualidade das águas, depende de outorga de direito de
uso, a ser concedida pela Secretaria Executiva prevista no
inciso II do art. 17. na forma do regulamento desta lei, sem
prejuizo do licenciamento ambiental.
Parágrafo único - Os critérios para outorga de direito de
uso dos recursos hidricos do dominio do Estado, ou a ele
delegados, serão os previstos na legislação federal
pertinente e na regulamentação desta lei.

Subseção III
Da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

Art. 12 - A utilização dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos será cobrada segundo as peculiaridades da
respectiva bacia hidrográfica, na forma a ser estabelecida
no PERH-MG.

lg - A cobrança prevista no "caput" deste artigo deverá
considerar:

- nas derivações e nos usos não consuntivos:
a) a classe de uso ou derivação:
b) a disponibilidade hidrica local;
c) o grau de regularização assegurado por obras civis;
d) a vazão captada e seu regime de variação;
e) o consumo efetivo;
f) a finalidade a que se destina.
II - no lançamento, no transporte, na diluição e na

assimilação de efluentes de qualquer natureza:
a) a classe de uso em que estiver enquadrado o corpo d'água

receptor;
b) o grau de regularização assegurado por obras civis;
c) a carga lançada e seu regime de variação;
d) os parâmetros orgânicos e fisico-químicos dos efluentes;
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e) a natureza da atividade que lhes dá origem.
# 2Q - Os responsáveis pelos lançamentos de que trata o
inciso II do parágrafo anterior continuam obrigados ao
cumprimento das normas e dos padrões relativos ao controle
da poluição das águas.
Art. 13 - A cobrança pelo uso das águas prevista no artigo
anterior será implantada de forma gradativa, podendo ficar
isentos os usos insignificantes, nos termos de regulamento.
Art. 14 - Os recursos financeiros obtidos com a cobrança
prevista no art. 12 serão aplicados no controle, na
proteção, na conservação e no desenvolvimento dos recursos
hidricos, conforme programação aprovada pelo Comitê de Bacia
Hidrográfica onde foram arrecadados,

Subseção IV
Do Rateio de Custo das Obras

Art. 15 - As obras de uso múltiplo de recursos hidricos, de
interesse comum ou coletivo, terão seus custos rateados
entre os órgãos e as entidades executoras, na forma a ser
estabelecida pelo CERH-MG

Capitulo II
Do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Art. 16 - O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hidricos - SEGRH-MG - tem por objetivo assegurar, nos termos
da Constituição do Estado, a execução da PERH.
Art. 17 - Compõem o SEGRH-MG:

- o Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH-MG
II - a Secretaria Executiva;
III - os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - as Agências de Bacia Hidrográfica;
Parágrafo único - O CERH-MG. com caráter deliberativo e

competência normativa, será composto de:
- representantes do poder público, de forma paritária

entre o Estado e os municipios;
II - representantes dos usuários e de entidades da

sociedade civil ligadas aos recursos hidricos, de forma
paritária com o poder público;
Art. 18 - Compete ao CERH-MG:
1 - propor o PERH-MG, na forma do art. 9Q desta lei;
II - decidir os conflitos entre Comitês de Bacia;
III - atuar como instância de recurso nas decisões dos

Comitês de Bacia;
IV - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de

recursos hídricos que extrapolem o âmbito de Comitê de Bacia
Hidrográfica;
V - estabelecer os critérios e as normas de cobrança pelo
uso das águas;
VI - estabelecer o rateio de custos de usos múltiplos dos
recursos hidricos;
VII - propor a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica a
partir de solicitação de usuários e entidades da sociedade
civil;
VIII - exercer outras funções, conforme o regulamento desta
lei.
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Parágrafo único - A Presidência do CERH-MG será exercida
pelo titular da secretaria de Estado a que estiver afeta a
PERH.
Art. 19 - A Secretaria Executiva, órgão de apoio técnico e
administrativo ao CERH-MG e à implantação dos Comitês de
Bacia Hidrográfica, será exercida pelo órgão gestor de
recursos hidricos do Estado.
Art. 20 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos
deliberativos e com competência normativa, terão, no âmbito
das respectivas bacias hidrográficas, as seguintes
atribuições:

- propor planos e programas para a utilização dos
recursos hidricos;
II - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de

recursos hídricos;
III - estabelecer critérios e normas de cobrança pelo uso

das águas;
rv - estabelecer o rateio de custos de uso múltiplo dos

recursos hidricos:
V - criar subcomitês de bacia hidrográfica a partir de
propostas de usuários e de entidades da sociedade civil
VI - exercer outras funções, conforme o regulamento desta
lei.
Art. 21 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão compostos

de:
- representantes do poder público, de forma paritária

entre o Estado e os municipios que integram a bacia
hidrográfica:
II - representantes de usuários e de entidades da sociedade

civil ligadas aos recursos hídricos, sediados na bacia
hidrográfica, de forma paritária com o poder público:
6 lg - As Agências de Bacia Hidrográfica atuarão como

ôrgãos executivos de apoio aos respectivos Comitês de Bacia:
2g - A criação de Agência de Bacia Hidrográfica dar-se-á

a partir da aprovação, pelo CERH-MG, de proposta elaborada
pelo respectivo Comitê de Bacia.
Art. 22 - Será incentivada a organização de associações de
usuários, como entidades auxiliares para o gerenciamento dos
recursos hídricos, ou para a implantação, operação e
manutenção de obras e serviços com eles relacionados.

Capitulo iir
Das Infrações e Penalidades

Art. 23 - Constituem infrações das normas de utilização dos
recursos hidricos, superficiais e subterrâneos de dominio do
Estado:

- utilizar as águas superficiais ou subterrâneas e
executar obras e serviços, incluindo a perfuração e a
explotação de poços tubulares profundos, sem a respectiva
outorga ou em desacordo com os termos desta lei;
II - iniciar a implantação ou proceder á operação de

quaisquer empreendimentos ou atividades destinados á
derivação ou à utilização de recursos hídricos, superficiais
ou subterrâneos que causem ou possam causar alteração no
regime, na quantidade ou na qualidade das águas, sem prévia
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anuência do órgão gestor de recursos hidricos, nos ternos do
regulamento desta lei
III - continuar utilizando os recursos hidricos após o

término do prazo fixado na respectiva outorga, sem a sua
devida prorrogação ou revalidação;
IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou

serviços com eles relacionados, em desacordo com as
condições estabelecidas na outorga;
V - fraudar a medição dos volumes de água captados ou

declarar valores diferentes dos medidos;
VI - contrariar as disposições desta lei, de seu
regulamento e de outros atos de caráter administrativo,
incluidas as instruções dos órgãos que compõem o Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH-MG -
e os procedimentos por eles determinados.
Art. 24 - As infrações das disposições desta lei e das
normas dela decorrentes serão classificadas em leves,
moderadas, graves e gravissimas.
Art. 25 - As penalidades ás quais o infrator está sujeito
são as seguintes:

- advertência escrita, na qual serão estabelecidos prazos
para correção das irregularidades;
II - multa, simples ou diária, proporcional á gravidade da
infração e aplicada com a seguinte gradação:
a) de 5 a 45 vezes o valor nominal da UPFMG, nas infrações
leves
b) de 46 a 85 vezes o valor nominal da UPFMG, nas infrações

moderadas;
c) de 86 a 145 vezes o valor nominal da UPFMG, nas
infrações graves;
d) de 146 a 300 vezes o valor nominal da IJPFMG, na
infrações gravissimas.
III - embargo administrativo, com prazo determinado para

execução de serviços e obras necessários ao efetivo
cumprimento de normas referentes ao uso, ao controle, à
conservação e à proteção dos recursos hídricos;
IV - embargo administrativo, com revogação de outorga e

reposição, no prazo determinado, em seu antigo estado, dos
recursos hídricos, leitos, margens ou pontos de extração da
água, nos termos previstos nos arts. 58 e 59 do Código de
Aguas, ou efetivação das devidas proteções sanitárias nas
perfurações de poços tubulares profundos para extração de
águas subterrãneas;

lg - A penalidade prevista no inciso II deste artigo
poderá ser aplicada concomitantemente com as dos incisos III
ou IV.

2g - A aplicação das penalidades previstas no artigo
levará em conta:

- as circumstãncias atenuantes e agravantes;
II - os antecedentes do infrator.

- Nos casos previstos nos incisos II e IV do art. 23
desta lei, independentemente da multa, será cobrado dc
infrator o valor correspondente ás despesas realizadas pela
administração para obrigá-lo a regularizar as ações
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previstas naqueles incisos, conforme o disposto nos arts. 53
e 56 e nas alíneas a" e "b do art. 58 do Código de Águas.
sem prejuizo das demais medidas de responsabilização pelos
danos a que der causa.

4g - Na reincidência, a multa poderá ser aplicada com
valor correspondente ao dobro do anteriormente cobrado.
§ 5g - Das decisões caberá recurso á autoridade
administrativa competente, nos termos do regulamento desta
lei.
Art . 26 - Ás normas para aplicação das penalidades serão

estabelecidas pelo CERH-MG.
Capitulo IV

Das Disposições Finais
Art. 27 - O Poder Executivo encaminhará á Assembléia
Legislativa projeto de lei que disporá sobre a estrutura e a
organização do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, da
Secretaria Executiva, dos Comitês de Dacia Hidrográfica e
das Agências de Bacia Hidrográfica, no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da data de publicação desta lei.
Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1994.
Ivo José. Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -

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

NO 1.535/93
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrus, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Educacional Comunitária de Raul Soares - ASSECRAS
-, com sede no Municipio de Raul Soares.
Publicado, foi o projeto submetido á apreciação da Comissão

de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Agora, vem o projeto a esta Comissão a fim de receber
parecer para o l g turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a Associação Educacional

Comunitária de Raul Soares - ASSECRAS - tem por objetivos,
entre outros, criar, instalar e manter instituições de
ensino, pesquisa e formação profissional, bem como cuidar de
atividades ligadas ao ensino, desenvolvendo intercãmbio
cultural com entidades congêneres nacionais e estrangeiras.
Como vemos, os objetivos da entidade convergem para a boa
formação educacional e para o aprimoramento profissional da
comunidade estudantil de Raul Soares.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.535/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI
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No 1.651193
Comissão de Educação. Cultura Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Ibrahim Jacob, o projeto de lei em

epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade
Ubaense de Artes e Dficios, com sede no Município de Ubá.
Publicado em 17/9/93, o projeto foi submetido á apreciação

da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade. pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
D projeto vem, agora, a esta Comissão para o lo turno de

deliberação conclusiva.
Fundamentação

Trata-se de entidade sem fins lucrativos, voltada,
sobretudo, para a capacitação profissional de crianças
pobres e abandonadas, a quem ministra os ensinamentos
necessários para o desempenho de artes e ofícios e fornece
merenda escolar.
A sociedade colabora, também, com o poder público na
execução de programas culturais e obras sociais no
município.
Pelo meritório trabalho que vem sendo desenvolvido pela

Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios, nada mais justo do que
se declarar de utilidade pública a entidade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 1.651/93. no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 26 de abril de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.680/93

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

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Escola
Especial Globo Azul, com sede no Município de São Vicente de
Minas.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices à sua tramitação, vem o
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos regimentais, depois de cumprida a diligência
solicitada ao autor. Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a
proposição.

Fundamentação
E evidente o caráter social das ações desenvolvidas pela
Escola Especial Globo Azul, que presta assistência a
excepcionais por meio de atividades educativas, procurando
viabilizar sua integração na sociedade.
A declaração de sua utilidade pública virá, por certo,
facilitar a luta pela consecução dos seus ideais.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.680/93 na forma original.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
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Gilmar Machado, relator.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.772/93
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Luiz Soares, o projeto de
lei em epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade
pública a Associação Minasnovense de Promoção ao Lavrador e
á tnfãncia da Área Rural - AMPLIAR -, com sede no Município
de Minas Novas.
Foi encaminhada a proposição, preliminarmente. à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe-nos,
agora, emitir parecer sobre a matéria para o lQ turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Trata o projeto de uma entidade criada com a finalidade de

ajudar crianças carentes da área rural, mediante a promoção
do bem-estar de suas famílias.
Pelo trabalho assistencial desenvolvido desde 1988 junto à

comunidade rural da região de Minas Novas, a entidade faz
jus á declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei no 1.722/93, no To turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.780/93

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

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em epigrafe declara de utilidade pública a Associação
Comunitária e Desportiva do Bairro Santanense, com sede no
Município de Itaúna.
Publicada, foi a matéria submetida à apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela Constitucionalidade e pela legalidade da
proposição.
D projeto vem, agora, a esta Comissão para o 1Q turno de

deliberação conclusiva.
Fundamentação

A entidade de que trata o projeto não tem fins lucrativos,
e suas finalidades são as de promover, apoiar, coordenar e
orientar toda e qualquer iniciativa que vise ao
desenvolvimento social e esportivo da comunidade local.
Pelo meritório trabalho que vem sendo realizado pela

Associação em prol do estímulo e da difusão da sadia prática
de esportes no Municipio de Itaúna, nada mais justo do que
conceder-lhe a declaração de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.780/93, no To turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 26 de abril de 1994.
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Ambrósia Pinto, relator.
PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.793/93
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
O projeto de lei em apreciação, do Deputado Baldonedo
Napoleão, propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves -
ARGEL -, com sede no Municipio de Coronel Xavier Chaves.
Examinada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices a sua tramitação, vem a
proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o
lg turno de deliberação conclusiva, cumprindo preceito
regimental.

Fundamentação
A referida entidade é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que tem como finalidade a melhoria das condições
de vida dos trabalhadores rurais a ela associados. Para
tanto, promove o transporte, o beneficiamento e a
industrialização da produção por eles obtida e mantém
serviços de assistência médica, odontológica, educativa e
recreativa para o atendimento de suas necessidades.
Pelos serviços que vem prestando à comunidade, a entidade
faz jus ao beneficio proposto.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.793/93, no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Arnaldo Canarinho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.827/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Geraldo Rezende,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação da
Companhia de Santos Reis, com sede no Municipio de Monte
Alegre de Minas.
Publicada em 10/12/93, vem a proposição a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, V, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei ng 5.830,
de 6/12/71. que estabelece os critérios indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades.
o exame da documentação apresentada demonstra que a

entidade preenche todas as exigências da referida lei.
Todavia, em face das incorreções no nome da entidade,
apresentamos a Emenda nQ 1 ao projeto, objetivando seu
aprimoramento técnico.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.827/93. no lg turno, com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA Ng 1
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Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"ArU lo - Fica declarada de utilidade pública a Companhia

de Santos Reis, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.".
Sala das Comissões. 26 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - António Pinheiro. relator -
Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.880/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em pauta, do Deputado Alvaro Antônio, pretende
seja declarado de utilidade pública o Conselho de Defesa dos
Moradores da Vila Pinho - CODEMVIP -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Publicada em 25/2/94. vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
O exame dos documentos anexados ao projeto mostra que o

Conselho de Defesa dos Moradores da Vila Pinho - CODEMVIP -
é uma entidadecivil, sem fins lucrativos, que funciona
regularmente há mais de dois anos, e cuja diretoria é
composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício
de seus cargos. Foram, portanto, satisfeitos os requisitos
estabelecidos pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que regulamenta
a matéria.

Conclusão
Pelos motivos apresentados, concluímos pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
ng 1.880/94 em sua forma original.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
António Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro, relator -

Geraldo Rezende - Ermano Batista -. Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.465/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Luiz Soares, a proposição em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Ervália.
No lo turno, foi o projeto aprovado na forma proposta.
Agora volta a matéria a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
Conforme já nos manifestamos, a proposição em tela não

encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, á
sua aprovação. A matéria dispõe sobre doação de imóvel do
Estado a entidade pública, operação essa que não acarreta
desembolso financeiro, despesas extras nem repercussão no
orçamento estadual. A medida merece, assim, prosperar nesta
Casa.
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Além disso, a matéria reveste-se de grande alcance social,
pois o imóvel em questão se destina á construção de prédio
para funcionamento de escola.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.465/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- João Marques - João Batista.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.686/93

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

A proposição em análise, do Deputado José Leandro, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação para Apoio
á Cultura e Arte de Santa Rita - AACA (S.R. ) -, com sede no
Município de Ouro Preto.
Aprovado no lQ turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, o projeto volta a ser objeto do
exame desta Comissão no 2g turno de deliberação conclusiva,
nos ternos regimentais.
Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer-

Fundamentação
Ao examinarmos a matéria, constatamos não ter havido fato
novo que pudesse obstar sua tramitação, motivo pelo qual
somos levados a ratificar nossa opinião anterior
relativamente ao mérito da proposição.

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

Lei no 1.686/93, no 2 g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Maria José Haueisen. relatora.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.686/93

Declara de utilidade pública a Associação para Apoio á
Cultura e Arte de Santa Rita - AACA (S.R. ) -, com sede no
Município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
para Apoio à Cultura e Arte de Santa Rita - AACA (S.R. ) -,
com sede no Município de Ouro Preto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.687/93

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado José Leandro, o projeto de lei em
epigrafe, que visa a declarar de utilidade pública a
Associação de Incentivo ao Pequeno Produtor de Santa Rita -
AIPP(S.Rj-, com sede no Municipio de Ouro Preto, foi
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aprovado no lg turno com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Cabe-nos, agora, emitir parecer para o 2g turno de

deliberação conclusiva, em cumprimento ás disposições
regimentais.
Nos ternos do f lo do art. 196 do Regimento Interno,

elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
4 entidade em questão tem por objetivo trabalhar pelo
desenvolvimento da agricultura, buscando prestigiar,
estimular e ajudar as iniciativas que assegurem bem- estar
e melhor nível de vida à comunidade. Não havendo dúvida
quanto ã releváncia desse trabalho de cunho social,
consideramos oportuna a declaração de utilidade pública da
referida entidade.
Entretanto, faz-se necessário emendar o vencido,

objetivando seu aperfeiçoamento.
Conclusão

Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.687/93 ! no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno, com a emenda a seguir redigida.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
'Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Incentivo ao Pequeno Produtor de Santa Rita - AIPP (S.R)
-. com sede no Municipio de Ouro Preto.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

Redação do Vencido no iQ Turno
PROJETO DE LEI NO 1.687/93

Declara de utilidade pública a Associação de Incentivo ao
Pequeno Produtor de Santa Rita - AIPP (S.R.) -, com sede no
Município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Incentivo ao Pequeno Produtor de Santa Rita - AIPP (S.R.)
-, com sede no Munici pio de Ouro Preto.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.711/93

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

O projeto em tela, do Deputado Wanderley Ávila, visa a
declarar de utilidade pública a entidade Belo Horizonte
Futebol e Cultura, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Após a aprovação da matéria no lQ turno, com a Emenda no 1,

da Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos emitir
parecer para o 2g turno de deliberação conclusiva. Em anexo,
segue a redação do vencido, parte integrante deste parecer.

Fundamentação
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A preocupação da entidade em difundir o esporte amador na
comunidade, incentivando sua prática e contribuindo para
tirar a juventude do caminho das drogas, a faz merecedora da
pretendida declaração.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei flQ 1.711/03, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões. 26 de abril de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NO 1.711/93

Declara de utilidade pública a entidade Selo Horizonte
Futebol e Cultura, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Belo Horizonte Futebol e Cultura, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 4.996193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o requerimento em
comento solicita ao Governador do Estado sejam tomadas
providências para que as terras devolutas situadas nos
Municipios de Turmalina. Itarnarandiba e Minas Novas,
integrantes do Projeto Distritos Florestais, sejam
destinadas aos produtores e trabalhadores rurais, mediante
um projeto integrado, sob a supervisão dos órgãos federais e
estaduais competentes.

Fundamentação
A Lei ng 6.637. de 1965, e a Resolução ng 1/76, do Senado
Federal, autorizaram o Estado de Minas Gerais a alienar
143.2001ha de terras devolutas situadas nos Municipios de
Turmalina, Itamarandiba e Minas Novas à ACESITÁ, para
atender à execução do Projeto Distritos Florestais. Este
visava, por meio de incentivos fiscais, a estimular o
plantio de florestas artificiais, a fim de atender à demanda
de carvão vegetal da região.
Entretanto, em decorrência de alterações das Constituições
da República de 1988 e do Estado de 1989, o Estado ficou
impossibilitado de alienar à ACESITA a gleba de terras já
autorizadas anteriormente.
O objetivo do requerimento em tela é exatamente solicitar
ao Poder Executivo que determine sejam tomadas providências
para que a Questão seja retomada, ou seja, que as terras que
ainda não foram objeto de alienação sejam destinadas a
produtores e trabalhadores rurais da região, mediante um
projeto Integrado e sob a supervisão dos órgãos federais e
estaduais competentes.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
no 4.996/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994-
Sebastião Costa. relator.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

516a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/4/94 pelo

Deputado Ronaldo Vasconcel los
O Deputado Ronaldo Vasconcellos t - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, assessoria da Mesa, galeria e
imprensa, estive terça-feira passada no DER-MG para levar um
abaixo-assinado de moradores da vila-satélite da região de
Venda Nova, na Capital do Estado, solicitando àquele órgão,
que cuida das estradas estaduais mineiras, que construísse
uma passarela na Rodovia MG-10. Essa rodovia liga a nossa
Capital às cidades situadas ao norte de nossa região
metropolitana, como Lagoa Santa, Vespasiano, São José da
Lapa, Pedro Leopoldo e. o que é mais importante, liga a
Capital ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, situado
em Confins, Lagoa Santa. Sentimos a sensibilidade da direção
daquele órgão, por intermédio de seu Vice-Diretor-Geral,
Engo José Elcio, a essa importante questão da segurança nas
estradas estaduais mineiras.
Acontece que, no trecho da MG-10 pouco além do cruzamento
com a Avenida Cristiano Machado, pessoas que moram de um
lado da rodovia e trabalham do outro precisam atravessa-
la; há crianças que precisam atravessá-la para irem à
escola; por vários motivos, esses moradores sempre estão
atravessando essa perigosa rodovia. Nesse cruzamento da
rodovia há um intenso tráfego de veículos - ônibus e
caminhões. Eu diria que, nessa parte, atravessar a rodovia
chega a ser uma aventura.
Mas senti a sensibilidade e a preocupação do DER-MG, na
pessoa de seu Vice-Diretor-Geral, EngQ José Elcio, com
relação a esse problema. Entreguei-lhe um volumoso abaixo-
assinado sem nenhum conteúdo político ou emocional, nas
exigindo uma atuação racional e imediata daquele órgão.
Recentemente, recebemos a visita em nosso gabinete de
lideranças e de mulheres sofridas daquela vila-satélite, que
nos vieram relatar o perigo que ã atravessar aquele trecho
da MG-10.
Por isso, Sr. Presidente, ocupo hoje esta tribuna

solicitando o empenho, a participação dos companheiros que
militam politicamente em Belo Horizonte, dos companheiros
que militam junto ao DER-MG e dos companheiros que têm a
preocupação com a segurança nas rodovias de Minas Gerais, O
documento já foi entregue, e, tenhocerteza absoluta, aquele
órgão não se omitirá e participará conosco nessa empreitada
para dar tranqüilidade ás famílias da citada vila-satélite.
Lembraria, inclusive, que algumas pessoas já perderam suas
vidas ali e que manifestações têm ocorrido esporadicamente
naquela região. Mas nós, que fazemos política em Belo
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Horizonte, que temos ligações com o DER-MG, queremos
solucionar, juntamente com outros colegas, esse problema.
Tenho certeza absoluta de que o DER-MG dará una resposta
afirmativa, em muito pouco tempo, sobre a construção da
referida passarela.
Faremos uma visita, no domingo próximo, àquela vila para,

junto com os moradores, principalmente as moradoras, sentir
suas dificuldades, suas preocupações, sua vontade de manter
seus empregos e seus lugares nas escolas. Mas, para que isso
ocorra, eles precisam ter tranqüilidade, isto é, precisam
ter certeza de que não estão arriscando a vida ao ir para o
trabalho, para a escola, para o lazer.
Tenho certeza absoluta de que este nosso pedido,
encaminhado hoje desta tribuna e entregue diretamente ao
DER-MG. terá uma resposta rápida. Hoje estamos fazendo
apenas um discurso de solicitação, de confiança, mas posso
garantir aos meus colegas Deputados que continuaremos nesta
batalha, aprofundando, instigando com mais profundidade, com
mais firmeza, à medida que sentirmos qualquer omissão ou
negligência de um órgão público estadual. Hoje, a mossa
palavra é de confiança, de esperança, estamos levantando a
questão, mas podem estar certos de que no futuro estaremos
cobrando soluções. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
516a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 14/4/94 pelo
Deputado Geraldo Rezende

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Sras. Deputadas. O motivo que me traz, hoje, a esta
tribuna é oferecer à apreciação da Casa dois trabalhos que
julgo de fundamental importância para o bom andamento da
sociedade mineira. O primeiro deles é um requerimento do
seguinte teor.
- Lê requerimento para que seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas à redução da aliquota de
ICMS de 18% para 12% nas operações com óleo "diesel" no
Estado. A justificação é a seguinte:
"0 Estado de São Paulo, através do Projeto de Lei ng

959/93, autorizou a redução da aliquota de ICMS do referido
derivado do petróleo de 18% para 12%. Em conseqüência, nos
postos situados nas rodovias de Minas Gerais diminuiu
sensivelmente a venda do óleo "diesel", causando o fato
sérios prejuizos.
Além disso, o Estado de Goiás, segundo informações
recebidas, tem interesse em reduzir a aliquota de ICMS, o
que causaria, certamente, o fechamento de várias empresas
mineiras, com a conseqüente demissão em massa de seus
funcionários.
Trata-se de medida de grande importância, pois os
motoristas de carreta, que possuem autonomia de 1.200 km,
abastecem em São Paulo, seguem para Minas Gerais e retornam
a São Paulo, abastecendo novamente naquele Estado. Então
Minas Gerais, em vez de receber a aliquota de 12%, fica sem
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receber nada, motivo pelo qual este requerimento há de
merecer a aprovação de nossos ilustres pares.!!
O Deputado Geraldo Rezende - A segunda matéria que trago
para a apreciação dos nobres colegas é a seguinte.
- Lê o Projeto de Lei no 1.989/94, publicado na edição de
16/4/94.

SiSa REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/4/94 pelo

Deputado José Militão
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
assunto que nos traz à tribuna hoje é, para voltar a bater
na mesma tecla, a situação das pensionistas do Estado de
Minas Gerais. Já faz ou vai fazer seis anos que estamos
batendo nessa tecla, desde que a Constituição mineira foi
promulgada. Ela deu ás pensionistas o direito de receber a
quantia que seus maridos estariam recebendo, se estivessem
em atividade. E, até hoje, não temos um sinal do Poder
Executivo de que a situação vai ser resolvida. Não temos nem
mesmo um sinal do IPSEMG, que deixa de cumprir até mesmo a
lei orgãnica que regulamenta o próprio Instituto, a qual
determina que se pague ás pensionistas o teto de até 20
vezes o estipêndio de contribuição do servidor público.
As pensionistas dos servidores mais graduados dentro da
administração pública, do Instituto de Previdência, até hoje
estão ai de luto, morrendo na miséria, morrendo com doenças,
sem condições de cuidar de si e de sua família por
insensibilidade do Governo Estadual e por insensibilidade
ainda maior do Instituto, que, além de não cumprir um
dispositivo constitucional, como já dissemos, deixa também
de cumprir a própria lei complementar que regulamenta a
atividade do Instituto.
E o que diz a lei complementar? Diz que o IPSEMG

descontará 8%. desconto esse que não serve para coisíssima
nenhuma, já que o Instituto não fornece assistência adequada
aos servidores de Minas Gerais e limita o desconto em 20
vezes o menor vencimento estadual. O Instituto pratica, ai,
a injustiça de cobrar mais de quem recebe menos. Aplica esta
regra do desconto também para as pensões. estabelecendo o
minimo como o menor valor de pensão e o máximo, o teto de 20
vezes esse valor.
Portanto, o Instituto de Previdência, como já dissemos, não

E cumpre nem a lei, muito menos a constituição Estadual, o que
já passou da hora. Este projeto de lei já esteve no Plenário
desta Casa e foi rejeitado por força do Instituto de
Previdência, que encheu de funcionários seus as galerias, e

E por força, também, de um "lobby" muito forte feito junto a
esta Casa, que rejeitou o projeto de lei do ex-Governador
Newton Cardoso. No final desse Governo foi remetido a esta
Casa outro projeto, que pretendia regularizar o SQ do
art. 36 da Constituição Estadual, e o Sr. Hélio Garcia
retirou o projeto. Até hoje o referido projeto não retornou
a esta Casa.
Minha vinda à tribuna hoje é para dizer que aquele
argumento que se pretendia impor, que dizia que para se
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aplicar o 5g do art. 36 seria necessária a lei de custeio
para pagar as pensões não mais prevalece. O Supremo Tribunal
Federal acaba de deixar isso para trás, ao dizer da
desnecessidade da lei de custeio. Isto pode ser constatado
no recurso extraordinário que passo a ler. (- Lê:)

"Recurso Extraordinário ng 140.863/AM
Relator Ministro limar Galvão
Pensão. Valor correspondente à totalidade dos vencimentos

ou proventos do servidor falecido. 'Constituição Federal",
art. 40, 5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de
Injunção nQ 211-8, proclamou que o SQ do art. 40 da
Constituição Federal encerra um direito auto-aplicável, que
independe de lei regulamentadora para ser viabilizado, seja
por tratar-se de norma de eficácia contida, como entenderam
alguns votos, seja em razão de a lei nele referida não poder
ser outra senão aquela que fixa o limite de remuneração dos
servidores em geral na forma do art. 37, XI. da Carta, como
entenderam outros.
Recurso extraordinário não conhecido.'.
De acordo com a decisão do STF, não há necessidade da lei
regulamentadora, como entenderam alguns juristas do
serviço público do nosso Estado. O Estado tem o dever e já
deve às pensionistas de Minas Gerais uma pensão a que elas
têm direito como se seus maridos estivessem em atividade.
Isso desde o dia 25/9/89. quando, aqui, promulgamos a
Constituição do Estado de Minas Gerais.

SiGa REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/4/94 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ao ouvir a palavra tão candente do ilustre
Deputado José Militão, nós nos deixamos tomar de entusiasmo
por essa campanha de dar a funcionários que prestaram tão
relevantes serviços ao Estado aquilo que lhes é devido.
Entendo, como acaba de ser dito desta tribuna, que o que
está na Constituição deve ser cumprido. E nós, como
Deputados, por termos feito o juramento de cumprir fielmente
a Constituição, devemos nos bater para que os princípios que
ali estão sejam atendidos, sejam cumpridos. não só pelo
Governo, mas também pelo povo e pelos órgãos da
administração.
Falamos da questão dos pensionistas do IPSEMG, que,

evidentemente, por preceito constitucional, devem receber o
que os seus cónjuges recebiam, quando em atividade.
Uma outra coisa que também nos toca profundamente é a
questão da desigualdade salarial. Temos, escrito na
Constituição - tanto na Federal, quanto na Estadual - o
principio de que o funcionário aposentado deve perceber a
mesma remuneração que o seu similar na ativa.
No entanto, estamos vendo que funcionários aposentados
acabam por ter aviltados os seus salários e, em
conseqüência, cresce a disparidade entre os vencimentos dos
funcionários da ativa e os dos aposentados.
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A presente reflexão é pedida aos senhores Deputados, porque
estão chegando projetos de reajustamento, que prevêem,
inclusive, a aplicação da URV ao salário dos funcionários.
Nós podiamos encontrar uma fórmula para inserir ali a
obrigatoriedade da equiparação dos salários dos funcionários
ativos com os dos inativos.
Mas o que me traz aqui, principalmente, é o problema da
disparidade de salário existente entre professores
aposentados e professores da ativa. Os professores da ativa
não recebem convenientemente e não têm quem os defenda de um
modo permanente, aqui da tribuna da Assembléia.
A situação dos funcionários aposentados, no entanto, é

ainda pior: perderam a vez: perdem a vez, assim como perdem
a voz.
Mas gostaria de registrar a nossa preocupação quanto ao
salário dos funcionários aposentados, que não estão
recebendo a mesma remuneração que os seus companheiros da
ativa.
Ainda agora, passa por aqui uma comissão de funcionários -
professores aposentados de Juiz de Fora - que vêm com uma
explanação dirigida a todos os senhores Deputados, chamando
a atenção de cada um. para que aproveitem a oportunidade
para reparar um erro, para reparar uma injustiça que,
evidentemente, não pode continuar.
O documento dos funcionários - professores aposentados de
Juiz de Fora - está vazado nos seguintes termos: (- Lê:)
"Srs. Deputados do Legislativo mineiro e autoridades

envolvidas no ensino.
Ouçam a voz dos professores aposentados do Estado de Minas

Gerais.
Um Brasil grande, um Brasil que ofereça ao mundo um modelo
histórico de humanismo, de amor e de fraternidade, sem
discriminações, não se fará, inquestionavelmente, sem a
participação do mestre, pedra-base de toda construção.
A educação sempre será uma projeção do passado. Valorizar

aqueles que já deram tudo de si á causa do ensino é um dever
das autoridades e da sociedade como um todo.
Uma democracia autêntica deve ter como base e suporte o
valor e a dignidade do ser humano, a igualdade essencial de
todos como sujeito de direitos e deveres. Os nossos deveres
foram cumpridos ao longo desses anos de trabalho e lutas
constantes, com dedicação, abnegação, entusiasmo e
determinação.
Na história aprendemos para ensinar que as virtudes não se
ensinam em manuais. As virtudes se vivem. Vivemos o dia-a-
dia transmitindo conceitos e valores. Trabalhamos para um
Brasil mais justo e mais humano.
Se aos mestres de hoje cumpre a descoberta de novos

caminhos, compatibil izados com as exigências do mundo atual.
vídeos. computadores etc., uma miragem do passado há de lhes
fornecer lições de sabedoria, desses que tiveram como
instrumentos de trabalho simplesmente o giz e a garganta.
Temos a consciência de um dever cumprido rigorosamente. E

agora perguntamos: E os nossos direitos? Infelizmente, eles
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não estão sendo reconhecidos pelas autoridades e pela atual
política salarial
Nós, professores aposentados. estamos totalmente

discriminados, sofrendo perdas substanciais nos vencimentos.
Estamos percebendo uma migalha, com salários abaixo de uma
serviçal de escola. Basta uma rápida análise na tabela de
vencimentos para se verificarem as diferenças que distanciam
os professores aposentados. Perdemos a paridade com a
criação de biênios, de "pó-de-giz" e de outros incentivos.
Quanta incoerência! Trabalhamos o tempo todo dentro da sala
de aula e não fizemos jus a nenhuma gratificação de
incentivo à docência (biênio). Trabalhamos o.tempo todo com
o giz e não fizemos jus à gratificação do "pó-de-giz. Essa
situação é mais do que clara, é visível. Alguém está
cometendo um erro muito grande e grave, discriminando e
injustiçando os professores inativos, deixando de reconhecer
o seu sagrado direito de igualdade, constitucionalmente
consagrado.
Nesse quadro atual da escola, nós, professores inativos,
somos os únicos profissionais com diferenças salariais
visíveis, uma vez que os especialistas e diretores inativos
conquistaram todas as vantagens dos cargos, inclusive
percebendo diferenças salariais retroativas.
Por que essa discriminação com os professores aposentados?
E como sobreviver com os salários reduzidos pelas

diferenças criadas?
Ficam as explanações bem claras para uma reflexão mais
ampla da situação. Ficam também as perguntas para uma
resposta dos senhores parlamentares e autoridades envolvidas
no sistema."

- Publicado de acordo com o texto original.)
Termino com a certeza de que esta Assembléia saberá
responder aos professores aposentados, fazendo valer os
princípios inscritos, definitivamente, na Constituição, que

juramos defender, 516 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/4/94 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalflo t - Colega Presidente, demais
colegas do Plenário e pessoas presentes nas galerias, aqui
trarei, de maneira objetiva, três assuntos.
Primeiramente, gostaria de parabenizar o Governo do Estado
pela publicação, no "Minas Gerais" de hoje, da noticia
referente a aguardente mineira, que até o ano passado era
feita de forma artesanal e que com a implantação do Pró-
Cachaça ganhou um novo impulso. Para quem diz que o
Governador Hélio Garcia não faz nada, aqui está a prova de
que estão errados, um dos trechos do artigo, que diz: "Foi
para preservar as tradições da produção de aguardente que o
Governo mineiro criou, em agosto de 1993, o programa de
incentivo á produção de aguardente, o Pró-Cachaça'.
O Governo assumiu a paternidade do projeto, mas esqueceu-se
de dizer que a autoria foi desta Casa. Parabenizamos o
Governo por haver assumido o programa dessa forma. Esperamos
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Que O Governo, que assumiu essa iniciativa do PT, dos
Deputados Péricles Ferreira, Geraldo Santanna e deste
Deputado - nós três fomos os autores -, assuma, também,
outras idéias do PT. Aliás o Pró-Leite está ai na pauta.
Gostaria, também, de falar sobre os salários, O Governo, na
quarta-feira, recebeu as entidades, dizendo que iria abrir
as negociações. Logo em seguida, ontem, chegou a esta Casa
um projeto do Governo. Não entendemos o motivo pelo qual o
Governo não aguardou as negociações para, posteriormente,
enviar o projeto.
O projeto exclui os Poderes Legislativo e Judiciário, que
devem ser objeto de uma mesma lei, altera a data-base dos
servidores para lg/1/96 e, por fim, o Governo, simplesmente,
suspende a atual politica, numa demonstração de que nem ele
acredita no plano Fernando Henrique Cardoso.
A lei é, realmente, arrochante, trazendo uma perda de poder
aquisitivo da ordem de 27% para os servidores, referente a
média dos últimos quatro meses.
Esperamos que o Governo negocie com seriedade, inclusive no

caso citado pelo Deputado José Militão, referente ao absurdo
cometido pelo Governo no caso das viúvas, que é o frontal
descumprimento da Constituição.
Concordo plenamente com o Deputado José Militão. Não há
necessidade de lei de custeio. As pensões já deveriam ter
sido reajustadas há muito tempo. E na pauta de
reivindicações de todos os servidores públicos consta o item
que diz respeito à atualização das pensões das viúvas,
comprovando que, realmente, o Deputado tem razão. D Deputado
José Militão, inclusive, irá participar também da comissão
da Assembléia encarregada de acompanhar as negociações que,
esperamos, sejam iniciadas na próxima semana.
Por fim, eu gostaria de falar a respeito de um recurso que
a Bancada do PT apresentou à Mesa, contra a decisão da
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprovou as contas
da ASFAS. Eu solicitaria, inclusive, que esse requerimento
constasse nos anais da Casa e queria, neste momento, dar
conhecimento dele aosSrs. Deputados. Na realidade, o
recurso é embasado nos artigos da própria legislação que
regulamenta os dispositivos relativos à prestação de contas.
(-Lê:)
*"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais:
O Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Estado
de Minas Gerais, com sede nesta capital, á Rua Tupinambás,
169, 2g andar. Centro, vem por seu representante legal
infrafirmado, com fundamento no art. 40 da Constituição
Estadual, c/c o artigo 155 do Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
representar a esta Mesa contra ato de membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa na apreciação do Demonstrativo da aplicação de
recursos recebidos pela ASFAS - Associação Feminina de
Assistência Social - a titulo de Subvenção Social, para o
que expõe e requer o seguinte:
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1. A distribuição da chamada subvenção social com recursos
oriundos do orçamento do Estado de Minas Gerais, a que se
refere o artigo 2g da Lei ng 6.776/76, para o exercido de
1993, está disciplinada na Resolução ng 5.129, aprovada pela
Assembléia Legislativa e promulgada por seu Presidente em
23/12/92, em conformidade com o que preceitua a Lei
10862/92, que traça as diretrizes orçamentárias para o
exercício de 1993.
2. Em seu artigo 7g, a multicitada resolução estabelece,
"in verbis:
Art. 'lg -Até o final do exercício financeiro, a entidade
encaminhará á Secretaria da Assembléia Legislativa
demonstrativo de aplicação dos recursos percebidos, conforme
valores publicados no "Diário do Legislativo, para exame e
parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária quanto ao cumprimento do disposto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e posterior aprovação da Mesa da
Assembléia.

lo - O demonstrativo de que trata o artigo, assinado pelo
Presidente e pelo Tesoureiro da entidade, com firma
reconhecida, deverá conter:

- recibo do valor concedido;
II - finalidade da aplicação realizada;
III - listagem das despesas realizadas, relacionando os

documentos (notas fiscais e recibos) que as comprovem.
2g - Caso ocorra a modificação no estatuto ou na

composição da diretoria, a entidade deverá encaminhar á
Secretaria da Assembléia as alterações havidas.
6 3o - As entidades beneficiadas em exercício anterior só

farão jus à liberação das subvenções concedidas no exercício
corrente após aprovado o demonstrativo de aplicação dos
recursos.

4g - O processo, uma vez aprovado, será encaminhado ao
Departamento de Finanças e Contabilidade, onde ficará
arquivado.
Assim como em seu art. 9Q, !!caput:
"Art. 9g - A entidade beneficiada deverá manter em

disponibilidade, para fiscalização do órgão competente, os
registros contábeis e a documentação comprobatóría das
despesas realizadas por um período mínimo de 3 (três) anos»"
2.1 - E no artigo 17 da Lei ng 10.862/92, lê-se:
"Art. 17 - Na concessão de subvenções sociais inseridas no

orçamento da Assembléia Legislativa na rubrica de Auxílios
Financeiros Diversos, não poderá o Deputado Estadual
destinar mais 50% (cinqüenta por cento) do total da verba
que lhe couber a uma só entidade.
3. Dessa forma, a liberação e prestação de contas das
entidades beneficiárias de subvenções sociais têm
necessariamente que obedecer aos comandos legais aplicáveis,
tudo de acordo com os mais elementares princípios de nossa
Lei Maior.
4. Nesse passo, a ASFAS - beneficiária de verba oriunda de
Subvenção Social, para o exercício de 1993 - submeteu ao
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Poder Legislativo, em 1994, um demonstrativo de gastos
efetuados com essa verba.
5. Do exame de demonstrativo, só é possível conferir a soma

das despesas realizadas pela entidade. Somente isto.
6. São estas as irregularidades:
a) Não consta deste demonstrativo e nem do parecer do

relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária a quantia que cada Deputado destinou á ASFAS.
em 1993.
A omissão desta informação básica, além de não permitir a
conferência e checagem dos valores recebidos, constitui
clara e inequívoca ofensa ao artigo 17 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 1993 - Lei 10.862/92, que determina que ao
Deputado Estadual é vedado destinar mais de 50% do total da
verba que lhe couber a uma só entidade.
b) Os documentos trazidos à apreciação da Comissão pela
ASFAS não contêm quaisquer notas fiscais ou recibos que
comprovem a ocorrência das despesas indicadas (de acordo com
o art. 70, III, da Resolução no 5.129), além de não trazer o
reconhecimento de firma das assinaturas de sua Presidente e
Tesoureira (conforme determina o art. 7g, £ lg, da Resolução
no 5.129).
c) É importante salientar que a entidade subvencionada -
ASFAS - descumpriu normas básicas de prestação de contas,
tais como deixar de indicar como os recursos recebidos foram
aplicados no mercado financeiro e sua conseqüente
atualização monetária, bem como o necessário transporte do
saldo de um mês em que o gasto foi menor que a receita para
a prestação de contas do mês subseqüente, como determina o
art. 9g , parágrafo único, da já citada resolução.
d) O demonstrativo não apresenta também quais as entidades
que receberam auxilio da ASFAS com os recursos advindos da
subvenção social, havendo somente uma relação genérica das
'associações comunitárias, asilos, entidades culturais.
infância (?), igrejas, etc...!!, o que não permite verificar
se não constam das beneficiárias entidades que não poderiam
usufruir o benefício;
e) Não consta ainda do demonstrativo nenhum dos documentos

exigidos pelo artigo 40 da Resolução ng 5.129, referentes á
entidade subvencionada, tais como ata de eleição ou de posse
da diretoria em exercício, prova de personalidade jurídica e
comprovação de utilidade pública, dentre outros.
7 - Mas não é só. A Comissão em tela, além de contrariar as
normas legais já citadas (Resolução no 5.129 e Lei
10.862/93), passou por cima da norma contida na deliberação
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no
1/93, que em seu art. 2Q, lo, estabelece de forma clara
que, na concessão de verbas públicas, deverá ser observado o
disposto nos artigos 15 e 17 da Lei ng 10.862.
8 - Diante de todo o exposto, requer:
8,1 - Que VExa, se digne decretar nula a decisão da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que
aprovou o demonstrativo de gastos da ASFAS, bem como nulos
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de pleno direito todos os seus efeitos, por imperativo
legal.
8.2 - Em consonância com o disposto no aru 17 da Lei ng
10.862, seja suspenso o repasse de qualquer recurso público.
advindo da chamada subvenção social, á ASFAS.
Nestes termos, pede deferimento.
Belo Horizonte, de abril de 1994.
Marcus Vinícius Flora, Presidente do PT-MG'
(t - Publicado de acordo com o texto original.)
Este recurso foi denegado, como se diria na linguagem
jurídica, e a prestação de contas foi aprovada, apesar de,
no próprio parecer, constar claramente a falta dos
documentos fiscais e dos recibos de complementação do
processo. Quer dizer, não existe ainda nem a prestação de
contas e ela já foi aprovada, com o nosso voto contrário,
obviamente. O Partido e a Bancada do PT, juntamente com a
Bancada do P58. estão estudando todas as medidas judiciais
cabíveis, a fim de que essas irregularidades não fiquem
acobertadas por este Legislativo.

- Sem revisão do orador.)
5164 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 14/4/94 pelo
Deputado Antônio Fuzatto

o Deputado Antônio Fuzatto - Sr, Presidente, Srs.
Deputados, mais uma vez venho denunciar atos de violência
praticados pela Policia Militar deste Estado- Há pouco
tempo, denunciamos aqui a violência praticada pelo Sarg.
Wallace contra Wagner Ilídio, que culminou com sua morte.
Agora, venho denunciar o acontecido em Vespasiano, onde a
policia usou de força e arbitrariedade. Temos feito várias
denúncias, mas isso continua acontecendo em todo o Estado.
Queremos conclamar a Secretaria de Segurança Pública, os
políticos deste Estado e todos para que nos ajudem a exigir
o fim dessas violências e da arbitrariedade.
Vou relatar os fatos ocorridos em Vespasiano e espero não
precisar usar mais esta tribuna para denunciar fatos desse
tipo. (- Lê:)
*"Denúncia - Não á violência em Minas Gerais
No dia 12 de abril de 94, mais uma arbitrariedade da
Policia Militar mineira, lamentavelmente praticada pela
Policia Rodoviária Estadual. A vitima foi Fábio Márcio
Bitencourt. professor do Estado. Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores do Ensino de Vespasiano-MG - SIND-IJTE.
Presidente do PT-Vespasiano e Dirigente Estadual da CUT-MG.
Fábio vinha do centro de Vespasiano, em sua motocicleta,

com destino a sua residência no Bairro Angicos (zona rural),
na Rodovia MG-10, quando sua moto apresentou problemas
mecãnicos, travando a roda traseira. Nesse momento Fábio
solicitou auxilio da Policia Rodoviária Estadual, que possui
um posto a dois quilômetros de onde se encontrava.
A Policia Rodoviária veio ao local e se negou a prestar

qualquer ajuda, determinando a Fábio que levasse a moto até
o Posto Rodoviário. Fábio não conseguiu. obviamente,
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transportar a moto, já que a mesma estava com a roda
traseira travada.
Solicitou novamente aos carros que trafegavam pela Rodovia

que avisassem os policiais do posto. Aguardou auxilio e, não
obtendo, retornou andando até o centro de Vespasiano, para
procurar auxilio mecânico.
Quando estava na entrada da cidade, Fábio encontrou um ex-
aluno. Foi nesse momento que, novamente, a viatura da
policia rodoviária se dirigiu a Fábio, agora já com
agressões verbais e físicas. Sem antes escutar o
companheiro, os policiais - o Cabo Spiatelli e outro soldado
ainda não identificado - começaram a atacar Fábio, como
"ladrão de moto", "traficante". "vagabundo" e "marginal",
não permitiram a sua identificação e o acusaram de não ter
retornado ao Posto Rodoviário. Em seguida agrediram-no
fisicamente com socos, chutes e pontapés. Como ele não
resistiu á violenta ação policial, mas procurou se defender,
os policiais ameaçaram utilizar a arma e, não encontrando
resistência, acabaram algemando Fábio, dando assim mesmo
continuidade as agressões físicas e verbais.
Fábio foi levado ao Posto Rodoviário, onde ficou detido
irregularmente por mais de 5 horas. Nesse período foi
submetido a todo tipo de pressão e humilhação, inclusive
ameaça de morte.
Nossa indignação frente ao ocorrido não se resume ao fato
da vitima ser uma figura pública de Vespasiano, dirigente
partidário e sindical na cidade e no Estado, um cidadão
digno e consciente de seus direitos e cumpridor de seus
deveres. Fosse quem fosse, a ação desses policiais é
inadmissível em qualquer hipótese.
O abuso de autoridade, as agressões verbais, a humilhação,
as agressões físicas, a prisão irregular, as ameaças e o
desrespeito aos minimos direitos devem ser por todos nós
repudiados e denunciados, para que Isso não ocorra com
nenhum cidadão ou ser humano.
Exigimos a punição exemplar do Cabo Spiatelli e do Soldado
da Policia Rodoviária Estadual e conclamamos o povo de
Vespasiano e de toda Minas Gerais para demonstrar toda sua
indignação com os fatos ocorridos. Particularmente por
termos ciência de que esse não é um fato isolado e muito
menos incomum na prática de muitos policiais militares em
Minas Gerais. Em Vespasiano, em particular, são vários os
casos de violência policial.
Por isso temos uma audiência marcada com o Comandante da

Policia Militar de Minas Gerais e realizaremos neste sábado,
dia 16 de abril, em Vespaslano, um Ato Contra a Violência.
Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania - PBH"

- Publicado de acordo com o texto original.)
516a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 14/4/94 pelo
Deputado Raul Messias

O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
dois assuntos trazem-me à tribuna da Assembléia Legislativa.
Primeiramente, quero justificar minha ausência nos dias de
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anteontem e ontem e relatar o que fui fazer no Rio de
Janeiro. Fui, na terça-feira à noite, assistir a um
belissimo concerto do nosso conterrâneo - um dos maiores
pianistas do mundo contemporâneo, reconhecido
internacionalmente - que é o pianista Nélson Freire, que,
neste ano, completa 50 anos de existência. Ele, na sua
simplicidade, no seu amor por Minas Gerais, vai comemorar
seu aniversário na cidade de Boa Esperança, no dia 18 de
outubro, com uma grande festa. O concerto foi formidável, O
Teatro Municipal estava praticamente lotado, e o repertório
foi de alt issirno nível. Voltaremos a falar sobre esse
assunto no decorrer do ano, uma vez que estamos comemorando
os 50 anos do nosso grande amigo Nélson Freire.
Também estive no Rio para uma reunião com a Executiva
Nacional, com o Diretório Estadual e com Deputados e
Vereadores do PSB e do PT, na qual discutimos a
possibilidade de ter o nome de Célio de Castro na chapa para
a Presidência da República.
Mas, na verdade, Sr. Presidente, o assunto principal que me
traz a esta tribuna é registrar a presença, em nossa Casa,
dos Vereadores da cidade de São José do Mantimento,
Ildebrando Kaiser e Antônio Ramos de Souza, do Presidente da
Câmara Municipal, Elpidio José L.acerda, e de Hélio Márcio
Gomes, Presidente da Comissão Especial de Inquérito que
investigou atividades da Prefeitura local e do ex-Prefeito,
e do Vereador Rui José de Souza. relator dessa CPI.
Passo a ler, agora, a síntese do relatório elaborado por

essa Comissão. (' Lê:)
"Síntese do Relatório Final da Comissão Especial de

Inquérito Que Apurou Irregularidades na Administração
Municipal do Quadriênio 1989/1992
São José do Mantimento é um pequeno município da Zona da
Mata mineira, com poucos quilômetros quadrados de extensão.
E um daqueles municípios que, na onda das emancipações de
63, foi desmembrado de Lajinha. Conta pouco mais de dois mil
habitantes, na sua grande maioria pequenos agricultores.
trabalhadores rurais, funcionários públicos e aposentados.
A região em que se situa o município já teve seus tempos
áureos, como uma das maiores regiões produtoras de café do
Estado e do Pais. Hoje, com a decadência dessa cultura, os
agricultores cultivam a terra para sua própria subsistência.
No entanto, São José do Mantimento está sendo noticia
nacional devido â crescente e excelente produção de açúcar
mascavo, exportado para a Europa.
D povo de São José do Mantimento é um povo tranqüilo e
simples, jamais poderia imaginar que, na Câmara Municipal,
fosse um dia instalada uma comissão especial de inquérito
para apurar irregularidades administrativas na gestão
daquele que sempre foi considerado um pai para todos, o Sr,
José Martimiano da Cruz.
O Sr. José Martimiano da Cruz, principal responsável por
todas as irregularidades administrativas apontadas no
relatório final da CEI sempre fez parte da elite política
local, tendo sido Prefeito, por mais de uma vez, desde a
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emancipação do municipio. Sua atuação paternalista e
fisiológica chegou ao absurdo de, na última administração -
89/92 - montar um grande esquema para beneficiamento de
amigos e parentes, tratando a coisa pública como sua,
confundindo o público com o privado.
Na vergonhosa relação de irregularidades praticadas pelo

ex-Prefeito, seus assessores e funcionários públicos, foram
comprovados:
1 - Desapropriação ou compra ilegal do terreno da COPÂSA-

MC.
Com o objetivo de construir habitações populares, foi
desapropriado o terreno sem cumprimento das exigências
legais. Constatou-se a exploração da boa-fé de supostos
herdeiros, uma vez q ue o imóvel não havia sido inventariado,
nem os ditos herdeiros possuiam a escritura. O ex-Prefeito é
o responsável principal, pois ele mesmo se encarregou de
pagar os supostos herdeiros, não especificando uma quantia
única pela quota de cada um e, o que é mais grave, as
assinaturas foram forjadas, pois os herdeiros não sabem
assinar os nomes.
2 - Falsificação de assinaturas e documentos.
Em várias notas fiscais e recibos, nas prestações de contas

dos exercicios de 1989 a 1992, foram constatadas assinaturas
falsificadas ou forjadas, bem como documentos forjados que
constam como despesa.
Foram constatadas verdadeiras aberrações envolvendo

diretamente o ex-Prefeito e o ex-Tesoureiro da Prefeitura,
Sr. Osvaldo Sélos, que não reconheceu sua assinatura nas
notas de empenho referentes a aluguel de imóvel, O Sr.
Osvaldo Sélos também se envolveu num caso explicito de
recibos falsificados ou forjados para que a Prefeitura
recebesse verbas da COPASA-MG para implantação de sistema de
saneamento rural, constando como favorecido em recibos de
suposto aluguel de imóvel, para depósito e almoxarifado da
CDPASA-MG. Nestes recibos, além das assinaturas do Sr.
Osvaldo Sélos e do ex-Prefeito, Sr. José Martimiano Cruz,
constam assinaturas do Sr. João Batista M. Casto, engenheiro
responsável pelas obras de saneamento. Em seu depoimento, o
ex-Tesoureiro, Sr. Osvaldo Sélos, confirmou que não houve
aluguel de nenhum imóvel e que a transação teve como único
objetivo receber os recursos da COPASA-MO, sem que tivesse
de fato ocorrido alguma despesa.
Outros empenhos forjados, com recibos e notas fiscais
falsos, foram constatados durante o depoimento da Inspetora
Escolar, Sra. Maria Magalhães Vieira, que desmentiu o seu
favorecimento com ajuda financeira para alimentação e
comprovou que recebia em média 30 litros de combustível para
seu veiculo pessoal, quando a serviço da Prefeitura. Negou
ter recebido 865.5 litros de gasolina, conforme consta em
nota fiscal do posto Esso de Ipanema relativa a despesas de
combustivel de um dia de trabalho da Inspetora Escolar. São
responsáveis por tais falsificações o ex-Prefeito e seu
tesoureiro, Sr. Ronald Kaizer, que rubricava todas as notas
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de empenho, além de ser o responsável pela contabilidade
municipal.
3 - Vários comprovantes de favorecimento e recebimento de
vantagens indevidas a funcionários públicos foram também
constatados:
- utilização de veiculo da Prefeitura - caminhão - para

transporte de mudança particular da Inspetora Escolar, Sra.
Maria Magalhães Vieira, de Conceição de Ipanema até a cidade
de Colatina. no Espirito Santo;
- bolsa de estudo para custear curso superior na cidade de

Carangola para a nora do ex-Prefeito. Sra. Joelma Teixeira
da Costa Cruz, autorizada pelo então Chefe de Gabinete, Sr.
José Márcio da Cruz, filho do ex-Prefeito e noivo da
beneficiada;
- favorecimento ilícito ao comerciante, Sr. Irineu José de

Faria, amigo pessoal do ex-Prefeito, com compras de material
para a Prefeitura, sem licitação. Aqui uma coincidência
parece incrível: o comércio do favorecido esteve aberto
somente durante a gestão do Sr. José Martimiano da Cruz;
- o referido Chefe de Gabinete ? Sr, José Márcio da Cruz,
filho do ex- prefeito, foi beneficiado com a doação de um
imóvel pela Prefeitura, onde ele hoje reside, fato
considerado como afrontante á população do município carente
de moradias. Essa mesma pessoa recebeu, ainda, da
Prefeitura, valores referentes a aluguel de pasto para o
burro da Prefeitura. O pasto em questão era de propriedade
do ex-Prefeito. Além do aluguel, foram gastos rolos de arame
para cercar o pasto, adquiridos com recursos públicos:
- o responsável pelo Departamento de Educação na
administração do Sr. José Martimiano Cruz. Sr. Marcelo
Mattos Paula, não soube explicar o consumo de 7
amortecedores para uma Kombi do departamento em apenas 41
dias. E nem porque, em uma das notas fiscais, os
amortecedores, pela numeração de fábrica, correspondiam a
veiculo Vw fusca, Outra coincidência incrível - a Prefeitura
não possui fusca, mas o Chefe do Departamento sim. Este
senhor recebeu ainda, por diversas vezes, complementações
salariais, para o que não encontrou explicações;
- pagamento de transporte de pessoas para a Prefeitura em

táxi particular de propriedade do funcionário público
municipal. Sr. José de Castro Silva, motorista da
Prefeitura, incluindo notas de abastecimento do veiculo,
coincidentemente durante o período de julho a outubro de
1992, que antecedeu as eleições municipais.
Inexplicavelmente, o Sr. José de Castro Silva também recebeu
várias complementações salariais;
- favorecimento ilícito do ex-Tesoureiro, Sr, Ronald
Kalzer, que vendeu à Prefeitura madeira itaipá de sua
propriedade. Aqui. constatou-se o absurdo de que as notas
das despesas foram assinadas e sua liquidação autorizada
pelo próprio Tesoureiro;
- gastos excessivos com material de construção, não
utilizado em obras e desaparecido das dependências da
Prefeitura. 0 próprio ex-Prefeito admitiu, em seu
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depoimento, que muitas vezes alguém pegava emprestado e não
devolvia o material, como cimento, ferragens, areia, etc. O
material está todo empenhado como despesa e gasto em várias
obras, comprovadamente inexistentes pelo laudo técnico. O
ex-Prefeito admitiu que nem todo material empenhado foi
gasto nas obras e programas. Houve claro desvio de material
de construção. O patrimônio público municipal e estadual
(COPASA-MG) foi lesado:
- nas prestações de contas existem comprovantes de despesas

referentes a viagens do ex-Prefeito, aos estados de Goiás,
Pará e Tocantins, sem comprovação de programas e atividades
oficiais. E do conhecimento de todos da comunidade que, à
época, o filho do ex-Prefeito estava foragido naqueles
estados, não tendo o Sr. José Martimiano Cruz desmentido a
afirmação de que teria viajado por motivos particulares, ás
custas do erário.
4 - Recebimento e repasse de verbas-relação Prefeitura

Municipal e Conselho de Desenvolvimento Comunitário Córrego
do Mantimento.
Em 1989. lei municipal autorizou repasse de 5% do Fundo de
Participação do Município - FPM - ao Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Córrego do Mantimento, que não
preenchia os requisitos legais para recebimento de recursos
públicos. O Presidente da entidade. Sr. Emilio Braun, não
atendeu às diversas solicitações da Câmara Municipal para
que fosse apresentada a prestação de contas. Foi a Câmara,
então, obrigada a aprovar lei suspendendo os repasses, para
que as contas fossem apresentadas. Além da ilegalidade do
repasse, foram constatadas inúmeras irregularidades na
aplicação dos recursos e na própria prestação de contas.
Para se ter uma idéia, o Presidente da entidade é remunerado
pela ocupação do cargo, a despeito de toda a matéria legal
existente.
Aqui se faz urgente e necessária a apuração com rigor, pelo

Ministério Público, da relação espúria entre o Conselho e a
Prefeitura. O atual Prefeito, Sr. Antônio Teixeira Martins,
ao arrepio das leis, continua beneficiando o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Córrego do Mantimento, com
vultosos recursos do FPM.
5 - Corrupção eleitoral - desvio de verbas públicas para

campanha do candidato do PFL. Sr. Antônio Teixeira Martins:
- um empenho com recibo da empresa Sanson Promoções e
Produções relativo à sonorização de desfile cívico em
3/10/92 foi encontrado. Toda a comunidade sabe que nessa
data foi realizada a festa da vitória do candidato do PFL.
atual Prefeito do município, apoiado pelo Sr. José
Martimiano da Cruz. Foi possível constatar, ainda, a compra
de pães com recursos públicos, distribuídos em comício de
campanha eleitoral do candidato apoiado pelo ex-Prefeito,
realizado em 30/9/92. data em que também ocorreu a
inauguração da Escola Municipal Cirilo Henrique e da ponte
sobre o rio José Pedro.
Diante dos fatos e irregularidades administrativas aqui
relacionados, diante dos indícios claros de crime contra a
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administração pública e de responsabilidade, a Comissão
Especial de Inquérito da Câmara Municipal de São José do
Mantimento encaminhou ao Ministério Público Estadual todas
as provas e documentos comprobatôr ios, requerendo sejam
tomadas as providências legais cabíveis, solicitando, ainda,
a apuração do que não foi possível apurar, denunciando os
seguintes senhores nos respectivos crimes;

- Maria Magalhães Vieira - corrupção passiva;
2 - Osvaldo Sélos - falsificação de documento público:
3 - Joelma Teixeira da Costa Cruz - formação de quadrilha;
4 - Irineu José de Faria - formação de quadrilha;
5 - José Márcio da Cruz - formação de quadrilha e corrupção

passiva;
5 - Marcelo de Mattos Paula - formação de quadrilha,
peculato e corrupção passiva;
7 - José de Castro Silva - formação de quadrilha, peculato

e corrupção passiva:
8 - Emilio Braun - formação de quadrilha e corrupção ativa;
9 - Romald Kaizer - formação de quadrilha, falsificação de
documentos públicos e corrupção passiva;
10 - José Martimiano da Cruz - além das penas tipificadas e

requeridas aos demais envolvidos, crime de responsabilidade
de acordo com o Decreto-Lei mg 201, de 27/2/67, previstas no
Código Penal brasileiro e demais penas previstas na
legislação eleitoral.

- Publicado de acordo com o texto original.)
Estamos indo agora ao Ministério Público, acompanhando a
comissão de Vereadores de São José do Mantimento. Esperamos
que as corrupções encontradas em Brasilia. na  Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais e, principalmente.
essas que ocorrem nos municípios não fiquem escondidas do
público. E preciso que sejam tomadas as providências
necessárias. A coisa pública merece respeito, e é partindo
do município, partindo da atuação brava e corajosa dos
municípios independentes que vamos encontrar a moralidade e
a ética na vida política do nosso Pais. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

5164 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 14/4/94 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero hipotecar minha solidariedade aos
Vereadores de São José do Mantimento, aqui presentes.
Parece-nos que essa pequena cidade é uma filial do Sr.
Collor de Melio, que semeou a corrupção por todo o Brasil,
chegando a São José do Mantimento, cidade de gente pura e
simples.
Também quero defender aqui as mestras, as nossas
maltratadas mestras. Elas nos trazem a lembrança do homem
rural, q ue lavra a terra, semeia, colhe e, às vezes, não tem
participação em nada. Dai, resolvem vir para a cidade, onde
constroem barracos nas favelas ou sob viadutos. As
professoras semeiam o melhor de si em mossas crianças e,
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depois, ficam com uma remuneração que, no fim da vida, mal
dá para os remédios.
Quero congratular-me com o Deputado Roberto Carvalho, nobre
colega na Câmara de Vereadores durante quatro anos, e
concordar com ele, quando parabeniza o Governador do Estado.
Congratulo-me, também, com o Governador do Estado por
nomear para Secretário da Saúde o Dr. José Maria Borges,
homem de reconhecida capacidade profissional e
administrativa. Estou certo de que ele dará o melhor de si
na nova função, corrigindo, assim, a situação da Secretaria
da Saúde, cujos funcionários vivem de pires na mão, passando
privações por perceberem vencimentos tão baixos e
vergonhosos.
Finalmente, Sr. Presidente, o principal motivo da minha

vinda à tribuna é para tratar de noticias veiculadas, hoje,
na imprensa. Elas muito me alegram, porque pedi sacrifícios
á nossa bancada para somarmos esforços junto ao Governador
do Estado apontando o nome do ilustre companheiro e homem
público Aureliano Chaves como candidato de consenso.
E por ai, Sr. Presidente. Sacrifício é o que Minas e o

Brasil pedem a cada um de nós. Aureliano é um candidato de
consenso. Ele tem trânsito livre em todas as áreas políticas
de Minas Gerais: no PFL, no PMDB e no PT8. Assim, nós
poderemos fazer com que o nosso objetivo de ter uma Minas em
paz e com progresso aconteça. Isso dependerá do nosso
sacrifício e do desprendimento de candidatos já lançados,
cada qual com seu gabarito, como Ademir Lucas, Paulino
Cicero e Eduardo Azeredo, Mas, pelo que percebemos, não há
consenso em torno desses nomes. E o ex-Vice-Presidente
Aureliano Chaves dá um sinal disso. Homem que já ocupou
praticamente todos os cargos públicos em Minas Gerais, com
mãos limpas e coração aberto. Aureliano é capaz de ajudar a
mudar Minas, transformando-a num modelo para o Brasil.
Muito obrigado.

517a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 18/4/94 pelo

Deputado José Laviola
O Deputado José Laviola - Vimos a esta tribuna para
comunicar aos nobres pares a eleição do ilustre
administrador de empresas Dr. Júlio Boechat Braga para a
Presidência da Diretoria Executiva da TELEMIG. Ninguém em
Minas desconhece a importância da referida estatal para o
desenvolvimento social e econômico do Estado:, entretanto, o
que nem todos sabem é que a eficiência e a posição
conquistada por ela, de líder entre suas congêneres, deve-
se a funcionários dedicados, que não medem esforços para
fazer da empresa o que ela é hoje. Entre esses, que
constituem o maior patrimônio da TELEMIG, está o Dr. Júlio
Boechat Braga. Sua carreira brilhante, construida passo a
passo, em 26 anos de excelentes serviços prestados á
instituição, constitui um soberbo atestado de sua
competência e de seu compromisso com a empresa. Chefe da
Região Sudeste,com sede em Juiz de Fora, esteve,
posteriormente, á frente da Região Metropolitana Sul, com
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sede em Belo Horizonte; foi, ainda, gerente da Região
Metropolitana Norte, nesta Capital. De 1985 a 1989, esteve á
frente da Diretoria de Operações da empresa. Seu dinamismo e
seu espirito pioneiro, características marcantes de sua
personalidade, fizeram com que os serviços de
telecomunicações se expandissem em nosso Estado. Em sua
atuação, ele sempre privilegiou o papel social da
instituição, levando a todos os segmentos da população
mineira os serviços telefônicos essenciais. Acapacidade e a
competência técnica levaram-mo de volta à Diretoria de
Operações, em 1990. Deixou o cargo para assumir, na última
sexta-feira, a Presidência Executiva.
Eis um exemplo de administrador cujas qualidades devem ser
exaltadas num tempo em que escasseiam os homens
verdadeiramente comprometidos com o bem comum. Estáde
parabéns o Governo Federal pela belissima escolha. Está de
parabéns Minas Gerais. Temos a certeza de que o Dr. Júlio
Boechat Braga é a pessoa mais indicada para dar continuidade
ao acelerado processo de modernização que vem acontecendo na
TELEMIG e que faz dela modelo de estatal produtiva, marcada
por uma inspiração eminentemente social-

517g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 18/4/94 pelo

Deputado Tarcísio Ilenriques
O Deputado Tarcisio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, associo-me ao registro que acaba de fazer o
Deputado José Laviola, com referência á nomeação do Dr.
Júlio Boecbat Braga para a Presidência da Diretoria
Executiva da TELEMIG.
De fato, ao chegar o ilustre Or. Júlio ao cargo para o qual
foi nomeado, quem conhece seu trabalho e percebe sua
dedicação ao serviço de telefonia em nosso Pais deixa-se
tomar por regozijo. Vamos torcer para que o Dr. Júlio possa
realizar o grande anseio do povo mineiro, q ue é a expansão e
a eficiência do serviço de telefonia em nosso Estado.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz à tribuna é o registro
do falecimento do ex-Deputado Jorge Ferraz. Gostaria de
simplesmente apresentar o requerimento. No entanto, é
preciso registrar o nosso pesar pelo falecimento do ilustre
companheiro, que foi Deputado Estadual, Deputado Federal e
Presidente do nosso partido numa época difícil, em que
sofríamos os rigores do período revolucionário, como único
partido de oposição. Jorge Ferraz recebeu a bandeira de
condução das nossas gloriosas diretrizes das mãos do ilustre
ex-Senador Camilo Gana. Foi na é poca em que exerceu a
Presidência que conseguimos a grande virada de 1982, com a
chegada de Tancredo Neves ao Governo do Estado.

518g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 1914194 pelo

Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amara] - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
seleto público que nos ouve e nos vê, ocupo esta tribuna
mais uma vez para trazer ao conhecimento de todos vocês os
recentes acontecimentos ocorridos no Norte de Minas, em
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particular em Montes Claros, que demonstram claramente como
aquela região do Estado vem procurando traçar seu rumo em
direção ao desenvolvimento e ao progresso.
Rã algum tempo vem sendo desenvolvido naquela cidade um

projeto, de origem na iniciativa privada, com o objetivo de
aumentar a segurança da população e do transporte rodoviário
da região.
Gostaria de destacar que se trata de uma forma de ação
moderna, em que o Governo não tem mais aquela ação de
paternalismo e, muito menos, uma ação de castrar as ações do
particular; ele entra como um parceiro. Os segmentos da
sociedade de Montes Claros, juntamente com o Governo,
construiram as obras para a Policia Rodoviária Federal.
Na última segunda-feira, dia 18/4/94, foi inaugurada mais

uma guarita policial na BR-251, a qual vai ser ocupada por
policiais militares, garantindo a tranqüilidade para os
moradores da região. Obra de iniciativa do Grupo Santiago.
liderado pelo empresário Paulo César Santiago.
Na oportunidade, também foi reivindicado o anel rodoviário
para a cidade, que desafogará o trânsito dentro do
municipio. Presente ao evento, o Prefeito Municipal Luis
Tadeu Leite cobrou do Governo Estadual medidas urgentes no
sentido de que sejam liberados os recursos para a obra.
Modestamente, aproveitamos a ocasião para lembrar que já
demos entrada a um requerimento nesta Casa com a mesma
finalidade, ou seja, cobrar do Governo prioridade para a
obra. Aproveito para lembrar que os recursos já estão
previstos no orçamento do Estado para este ano, em
conseqüência de emenda de nossa autoria, aprovada por esta
Casa.
Neste momento, estamos entrando com um novo requerimento

visando o mesmo objetivo. Temos certeza de que o bom-senso
sempre demonstrado pelo Governo de Minas mais uma vez vai
prevalecer, e a região Norte do Estado será contemplada
brevemente com essa obra.
Na última semana, foi inaugurada uma guarita policial na
estrada que liga Montes Claros a Januária. Tal obra foi
executada graças ao interesse da empresa Matsulfur, a qual
cumprimentamos na pessoa de seu Presidente, Dr. Marcos
Antônio Ribeiro, e de seu representante em Montes Claros,
Francisco Sérgio Cavaliere.

5184 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 19/4/94 pelo

Deputado Jaime Martins
O Deputado Jaime Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queremos, inicialmente, dizer da nossa estranheza, ontem, ao
lermos, no informe da Assembléia, as palavras do Deputado
Roberto Carvalho.
O Deputado Antonio Carlos Pereira, que gosta de um palanque
para aparecer, foi procurado pelo informe para falar sobre o
resultado da sindicância realizada pelo Ministério Público,
mas não quis falar e pediu a seu colega Roberto Carvalho que
o fizesse. E o Deputado Roberto Carvalho, na maior "cara-de-
pau', disse que o PT não denuncia ninguém, nunca denunciou,
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enfim, que são uns 'santinhos". E lamentável que joguem
pedras e escondam as mãos. Penso que esta Casa não pode
tolerar atitudes dessa espécie.
Solicito a V. Exa. Sr. Presidente, que peça ao Deputado
Antônio Júlio, Presidente da Comissão de Justiça, que
aprecie nosso requerimento em que pedimos seja punido o
Deputado Antônio Carlos Pereira, por falta de decoro.
Gostaria, também, de fazer registrar nos anais da Casa,
entre as cartas, telefonemas e 'fax" que temos recebido em
solidariedade, no tocante a esse episódio, o recebimento de
um "fax" de nosso amigo, companheiro e muito digno Deputado
Federal Mauricio Campos. D referido Deputado proferiu um
discurso, na tribuna da Câmara dos Deputados, solidarizando-
se comigo e com meus colegas, que fomos enlameados pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira. E o seguinte o teor do
discurso proferido pelo Deputado Mauricio Campos; ( Lê:)

.1 Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Minas Gerais já ofereceu a este país inúmeros estadistas.
Minas Gerais foi, por mais de um século, modelo nacional de
virtudes cívicas e políticas. Os mineiros são um povo que
preza a honra e a dignidade, acima de todas as coisas.
Agora, Senhor Presidente, Senhores Deputados, Minas Gerais
se vê forçada a passar pelo constrangimento de ter um
candidato ao Governo do Estado acusado publicamente de falta
de decoro parlamentar.
Os mineiros, estarrecidos, contemplam o espetáculo
deprimente de um homem público que não pensa duas vezes
antes de agredir a honra de seus próprios colegas do
Legislativo.
Ocupo esta tribuna movido pelo sentimento da revolta e da
indignação, diante dos fatos que vêm ocorrendo na Assembléia
Legislativa de Minas.
O cidadão Antônio Carlos Pereira, que a tropa de choque do
PT apelidou de Carlão, tem usado o seu mandato de deputado
estadual apenas para agredir, caluniar e injuriar aqueles
que não pertencem ao seu partido.
Com a mesma linguagem destemperada e inculta do seu grande
líder nacional, que não mede palavras para se referir aos
seus adversários políticos, esse indigitado Carlão denunciou
vários de seus colegas na Assembléia Legislativa de Minas
por desvio de subvenções sociais.
Não havia provas, não havia indícios, não havia sequer

suspeitas aceitáveis.
Sem qualquer compromisso com a verdade, a ética e a moral
pública, esse legitimo representante da estratégia petista
tentou enlamear a honra de ilustres parlamentares mineiros.
Agora. Senhor Presidente, Senhores Deputados, toda a lama
recai sobre a cabeça do acusador. O próprio Ministério
Público de Minas, após longa e criteriosa investigação,
concluiu pela total inocência dos parlamentares apontados
pelo representante do PT.
Se os acusados são inocentes, o que dizer então do
acusador? Qual será a pena que a sociedade e o Legislativo
deverão impor a esse cidadão que demonstra tanto despreparo,
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desequilibrio e descompromisso com os princípios da moral
pública?
Qualquer outro partido politico tornaria imediatamente a
iniciativa de afastar dos seus quadros esse militante
nocivo. Qualquer partido, menos o PT.
Assacando calúnias contra parlamentares do PDT, do PFL, do
PMDB, do PTB, do PP e do PL. esse homem qualificou-se
perante o seu partido para ser o candidato ao Governo de
Minas Gerais.
Então são essas, Senhor Presidente, as virtudes que o
Partido dos Trabalhadores valoriza nos seus quadros?
Continua sendo essa a estratégia petista para chegar ao
poder?
Infelizmente, sim. O cidadão Antônio Carlos Pereira, que em

breve será julgado na Comissão de Constituição e Justiça da
Assembléia de Minas Gerais por falta de decoro parlamentar,
é o candidato do PT ao Governo de Minas Gerais.
Minas não merece tal desapreço. Os mineiros não merecem
passar por mais essa tristeza.
Mas não deixa de haver. Senhor Presidente, uma certa
coerência entre as atitudes do Partido dos Trabalhadores no
plano nacional e em Minas Gerais.
Para estar á altura do despreparo, da inconseqüência e do

destempero verbal do senhor Lula, só mesmo tendo em Minas um
individuo chamado Carlão.
São almas gêmeas, nascidas do mesmo berço e criadas no
mesmo espirito de intransigência, autoritarismo e
descomprometimento com a ética e os valores que sustentam a
nossa sociedade.
Os mineiros rejeitam essa criatura da militância petista,
assim como esperamos que a Nação perceba Que o Brasil é
grande demais para caber na mente estreita e sectária da
tropa de choque do PT.
Senhor Presidente, Senhores Deputados, desta tribuna da

Câmara, desejo manifestar a minha solidariedade mais sincera
aos deputados rbrahim Jacob, do PDT; Jaime Martins, do PFL;
José Bonifácio, do PTB; Geraldo Rezende, do PMDB; Geraldo da
Costa Pereira, do PMDB; Wellington de Castro, do PP, e
Guálter Monteiro, do PL, vitimas da sanha irresponsável
desse petista chamado Carlão. Todos esses parlamentares
agora exigem justiça.
A honra de um homem não tem preço, mas aqueles que procuram

denegri-la devem pagar pelo seu crime. E tenho a convicção
de que a Assembléia Legislativa e a Justiça de Minas Gerais
cobrarão do acusador o preço mais alto, apontando-o aos
olhos da opinião pública como indigno de ocupar qualquer
cargo de responsabilidade em Minas.
Transmito ainda a minha solidariedade a todos os partidos

que foram injustamente agredidos por essa criatura saida dos
laboratórios do PT.
Ao PDT, ao PFL, ao PMDB, ao PP e ao PL, que viram seus
representantes acusados publicamente de desviar recursos
sociais, cabe agora refletir e agir.
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Refletir sobre os cuidados que é preciso ter, no
Legislativo, com as denúncias vazias e irresponsáveis que se
tornaram a arma predileta do Partido dos Trabalhadores. E
agir no sentido de isolar política e socialmente esse
partido que demonstra tão claramente não ter qualquer
compromisso com a ética, com os princípios e com a
democracia. Muito obrigado.!!
Sr. Presidente, fica, aqui, o nosso muito obrigado a esse
companheiro, a esse grande amigo Que representa Minas
Gerais, o Deputado Maurício Campos, pela solidariedade que
S. Exa. nos presta, a mim e a vários companheiros que foram
agredidos nesta Casa. Muito obrigado.

- Publicado de acordo com o texto original.)
518a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 19/4/94 pelo
Deputado Adelmo Carneiro Leão

O Deputado Adelino Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Sra.
Deputada, Srs. Deputados, tenho ouvido vários discursos
nesta Casa pronunciados por Deputados q ue foram denunciados
perante o Ministério Público por se terem utilizado de
recursos públicos, como chegou até nós. Em virtude de um
oficio do Presidente do Ministério Público, Dr. Castelar,
esses Deputados estariam isentos de todas as acusações
formuladas e rigorosamente de acordo com os princípios da
ética, da moral e da lei. Em função disso, foi permitido que
cada Deputado viesse aqui fazer um discurso em nome da ética
e da moral, como o fez o Deputado Jaime Martins.
Em primeiro lugar, quero dizer que considero o estado de

saúde desse parlamentar uma questão séria e importante. Não
temo, entretanto, que o que vamos falar possa prejudicá-lo,
até porque a adrenalina - se eventualmente for produzida - é
muito boa para os pulmões e pode melhorar a atividade
respiratória e arejar, do ponto de vista da nutrição, o seu
próprio organismo.
Tenho ouvido o Deputado Jaime Martins, insistentemente,
acusar o Deputado Antônio Carlos Pereira. E, agora, acabou
de ler uma carta, com a qual acredito comungar, acusando
formalmente o Deputado Antônio Carlos Pereira por falta de
decoro parlamentar. E, baseado na acusação que faz, sem
nenhum julgamento, coloca-se acima de tudo e de todos para
agredir o Deputado e o PT.
Quero dizer que, na condição de Líder do PT, não aceito
esse tipo de sofisma de que se tem valido o Deputado Jaime
Martins. Não é S. Exa. e nem o seu partido quem escolhe o
nosso candidato ao Governo do Estado de Minas Gerais; quem
escolhe esse candidato são os militantes do PT, da Frente
Minas Popular e dos partidos progressistas. Eles podem
tentar criticar, mas ditar quem deve ser o candidato do PT é
uma prerrogativa nossa e não do Deputado Jaime Martins.
Quero dizer mais. A controvérsia não acabou ainda. O que o
Deputado Antõnio Carlos Pereira fez foi encaminhar
denúncias de irregularidades no trato da coisa pública. Ele
não agiu como o Deputado Jaime Martins está agindo agora em
relação ao próprio Deputado Antônio Carlos Pereira. As
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Questões ainda podem ser discutidas. Estamos dispostos a
debater o problema. E preciso que o Deputado Jaime Martins e
quaisquer outros Deputados que foram denunciados perante o
Ministério Público - e nem todos foram denunciados pelo PT
ou pelo Deputado Antônio Carlos Pereira - digam se as
denúncias formuladas em relação a eles são verdadeiras ou
falsas. E preciso que o Deputado Jaime Martins diga, perante
o povo de Minas, se os recursos públicos que foram
destinados á Fundação Jaime Martins. de Divinôpolis,
administrada pelo seu filho Jaime Martins Filho, foram
utilizados ou não a serviço de interesses sociais. E também
deve dizer se essa fundação, que tem prestado serviços à
rádio e à televisão de Divinópolis, o fez com as verbas
públicas ou por meio de outras fontes de recursos. E preciso
diferenciar isso. Essa é a questão que tem que ser colocada
aqui. Não se pode tomar por base apenas uma resposta parcial
do Ministério Público, gerando uma discussão como esta que
está sendo feita agora. Aceitamos o diálogo e queremos o
debate. Aliás, falta muito debate aqui na Assembléia
Legislativa. Podemos aprofundar a discussão sobre a
destinação dos recursos, mas não podemos admitir essa forma
de relação que está sendo travada aqui. E até pela forma que
tenho tratado todos os Deputados, não posso aceitar, não só
co Deputado Jaime Martins, como de nenhum outro Deputado, o
hábito de usar sofismas para se comunicar e para nos
agredir. Essa sim é una maneira de acusar e de agredir, e
isso não posso aceitar.
Quero dizer que falta a todos nós, à Assembléia Legislativa
e á Mesa da Assembléia - e não por falta de desejo do PT,
mas por ausência de vontade política da imensa maioria desta
Casa - sermos transparentes perante a sociedade mineira.
Isso é um dever constitucional, ditado pelo art. 37 da
Constituição Federal. Falta transparência para informar
sobre os recursos públicos que chegam a esta Casa e como
esta se comporta em relação a eles. Por exemplo, falta dizer
como foi a destinação de verbas para a ASFAS, cujas contas a
Assembléia Legislativa chegou a aprovar sem que tenham sido
prestadas. Isso é vergonhoso. Isso é que é falta de ética e
é agressão á dignidade do povo mineiro.
Quem vai decidir se o Deputado Antônio Carlos Pereira honra

ou não este Estado, se tem ou não competência para governar,
se merece ou não o voto é o eleitor mineiro, a partir do
momento em que se desencadear o processo eleitoral. Nesse
instante é que cada um poderá prestar contas, tostão por
tostão, frente a frente com cada cidadão, dos atos, da
presença, da luta e de seu comportamento. Não vamos ser
melhores ou piores em função dos discursos que proferimos da
tribuna. vamos nos mostrar para o povo em função dos nossos
atos. A medida que os nossos discursos têm coerência com a
mossa prática, estamos, ai, sim, nos revelando para o povo
mineiro. Mas vir aqui para fazer discursos como os que o
Deputado Jaime Martins tem feito contra o PT e contra o
Deputado Antônio Carlos Pereira não dignifica, não
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engrandece e não isenta ninguém dos atos que tenha cometido
com relação à destinação de recursos públicos.
(* - Sem revisão do orador.)

518 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 19/4/94 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, não vou repetir aqui o que o Deputado Adelmo
Carneiro Leão colocou, não só em seu nome, mas no de todos
nós da Bancada do PT. Pessoalmente, não poderia deixar de
tecer alguns comentários sobre esse pronunciamento, que só
poderia mesmo partir de quem o fez, utilizando expressões
não muito adequadas contra o nosso companheiro Antônio
Carlos Pereira, Esse pronunciamento foi feito por quem
sofreu uma derrota enorme aqui em Belo Horizonte, o Sr.
Mauricio Campos. O Sr. Mauricio Campos é um derrotado e
está utilizando o Deputado Jaime Martins, que não teria
muitos recursos anão ser utilizar palavras do próprio Sr.
Maurício Campos. E o único, evidentemente, que se presta a
esse tipo de coisa.
Queremos registrar que o Sr. Mauricio Campos foi derrotado
na disputa pela Prefeitura da Capital e não se conforma.
Exatamente por isso continua tentando desgastar a nossa
administração e, agora, reconhece publicamente, através
desse pronunciamento claro, aqui colocado pelo Deputado
Jaime Martins, que, hoje, a candidatura do Deputado Antônio
Carlos Pereira já incomoda. E incomoda não só ao PFL, do
Deputado Jaime Martins , mas, também, aos outros partidos.
E por isso que eles têm a necessidade de travar aqui uma
disputa para desgastar o nome do nosso candidato, é porque
sabem que o Deputado Antônio Carlos Pereira, hoje, significa
a unidade do Partido dos Trabalhadores, significa a coesão
da Frente Minas Popular, significa um candidato forte, que
já está crescendo nas pesquisas e que irá conseguir penetrar
em todas as regiões do Estado. Tenho a certeza de que ele
estará no 2 g turno das eleições.
E exatamente por isso que há a necessidade de, mesmo no
inicio da candidatura, desgastar o nome do Deputado Antônio
Carlos Pereira. Mas fico satisfeito, porque já vi alguns
Deputados afirmarem que foi acertada a indicação, do
companheiro Antônio Carlos Pereira para ser o nosso
candidato maior, encabeçando a chapa do PT como candidato
a Governador.
Reafirmo que o nosso candidato terá condições de percorrer
todo o Estado, prestando contas de tudo aquilo que
desenvolveu, disse e fez nesta Casa, já que não tem nada a
esconder.
E exatamente essa a marca do nosso candidato. Não estou
aqui para dizer que só o PT é perfeito, nem muito menos que
nós também o sejamos. Temos erros e imperfeições. Não tenho
a arrogância de achar que sonos melhores que os outros. Mas
devemos observar que, em todos os escândalos do Pais, os
nossos parlamentares não estiveram envolvidos.
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O nosso partido tem um projeto. E, hoje, o que incomoda é
ternos um projeto que é frontalmente contrário ao projeto
neoliberal, hoje aplicado no Pais através do Plano FHC,
que vem levando milhões e milhões de trabalhadores ao
desemprego, á fome e á miséria. O nosso projeto se contrapõe
a isso, á concentração da renda e à entrega vergonhosa das
nossas empresas lucrativas. E um projeto claro, de
valorização do cidadão brasileiro por meio da distribuição
de renda, da distribuição de terras, para se garantir una
vida melhor a todos. E isso que vem incomodando vários
setores, porque eles sabem que vão perder. Até hoje, quem
tem perdido é a maioria do povo brasileiro, que é massacrado
com os salários aviltados.
Nós nos sentimos muito felizes quando ouvimos discursos
como o do Deputado Mauricio Campos, porque sabemos que
estamos incomodando a elite deste Pais. E contra essa mesma
elite que estamos nos preparando. Temos um projeto, um
programa com o qual vamos derrotá-la nas eleições e iniciar
um nova fase no Pais.
Finalizando, Sr. Presidente, quero dizer que participamos,
na última quinta-feira, em São Paulo, da reunião na qual
foi montado o II Fórum Nacional de Religiosos. Estaremos,
agora, em todos os Estados do Brasil, com os nossos comités
de evangélicos. As outras religiões também estarão
presentes, montando seus comités. Temos a certeza de q ue a
ampla maioria dos setores evangélicos e católicos, entre
outros, estarão marchando com esse projeto em defesa da
vida, com esse projeto que realmente defende a maioria do
povo brasileiro. E nesse sentido que o 1 Fórum Religioso
apoiou a candidatura do nosso companheiro Lula.
Essas eram as informações que gostaria de dar. Quero
ressaltar o que o companheiro Adelmo Carneiro Leão colocou.
Estamos abertos ao debate de projetos e programas, e não.
apenas a respeito de uma ou outra pessoa.

- Sem revisão do orador.)
5182 REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 19/4/94 pelo
Deputado José Militão

O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras Deputadas, estamos hoje novamente na tribuna para
lembrar aos Deputados que temos, em tramitação na Casa, com
encaminhamento para reunião conjunta de comissões, talvez na
próxima terça- feira, o projeto do Governo que trata da
conversão dos salários em URV.
Nós já tivemos a oportunidade de dizer, há cerca de 15
dias, que a pura e simples conversão dos salários em URV,
seja ela feita a partir do mês de novembro ou de dezembro,
vai perpetuar o congelamento das diferenças salariais
ocorridas no Governo Hélio Garcia. Portanto, cabe a nós, que
somos parte do Governo aqui na Assembléia Legislativa,
alertar o Poder Executivo para o fato de que esse projeto,
se for implantado do jeito que chegou a esta Casa, vai
congelar as perdas salariais dos servidores públicos de
Minas Gerais.
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Nós estamos entrando com uma emenda para que a conversão
seja feita pelo pico dos salários, o que aconteceu no mês de
janeiro deste ano. Mesmo a conversão pelo pico irá congelar
as perdas salariais. Evidentemente, irá amenizá-las, mas,
ainda assim, permanecem nas diversas categorias de
servidores - em umas mais e em outras menos - as perdas que
já vinham acumuladas desde o Governo Newton Cardoso.
Portanto, estamos lembrando aos Srs. Deputados que a semana
que vem é uma semana importante. Acho que as Lideranças
desta Casa devem reunir-se e mostrar ao Governador que nós
temos condições de melhorar o projeto para que essas perdas
não permaneçam e se tornem irreparáveis durante todo o final
de 1994. O art. 4g do projeto diz que somente em janeiro de
1995. quando se fizer a média do ganho dos 12 meses de
1994, é que será instituída a data-base para rever os
salários dos servidores.
Nós lembramos que a Policia Civil, os professores, a
fiscalização, o quadro permanente, enfim, todas as
categorias - umas mais, outras menos - têm perdas salariais.
Se nós fizermos a conversão pelo pico, que ocorre no mês de
janeiro, podemos diminuir as perdas. Com o pagamento em URV
e a correção diária dos salários, ai sim, no final de um
determinado período, as perdas podem ser diminuidas. Sobre
esse assunto, era isso que queria dizer.
Mas, aproveitando uma discussão que foi travada entre o
Deputado Jaime Martins e o PT, eu também queria dizer alguma
coisa a respeito do PT.
Acho que, evidentemente, os Deputados do PT não tiveram
nada que os acusasse nesse processo todo, assim como também
nenhum Deputado do PSDB foi envolvido com qualquer desmando
ou desvio de dinheiro público.
Mas eu lembro que o PT ainda não passou por nenhum grande
Governo. O PT nunca foi Governo Estadual, O PT conseguiu
administrar a cidade de São Paulo e lá, sim, apareceu alguma
coisa com respeito á ex-Prefeita Luisa Erundina que
envolvia, se não me engano, a NUTRICIA e o fornecimento de
um avião para a campanha do Lula.
Então, acho que é muito cedo para falarmos sobre isso. E a
respeito do programa do PT, que está pregando a melhoria das
condições de vida do povo brasileiro, e isso nós também
fazemos -, se ficar instituído, por meio de lei, o casamento
de "gay" com "gay", ai sim, vamos poder, finalmente,
diminuir o indice de natalidade e o número de abortos da
população brasileira. Muito obrigado.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 28 de abril de 1994

ATAS

ATA DA 521a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE ABRIL DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE); Ata -
Correspondência; Mensagens ns 469, 470 e 471/94 (Projeto de
Lei ng 1.999/94 e vetos às Proposições de Lei ngs 12.243 e
12.240, respectivamente), todas do Governador do Estado -
Oficio - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos
2.000 a 2.003/94 - Requerimento ng 5.287/94 - Requerimentos
dos Deputados Antônio Pinheiro e Tarcisio Henriques e da
Comissão de Saúde e Ação Social - Comunicações: Comunicação
do Deputado Ibrahim Jacob - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Antônio Fuzatto, Antônio Carlos Pereira,
Gilmar Machado, Roberto Carvalho, Ibrahim Jacob e Tarcísio
Henriques - Questão de ordem - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Decisões de questões de
ordem - Questões de ordem - Decisão de questão de ordem -
Leitura de comunicação apresentada - Requerimentos;
Requerimentos dos Deputados Antônio Pinheiro e Tarcisio
Henriques; deferimento - Requerimento da Comissão de Saúde e
Ação Social; aprovação - Requerimentos nos 4.837/93 e
5.093/94; aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng
1.293/93; aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Alolse - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Adelino
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antõnio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cõssimo Freitas -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumalra -Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
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do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra. o Sr. 2Q-Secretário. para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Tarcisio Henriques, lg-Secretário "ad hoc", lê

a seguinte correspondência:
'MENSAGEM No 469/94'

Belo Horizonte, 25 de abril de 1994.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que cria o Fundo de Assistência ao Turismo - FAST(JR
- e dá outras providências.
Cuida o projeto de definir os recursos e disciplinar a sua
aplicação no desenvolvimento da atividade turística no
Estado, nos termos da política estabelecida para o setor no
Plano Integrado para o Desenvolvimento do Turismo - PLANITUR
- MG.
Para instruir o exame da matéria, estou encaminhando a essa
Casa documento elaborado pela Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral resumindo, em nota técnica,
as informações sobre a viabilidade técnica e econômica do
Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR.
Tratando-se de projeto de Interesse para o desenvolvimento
da atividade turística em Minas Gerais, solicito a Vossa
Excelência que a sua tramitação se faça com urgência, nos
termos do artigo 69 da Constituição do Estado.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
as expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Nota Técnica
Apresenta informações sobre a viabilidade técnica e

econômica do Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR - e o
seu interesse público, em observância ao parágrafo único do
artigo lQ da Lei Complementar ng 27, de 18 de janeiro de
1993.
A instituição desse fundo, além de cumprir a determinação

expressa no item Vi do artigo 243 da Constituição do Estado,
complementa os instrumentos legais necessários á
Implementação da política estadual de turismo. Dentre estes
destacam-se, por sua importância, os projetos de lei do
Plano Integrado para o Desenvolvimento do Turismo - PLANITUR
- e o de reorganização do Conselho Estadual de Turismo -
CET.
A Constituição do Estado, em seu artigo 242, determina que
"o Estado apoiará e incentivará o turismo como atividade
econômica, reconhecendo-o como forma de promoção e
desenvolvimento social e cultural."
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Portanto, a instituição desse fundo, nos termos da Lei
Complementar ng 27, com o objetivo de dar suporte financeiro
a operações de financiamento de atividades e projetos q ue se
enquadrem dentro dos objetivos do Plano Integrado de
Turismo, revela-se oportuna e necessária, considerando que
através de tais mecanismos passar-se-á a ter condições mais
ágeis e transparentes para viabilizar o apoio a esse
segmento do setor produtivo.
Tal se justifica por ser a indústria do turismo merecedora
de especial destaque entre as atividades econômicas, em
razão de uma notável correspondência entre os resultados de
um estimulo a este setor e os objetivos almejados pelas
politicas públicas.
Por ser um segmento intensivo em mão-de-obra e, ainda,
responsável por um significativo efeito multiplicador sobre
a economia, o turismo é uma atividade privilegiada do ponto
de vista dos objetivos de elevar o nivel de renda e emprego
no Estado, interiorização do crescimento e incremento da
receita do Estado.
Quanto á sua viabilidade técnica e econômica, as próprias
normas de funcionamento do fundo e as condições de
financiamento asseguram a sua sustentação econômica.
rotatividade dos recursos e conseqüente ampliação do número
de beneficiários.

PROJETO DE LEI Ng 1.999/94
Cria o Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR - e dá

outras providências.
Art. lg - Fica criado o Fundo de Assistência ao Turismo -
FASTUR - a que se refere o inciso VI do artigo 243 da
Constituição do Estado.
Art. 2g - O FASTUR tem como objetivo apoiar e incentivar o
turismo como atividade econômica e forma de promoção e
desenvolvimento social e cultural, conforme política
estadual de turismo definida no Plano Integrado para o
Desenvolvimento do Turismo - PLANITUR/MO -, em cidades
históricas, estâncias hidrominerais e outras localidades com
reconhecido potencial turístico.
Art. 3g - Poderão ser beneficiários de operações de
financiamento com recursos do fundo pessoas jurídicas de
direito privado e entidades de direito público, estaduais ou
municipais, em projetos que se enquadrem nos objetivos do
Plano Integrado para o Desenvolvimento do Turismo -
PLANI TUR/MG.
Parágrafo único - A concessão de financiamento a entidade
de direito público fica condicionada ao cumprimento, pela
beneficiária, das exigências legais relativas ao
endividamento do setor público.
Art. 4g - São recursos do FASTUR:
- retorno de benefícios fiscais concedidos por meio de

lei, com base no parágrafo único do artigo 243 da
Constituição do Estado;
II - recursos dos orçamentos fiscais da União, do Estado e

de Municipios;
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III - recursos provenientes de operações de crédito interno
e externo de que o Estado seja mutuário, para aplicação no -
PLANITUR/MG -;
IV - receita proveniente da cobrança de taxas e emolumentos

pelo exercício das responsabilidades do Estado no setor de
turismo:
V - retornos relativos a principal e encargos de
financiamentos concedidos pelo fundo;
VI - resultado de aplicações financeiras de
disponibilidades temporárias:
VII - doações e recursos de outras origens.
Parágrafo único - O fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento do serviço de dívida de operações de
crédito contraídas pelo Estado e destinadas ao fundo, na
forma a ser definida em regulamento pelo Poder Executivo.
Art. 5g - O Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR -, de
natureza e individuação contábeis, será rotativo, sem
prejuízo do parágrafo único do artigo anterior, e seus
recursos serão aplicados sob a forma de financiamento
reembolsável!
Parágrafo único - O prazo para concessão de financiamento
será de até 10 (dez) anos, contados da data da vigência
desta lei, podendo o Poder Executivo propor sua prorrogação,
baseado em avaliação de desempenho do fundo!
Art. 6g - Os recursos do fundo serão utilizados no
financiamento ás inversões fixas e de capital de giro, em
projetos de comprovada viabilidade técnica e econômico-
financeira, estando as operações sujeitas às seguintes
condições gerais:

- o valor do financiamento não poderá ultrapassar 80%
(oitenta por cento) do investimento global previsto;
II - caberá ao beneficiário prover o restante dos recursos

necessários à implantação do projeto;
III - os financiamentos para capital de giro terão prazo

total de até 3 (três) anos, sendo até 1 (um) ano de carência
e até 2 (dois) anos de amortização;
IV - os financiamentos de inversões fixas e os

financiamentos mistos, que abrangem inversões fixas e
capital de giro, terão prazo total de até 7 (sete) anos,
sendo até 2 (dois) anos de carência e até 5 (cinco) anos de
amortização;
V - reajuste monetário integral na forma a ser definida
pelo Poder Executivo:
VI - juros de até 12% a.a. (doze por cento ao aro),
calculados sobre o saldo devedor reajustado, pagos
mensalmente no período de carência e juntamente com o
principal no período de amortização:
VII - a remuneração do agente financeiro será de 3'!. a.a.
(três por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor
reajustado;
VIII - nos financiamentos para capital de giro, o agente
financeiro poderá cobrar, ainda, comissão de abertura de
crédito, definida pelo Grupo Coordenador, descontada no ato
da liberação dos recursos;
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IX - a amortização do principal será mensal, a partir do
término da carência;

 

X - as garantias reais, subsidiárias ou fidejussórias,
serão definidas pelo agente financeiro, em cada
financiamento, de acordo com suas normas operacionais.
Parágrafo único - O Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais 5/A - BDMG - atuará como mandatário do Estado para a
contratação de operações de financiamento com recursos do
fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos.
devendo, para tanto, recorrer ás medidas administrativas e
judiciais necessárias.
Art. 7Q O fundo terá, como gestora, a Empresa Mineira de
Turismo - TURMINAS, ou a entidade que vier a sucedê-Ia, e
como agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais 5/A - BDMG.
Art. 8g - Para efeito do disposto no artigo Sg da Lei
Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993, incumbe á
Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão financeira da
gestora e do agente financeiro do fundo, em especial no que
se refere á:

- elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa do fundo;
II - elaboração da proposta orçamentária do fundo.

lg - Compete, também, á Secretaria de Estado da Fazenda a
análise da prestação de contas e dos demonstrativos
financeiros do agente financeiro do fundo.

- A Secretaria de Estado da Fazenda definirá a forma
de aplicação das disponibilidades transitórias de caixa, nos
termos do artigo 6 g da Lei Complementar ng 27. de 18 de
janeiro de 1993.
Art. GQ - Compõem o Grupo Coordenador representante dos
seguintes órgãos e entidades:
1 - Secretaria de Estado da Fazenda;
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
III - a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;
IV - Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo;
V - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG;
VI - Conselho Estadual de Turismo;
VII - Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - ou a entidade

que vier a sucedê-la.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no artigo 4g, inciso III, da Lei
Complementar no 27. de 18 de janeiro de 1993, aprovar o
plano de aplicação dos recursos, conforme diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do governo, acompanhar a
sua execução e decidir sobre programas a serem implementados
com recursos do fundo.
Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do fundo obedecerão

ao disposto na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964,
e nas normas gerais e específicas do Tribunal de Contas do
Estado.
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Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora do fundo
obrigam-se a apresentar relatórios especificos na forma
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 11 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo

de Assistência ao Turismo - FASTUR -.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.!!
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c O art. 220. do Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
MENSAGEM No 470/94*

Selo Horizonte, 25 de abril de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

Que, no uso de atribuição q ue me confere o artigo 90. inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei ng 12.243,
que cria o Quadro de Pessoal da Educação e o Quadro de
Pessoal do Conselho Estadual de Educação e dá outras
providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

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

Razões do Veto
Ao considerar a Proposição de Lei no 12.243, que cria o
Quadro de Pessoal da Educação e o Quadro de Pessoal do
Conselho Estadual de Educação, sou conduzido a opor-lhe veto
parcial, por motivo de ordem constitucional e de interesse
público.
Com efeito, a inclusão de matéria relacionada com o regime
juridico de servidor público, através de emenda parlamentar,
contraria o disposto no artigo 66, inciso III, alinea "b",
da Constituição do Estado, que reserva privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa de projeto de lei dessa
natureza.
Assim sendo, visando ao resguardo da ordem constitucional,
excluo da sanção o artigo 8g da proposição em exame, de
iniciativa parlamentar.
Além disso, o referido dispositivo, se aceito, viria

conflitar com a legislação que dispõe sobre a remuneração de
cargo de provimento em comissão para fim de aposentadoria e
aposti lamento.
São esses os motivos pelos quais oponho veto parcial à
Proposição de Lei no 12.243, que devolvo ao reexame da
egrégia Assembléia Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de abril de
1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial,

- Publicado de acordo como texto original.)
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"MENSAGEM Ng 471/94'
Belo Horizonte, 25 de abril de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90. inciso
VIU, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto total á Proposição de Lei no 12.240,
que fixa limite para o valor das multas incidentes sobre
débitos relativos a impostos e taxas estaduais.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei de flQ 12.240. que "fixa
limite para o valor das multas incidentes sobre débitos
relativos a impostos e taxas estaduais", verifico que ela
não deve receber minha sanção, por ser contrária ao
interesse público.
Preliminarmente, é de se considerar que a proposição de lei
em questão, se transformada em lei, será lei apenas
formalmente, sem eficácia prática, uma vez que, por não ser
hierarquicamente superior às leis tributárias específicas,
não tem força para obrigá-las a se submeter a suas
restrições. Seria, assim, lei absolutamente inócua.
Quanto a seu conteúdo, carece ele de interesse público e de
justiça, urna vez que vem, embora indiretamente, beneficiar o
contribuinte inadimplente, por negligência ou má-fé, que se
sentirá estimulado a continuar sonegando, porque a vantagem
obtida do investimento ou aplicação do dinheiro do imposto
será sempre superior á multa, tão limitada.
Isso, evidentemente, não consulta o interesse público, sem

falar no malefício maior, que é retirar da multa, além de
seu caráter de ressarcimento financeiro, sua função
eminentemente educativa.
Por essas razões, oponho veto total à Proposição de Lei de

no 12.240 e a devolvo á egrégia Assembléia Legislativa, para
reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de abril. de
1994,
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
-4 Comissão Especial.

- Publicado de acordo com o texto original.)
OFÍCIO

Do Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Secretário da
Fazenda em exercício, encaminhando o "Balancete Centralizado
da Administração Olreta" referente a dezembro de 1993. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

PROJETO DE LEI No 2000/94
Autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel ao Municipio

de Dores de Campos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
Prefeitura Municipal de Dores de Campos imóvel de
propriedade do Estado, situado naquele município, constante
de um prédio situado na Rua Marechal Floriano, esquina com
as Ruas Barão do Rio Branco e Governador Valadares, coberto
de telhas curvas, com dois pavimentos assoalhados, forrados
e envidraçados, com Instalação de água e luz, com terreno de
207m2 (duzentos e sete metros quadrados), inclusive área
edificada, adquirido pelo Estado de Minas Gerais.
representado pelo Sr. Joaquim Arcoverde da Silva, coletor
estadual, conforme autorização contida no Decreto 3.842, de
4 de agosto de 1952, por doação da Prefeitura Municipal de
Dores de Campos devidamente autorizada pela Lei nQ 236 de 8
de agosto de 1955, sem condições, conforme a escritura
lavrada no livro de notas de ng 44, às fls. 43/44 em 2 de
setembro de 1955. devidamente registrada sob o ng R5.721, a
fls. , Livro 2, no CRI de Dores de Campos.
Art. 2g - Destina-se o imóvel acima descrito a
funcionamento de órgãos públicos municipais.
Ar.t. 3o - O imóvel 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 art. 2g.
Art. 4o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 1994.
José Bonifácio
Justificação: D imóvel descrito no art. lo do projeto foi
adquirido pelo Estado de Minas Gerais por meio de doação
feita pela Prefeitura Municipal de Dores de Campos. Nenhuma
condição foi imposta ao Estado quando da mencionada doação,
contudo nele funcionou o Fórum, conforme o disposto na Lei
Municipal ng 236 de 8/8/55. Tendo sido a comarca transferida
para o Município de Prados, o respectivo imóvel encontra--se
ocioso e sem nenhuma destinação.
Dessa forma, doar o referido imóvel ao Municipio de Dores
de Campos constitui medida de maior relevância social,
visando a proporcionar melhor atendimento àquela população,
razão por que confiamos na aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 2.001194
Declara de utilidade pública a Associação das Damas de

Caridade, com sede no Municipio de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Damas de Caridade, com sede no Município de Poços de
Caldas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: A Associação das Damas de Caridade, com sede

e foro no Município de Poços de Caldas, é uma sociedade
civil filantrópica, de caráter beneficente, educativo e
cultural e de assistência social, que tem por finalidade
assistir à velhice pobre e desamparada e ás pessoas
inválidas, tanto que fundou e é mantenedora do Asilo São
Vicente de Paulo daquela cidade.
A Lei nQ 2.078, de 13/1/60, declarou de utilidade pública
estadual o referido asilo, restando agora dar o mesmo
tratamento a sua mantenedora, o que se pretende por meio
dessa proposição-
Em cumprimento do SQ do art. 178 do Regimento Interno, a

entidade apresentou o atestado do Juiz de Direito da ia Vara
Cível e Corregedor Permanente da Comarca de Poços de Caldas,
bem como cópia autenticada dos Estatutos da Associação das
Damas de Caridade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, dc O art 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 2.002/94
Declara de utilidade pública a Comissão de Desenvolvimento

da Comunidade do Funil - CODESF -, com sede no Município de
Rio Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Comissão de
Desenvolvimento da Comunidade do Funil - CODESF -, com sede
no Municipio de Rio Preto
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, 26 de abril de 1994-
Sebastião Helvécio
Justificação: A CODESF é uma entidade civil sem fins
lucrativos, com sede na vila do Funil, no Município de Rio
Preto.
A entidade tem por finalidade apoiar, coordenar e orientar
toda e qualquer iniciativa que vise ao desenvolvimento
social, técnico e económico da comunidade local.
Pelo estatuto da CODESF e pelas suas atividades, observa-se

a preocupação da entidade com a promoção do homem. Dessa
forma, ela sustenta um eficiente serviço de atendimento à
população da vila, promovendo assistência à infância,
orientação às mães, alfabetização de adultos, incentivo ao
artesanato, além de criar centros sociais e encaminhar
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jovens para cursos intensivos de treinamento nos
estabelecimentos especializados do município ou fora dele.

 

Por entender que a CODESF se reveste de todas as
características citadas na lei que regula a matéria,
solicito o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de
lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Educação para deliberação, nos termos
do art. 196, c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.003/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária das
Famílias Rurais da Encruzilhada - ACOFREN -, com sede no
Município de Rio Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária das Famílias Rurais da Encruzilhada - ACOFREN -,
com sede no Município de Rio Preto.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 1994.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação Comunitária das Famílias Rurais
da Encruzilhada - ACOFREN -, fundada em 25/8/92. no
Município de Rio Preto, é uma entidade civil sem fins
lucrativos e de caráter comunitário. Com personalidade
jurídica própria e prazo de duração indeterminado, a
entidade é composta de elementos que representam os valores
e os interesses da comunidade, sempre incumbidos de promover
seu desenvolvimento.
A entidade tem como finalidade precipua colaborar em
atividades que visem a divulgar informações úteis sobre
saúde, educação, habitação, alimentação, nutrição e
saneamento domiciliar e ambiental.
A Associação Comunitária das Famílias da Encruzilhada
presta relevantes serviços á população local, visto que
ajuda as famílias rurais da comunidade a alcançarem um
melhor nível de vida, trabalhando pelo desenvolvimento da
agricultura, da pecuária e pelo bem-estar dos agricultores.
Dessa forma, solicito o apoio necessário para a aprovação

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

REQUERIMENTOS
Ng 6.287/94, do Deputado José Maria Pinto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á
conclusão das obras na rodovia que liga o Município de Santa
Bárbara ao Santuário do Caraça, especialmente no trecho em
que se localiza o Distrito de Sumidouro, e à inspeção da
Igreja de Sumidouro, que corre risco de desabamento. (- A
Comissão de Administração Pública.)
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Do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando seja a lê 
parte

da reunião ordinária de 23/5/94 transformada em reunião
especial para homenagear o Colégio Santo Agostinho, pelo seu
&OQ aniversário, e Frei Marcelino Sarro Inyesto, professor
dessa escola, por completar 86 anos de vida.
Do Deputado Tarcisio Henriques, solicitando se encaminhe o
Projeto de Lei ng 1.936/94 á comissão seguinte a que foi
distribuido, já que, encaminhado á Comissão de Justiça em
16/3/94, ainda não recebeu parecer.
Da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando seja ela

ouvida na indicação de representantes desta Assembléia junto
ao Conselho Curador da FHEMIG.

COMUNICAÇÕES
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado
Ibrahim Jacob.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Antônio Fuzatto, Antônio Carlos Pereira,

Gilmar Machado, Roberto Carvalho, Ibrahim Jacob e Tarcísio
Henniaues proferem discursos, que serão publicados em outra
edição.

Questão de Ordem
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, tendo em vista
a aprovação de requerimento de nossa autoria pedindo a
anexação do Projeto de Lei nQ 1.676/93, solicito à
Presidência que o retire da pauta de logo mais.
O Sr. Presidente - Esta Presidência registra a questão de
ordem do Deputado Marcos Helênio e determina á assessoria
que verifique a situação do mencionado projeto.

2ã PARTE (ORDEM DO DIA)
lê Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a parte da reunião, com a lê 

fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
Com relação ao discurso do Deputado Antônio Carlos Pereira
proferido há pouco nesta reunião, quando abordou, entre
outros assuntos, a questão das subvenções sociais, objeto de
seminário especifico promovido por esta Assembléia em
conjunto com as entidades beneficentes de Minas Gerais, a
Presidência tem a informar o seguinte: na próxima segunda-
feira, dia 2 de maio. o Prof. Paulo Neves de Carvalho,
Coordenador do referido evento, entregará a esta Casa o
anteprojeto de lei sobre subvenções sociais, elaborado em
conformidade com as diretrizes oriundas do referido
seminário; se atraso houve no trato da matéria, deveu-se á
necessidade de aprimoramento do texto final do anteprojeto,
conforme entendimento entre o Prof. Paulo Neves e a Comissão
de Representação do Seminário.
Era o que tínhamos a informar.

Decisões de Questões de Ordem
O Sr. Presidente - D nobre Deputado Gilmar Machado
formulou, na reunião ordinária de 13 do corrente, questão de
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ordem relativa á decisão desta Presidência adotada em face
de questão de ordem do ilustre Deputado José Militão no
sentido de determinar a constituição de comissão para
elucidação do papel das comissões especiais na Casa e de
suspender a publicação do relatório final da Comissão
Especial constituída para verificar a situação de conjuntos
habitacionais construídos no Estado por programas da Caixa
Económica Federal. Considera o Deputado Gilmar Machado que,
ao prever que cabe a comissão especial "proceder a estudo
sobre matéria determinada!!, o Regimento Interno não deixa
margem a nenhuma dúvida sobre o papel desse colegiado.
Assim, em seu sentir, a dúvida não procede, o que torna
igualmente improcedente o ato de suspensão da publicação do
relatório da mencionada Comissão Especial.
Não há dúvida de que o Regimento Interno, de fato, prevê

como atribuição de comissão especial o estudo de matéria
determinada. E preciso lembrar, todavia, que, basicamente, o
que procurou suscitar o Deputado José Mil itão em sua questão
de ordem foi a possível confusão de papéis de comissão
especial e de comissão parlamentar de inquérito. Segundo a
observação do nobre Deputado, atuações de cunho
eminentemente investigatõrio estariam sendo colocadas a
cargo de comissões especiais, em detrimento da incumbência
regimental das CPIs. Como exemplo, citou-se o caso da
Comissão Especial constituída para apurar a situação de
conjuntos habitacionais: o relatório final, segundo foi
alegado, contêm acusações, indicações de irregularidades e
responsabilização, o que, em tese, estaria amoldado ao papel
de CPI e, não, de comissão especial.
Entendendo que a preocupação ã procedente e relevante para
a atuação da Casa como um todo e não apenas nesse caso
especifico, esta Presidência houve por bem designar comissão
para elucidar a distinção das competências dos dois tipos de
comissão temporária, ao mesmo tempo que, ad cautelam",
suspendeu a publicação do relatóprio, até que a elucidação
sobrevenha.
Não nos parece que, com tais decisões, a Presidência tenha
inobservado a regra do art. 84 do Regimento Interno. Muito
ao contrário, considera-se que as providências foram tomadas
exatamente para se garantirem a fiel observância do
Regimento Interno e o normal funcionamento da Casa, razões
por que são mantidas as mencionadas decisões.
Outra questão de ordem pertinente ao assunto tratado foi
suscitada pelo Deputado Gilmar Machado na reunião ordinária
do último dia 12.
Diante da designação dos membros da Comissão constituida
para estudar as atribuições das comissões especiais, o
ilustre Deputado solicita seja explicitado o critério para
composição das comissões.
Esta Presidência esclarece que o critério é regimental
tratando-se de comissão especial, ela deve se compor,
segundo os ditames do 2g do art. 111 do Regimento Interno.
de cinco membros. Por outro lado, sabe-se que o principio
maior a ser observado na composição das comissões é o de se
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garantir, nos termos do art. 99. a representação
proporcional das bancadas ou dos blocos parlamentares.
Essa proporcionalidade, por sua vez, é obtida mediante a

observância de critérios matemáticos previstos no mencionado
art. 99, em especial daquele contido no seu f lQ. Fazendo-se
o cálculo, vai-se concluir que, com 55 membros, o BRD
garante 3 das 5 vagas, sendo que as demais serão definidas
pela ordem de grandeza do resto obtido em cada bancada na
divisão do número de Deputados pelo Quociente a que se
refere o mencionado lo. Como os maiores restos (12 e 10)
pertencem respectivamente ao BRD e ao PP, conclui-se que o
total das vagas da Comissão deve ser preenchido por membros
do BRD e do mencionado partido.
Em sua questão de ordem, o Deputado Gilmar Machado faz

alusão a um possível critério de rodízio. Possivelmente, o
nobre parlamentar, em função da participação de Deputados de
seu partido em outras comissões especiais, foi levado a crer
que, além do BRO e do PP, também o PT teria, pelo critério
regimental, direito assegurado a participar de comissões de
cinco membros. Cumpre, pois, esclarecer ao autor da questão
de ordem que tal raciocínio, se existe, não procede.
Com efeito, o critério regimental não garante ao PT
participação em comissões de cinco membros. Se,
eventualmente, essa participação ocorre, isso se deve a uma
liberalidade da Presidência, necessariamente respaldada em
igual condescendência do bloco parlamentar e do partido que,
como visto, têm regimentalmente assegurada a participação em
comissões especiais.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 1994,
Elmiro Nascimento, lQ-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
Questões de Ordem

o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, farei outras
indagações á Presidência após a leitura e o exame mais
detalhado da resposta apresentada a esta questão de ordem.
Chama-me a atenção a idéia de que, a partir do entendimento
que ai está, a Bancada do PT não tem mais o direito de
participar de nenhuma comissão especial nesta Casa. E o que
acaba de ser lido, e. realmente, se isso estiver correto -
examinaremos o Regimento Interno para confirmação -,
estaremos aluados de toda participação dessa natureza. Não
queremos participar por liberalidade da Presidência, mas
porque isso nos é assegurado pelo Regimento Interno. Não
queremos, em momento algum, ter tratamento de distinção por
parte da Presidência; queremos o cumprimento do Regimento
Interno.
Sendo assim, gostaria de saber se as demais comissões
especiais não terão seus relatórios publicados até que a
conclusão da referida comissão especial seja examinada. Na
resposta dada á questão de ordem, isso fica claro: nenhum
relatório pode ser publicado ou nenhuma comissão pode ter
seu relatório concluído antes da conclusão do trabalho dessa
comissão.
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É esta a questão de ordem que formulo, e, dependendo da
resposta a ela apresentada, a questão de ordem ora
respondida fica contraditória.
O Sr. Presidente - A Presidência volta a informar que. 'ad
cautelum", suspendeu a apreciação desse relatório e que
poderá fazê-lo com relação a todos os demais relatórios
provenientes de comissões especiais cuja atuação suscitar
dúvida quanto à observância dos limites de sua competência.
O Deputado Gilmar Machado - Então, nenhum relatório de
nenhuma comissão será publicado antes da conclusão dos
trabalhos dessa comissão. E isso?
o Sr. Presidente - Os relatórios de comissões especiais
cuja atuação suscitar dúvidas quanto à observância dos
limites de sua competência.

Decisão de Questão de Ordem
O Sr. Presidente - A Emenda ng 1, de 2g turno, à qual se
refere o Deputado Adelmo Carneiro Leão, Líder do PT, em
questão de ordem, foi apresentada pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária no Parecer para o 2Q
Turno do Projeto de Lei ng 1.867/94 e aprovada em Plenário,
no mesmo turno, juntamente com o referido projeto de lei na
forma do vencido em lo turno. O parlamentar questiona "o
embasamento legal e normativo para a aprovação da Emenda n
1 em 2Q turno", alegando flagrante descumprimento do f 3g do
art. 196 do Regimento Interno, o qual estabelece o seguinte:
"Art. 196 - ..........................

- A emenda contendo matéria nova só será admitida em
segundo turno, por acordo de Lideranças e desde que
pertinente à proposição.
E necessário esclarecer que, nos termos do Regimento
Interno, pode haver apresentação de emendas em Plenário, por
qualquer dos Deputados, durante a discussão dos projetos, ou
em comissão, por qualquer de seus membros, quando do exame
de determinada matéria para fim de emissão de parecer, nos
turnos regimentais.
A emenda a que se refere o Deputado Adelmo Carneiro Leão

enquadra-se na segunda hipótese, pois, como foi esclarecido
anteriormente, é da própria comissão que emitiu parecer
sobre o projeto, em 2Q turno.
A aprovação da citada emenda pelo Plenário não é passível

de questionamento no q ue se refere a seu "embasamento legal
e normativo", porquanto o Plenário é soberano em suas
decisões, não se vinculando á orientação técnica contida nos
pareceres emitidos pelas comissões.
Como estabelece o art. 146 do Regimento Interno, parecer "é

o pronunciamento de comissão, de caráter opinativo, sobre
matéria sujeita a seu exame". Assim sendo, não compete à
Presidência entrar no mérito da questão suscitada quando já
admitida a emenda pela comissão e aprovada em Plenário sem
questionamento no momento oportuno e sem que a matéria tenha
sido rejeitada quando submetida a votação.
Sala das Reuniões, 26 de abril de 1994.
Elmiro Nascimento, lg Vice-Presidente no exercício da

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

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado ibrahim
Jacob, Líder do PDT - indicação do Deputado João Batista
como Vice-Líder do partido (Ciente. Publique-se. Cópia ás
Lideranças.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio
Pinheiro, em que solicita, de conformidade com o art. 23, $
lo, do Regimento Interno, seja a la parte da reunião
ordinária de 23/5/04 destinada a homenagem especial ao
Colégio Santo Agostinho, pelo seu Oco aniversário, e ao Frei
Marcelino, professor daquele educandário desde 1938, pelo
seu 86o aniversário. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques, em que

solicita seja o Projeto de Lei ng 1.936/94. de sua autoria,
remetido à segunda Comissão a que foi distribuído, uma vez
que a Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244, c/c o art. 140, do Regimento
Interno.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes
requerimentos: requerimento da Comissão de Saúde e Ação
Social - audiência da mesma Comissão quanto à indicação dos
representantes desta Assembléia no Conselho Curador da
FHEMrG; Requerimento ng 4.837/93, do Deputado Marcos Helênio
- encaminhamento aos Secretários da Educação, da Fazenda e
de Administração de pedido de informações acerca dos gastos
efetuados pela Secretaria da Educação com a utilização de
prédios pertencentes a terceiros; Requerimento no 5.093/94,
do Deputado Hely Tarquínio - envio ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas de pedido de informações acerca
dos quantitativos físicos e financeiros relativos aos
serviços já executados na construção do CARDIOMINAS, bem
como dos relativos aos serviços com execução prevista para o
exercício de 1994.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lo turno, do Projeto de
Lei ng 1.293/93, do Deputado João Marques, que dispõe sobre
a utilização de papel reciclado na administração pública
estadual e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Administração Pública.
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ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a rnatéri.a da pauta e não
havendo oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, ás 20 horas, e de amanhã, dia
27, ás 9 horas e ás 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a ordinária de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (Notado redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DESTINADA A COMEMORAR O
DIA NACIONAL DO ÍNDIO, EM 19 DE ABRIL DE 1994
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional
- Palavras da Deputada Maria José Haueisen, do Cacique
Kanatyu Pataxõ. da lider Diva Maxacali, do Cacique Rodrigo
Xakriabã, da lider Laurita Krenak e do Dr. Carlos Willian de
Souza - Exibição do video "Indios Maxacal is" - Palavras do
Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo Aloise - Elmo

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio
de Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon
Melo - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Ivo José - Jaime Martins - João Batista - João Marques -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Remato
- Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Mauri Torres
- Milton Salles - Paulo Pettersem - Péricles Ferreira -
Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wellington de Castro -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente - (Deputado Elnilro Nascimento) - 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-Secretãrio, para proceder á leitura da ata da reunião
anterior.

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

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Francisco Ramalho e Roberto Amaral para, em comissão,
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introduzirem no recinto do Plenário as autoridades e demais
convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento á mesa os Exmos.
Srs. Dr. Wilson Ataide, Administrador Regional da FUNAI;
Desembargador Ayrton Mala, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral; os lImos. Srs. Lula Lobo, Coordenador da Comissão
Indígena Missionária; Maria Hilda Paraízo, antropóloga, Dr.
Carlos William de Souza, Coordenador Regional da Fundação
Nacional de Saúde: Rodrigo Xakriabá. Cacique do povo
xacriabá; Laurita Krenak, líder do povo crenaque; Diva
Maxacal 1, líder do povo maxacal i ; Kanatyu Pataxó, Cacique
do povo pataxó: Jerry Caxixó, Vice-Cacique do povo caxixó; e
a Exma. Sra. Deputada Maria José Haueisen, autora do
requerimento que deu origem a esta solenidade.

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

Dia Nacional do Indio.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a
ouvir, de pé. o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras da Deputada Maria José Haueisen
Exmo. Sr. Deputado Elmiro Nascimento, DD. Vice-Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no
exercício da Presidência; Exmo. Sr. Wilton Andrada,
Administrador Regional da FUNAI: Exmo. Sr. Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador Ayrton Mala;
Exmo. Sr. Luiz Lobo. Coordenador da Comissão Indígena
Missionária: Exma. Sra. Maria Hilda Paraizo: antropóloga;
Exmo. Sr. Carlos William de Souza. DD. Coordenador Regional
da Fundação Nacional de Saúde; Sr. Rodrigo Xakriabã, cacique
do povo xacriabá; Sra. Laurita Krenak, liderança do povo
crenaque; Sra. Diva Maxacal i , liderança do povo maxacal i
Sr. Kanatyu Pataxá, cacique do povo pataxó; Sr. Jerry
Caxíxó, vice-cacique do povo caxixó; demais índios que
participam conosco desta solenidade; jovens; estudantes;
Srs. Deputados; o índio tem poucas razões para comemorar o
seu dia no Brasil e, principalmente, em nosso Estado. Pelo
contrário: sua situação como povo e como ser humano é a mais
deplorável possível. Queremos, por isso, aoroveitar o ensejo
para erguer a nossa voz, fazendo eco ao clamor dos irmãos
indígenas, especialmente das comunidades que vivem no
território mineiro. E necessário que as autoridades
competentes e toda a população se sensibilizem e voltem suas
vistas para o drama daqueles que, um dia, foram os legítimos
donos destas terras.
A cupidez e a sede de poder dos brancos, ao longo dos
séculos, não respeitou a vida, nem a cultura, nem a
dignidade dos primeiros habitantes das Américas. E essa
conduta perdura até os dias atuais. Dai a dizimação de uma
raça nobre e digna: dos primitivos 3 milhões de indivíduos.
os indígenas hoje se acham reduzidos a pouco mais de 200
mil, em todo o território nacional. Verdadeiro genocídio foi
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perpetrado por todos os meios: armas de fogo, doenças
contagiosas e o alcoolismo, disseminado como instrumento de
desagregação tribal
A caminhada da humanidade se alicerça no processo

permanente de mutação cultural, porém o que se faz com os
índios são atos agressivos, violências que destroem seus
valores e suas tradições. Dessa nódoa, desse estigma de
brutalidade em nome da marcha da civilização, não se esquiva
a própria história de Minas. Hoje, o que resta das inúmeras
comunidades indígenas que outrora erravam livres pelo vasto
território mineiro? Nada mais que cinco minguadas e
descaracterizadas tribos, que teimam, não obstante toda a
sorte de adversidades, em sobreviver e manter sua identidade
tribal. São os xacriabás, em Itacararnbi; os pataxós, em
Carmésia; os crenaques, em Resplendor; os maxacalis, em
Bertópolis, e os caxixõs, em Martinho Campos.
Diz a Carta das Nações Unidas, da qual o Brasil é um dos

signatários, que. "para os povos que não tenham atingido a
plena capacidade de se governar, os governos protetores se
comprometem a desenvolver a sua capacidade de governo
próprio e auxiliá-los no desenvolvimento progressivo de suas
instituições políticas livres". Ora,	nem governos, nem
sociedades	têm	observado	o	preceito	da	entidade
internacional. Nem mesmo o direito de posse da terra,
condição fundamental	á sobrevivência	das	comunidades
indígenas, pela própria natureza de seus hábitos de vida
nômade ou	seminômade, tem	sido levado	a sério por
governantes e posseiros. O despreparo e a falta de condições
morais dos administradores dos órgãos governamentais
encarregados do setor têm sido responsáveis pelos graves
problemas que afligem as comunidades indígenas, contribuindo
para a desestruturação e decomposição interna das tribos,
seu enfraquecimento como unidades sociais e,
consequentemente, sua desagregação e seu extermínio. As
tribos são confinadas em reservas que ficam cada vez
menores. Geralmente,	faltam-lhes condições mínimas que
possibilitem os meios necessários á subsistência condigna.
Nessas condições, vivem os maxacalis; sobre eles desejamos

alongar nossa análise, uma vez que sua reserva territorial
se situa na nossa região. Como os outros grupos, Os
rnaxacalis estão em processo de extinção. Hoje, 750
indivíduos vivem no Município de Bertópolis, no vale do
Mucuri. Sua reserva perdeu a continuidade territorial há
dezenas de anos, dividida que foi em dois pedaços por
fazendeiros que tiveram titulação de terras concedida pela
RuRALMINAS. A fome e as doenças são responsáveis por uma
taxa	de	imortalidade	que	chega	a	8%,	vitimando,
principalmente, crianças. Parasitose intestinal, tuberculose
e desnutrição constituem os principais males, segundo
pesquisa da Profa. Cleonice Pitangui, do Departamento de
Sociologia e Antropologia da UFMG. Nessas condições, os
maxacalís, como, de resto, todas as miseráveis comunidades
indígenas do Estado, são vitimas do medo e do preconceito da
população de Bertópolis e dos municípios vizinhos. A palavra
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"índio" é evitada como um estigma. São chamados, de
preferência, de "caboclos", designação de cunho pejorativo,
significando, naquele contexto, gente maltrapilha,
malcheirosa, alcoólatra e indesejada. São considerados
pedintes e ladrões de gado ou de hortifrutigranjeiros.
Contudo, eles sobrevivem, apesar do preconceito, dos
desmandos da FUNAI e da pressão dos fazendeiros. Sua reserva
é dividida, absurdamente, por uma longa faixa de terra ao
longo do rio Umburama (cerca de 1.8001ha). na verdade.
pertencente a eles, mas que lhes foi usurpada por
fazendeiros. Desde os primórdios deste século, os maxacalis
lutam para reunificar seu território. Em agosto último, o
Ministério da Justiça determinou medidas visando à devolução
das glebas aos indios, mas a execução foi suspensa por
medida cautelar, e o processo se arrasta pelos meandros da
máquina judiciária. Os fazendeiros argumentam que os
maxacalis não precisam dessas terras intermediárias, já que
não exploram nem as laterais em Água Boa e Pradinho, mas os
antropólogos da FUNAI contra-argumentam que os indios
precisam de toda a área para a manutenção de seu crescimento
e a preservação de seus hábitos e costumes. Com  efeito, os
maxacalis são, ainda, um povo tribal, seminõrnade. Não
conseguiram assimilar, ao longo do tempo, a agricultura e a
pecuária como formas de produção e exploração da terra. Isso
não faz parte de sua cultura secular. São caçadores e
coletores, como os ancestrais. E essas práticas, no pedaço
que ocupam, são hoje inviáveis, tendo em vista a
inexistência de matas. Cerca de 90% da área foi desmatada. Á
verdade é que não existe, em nosso Pais, uma política
indigenista séria, Á FUNAI é um órgão político,
coniventemente manipulável e sujeita a jogos de interesses.
Os maxacalis estão desiludidos com os inúmeros projetos
intentados ao longo dos tempos e que não tiveram
continuidade por falta de empenho dos órgãos governamentais,
de recursos ou por simples mudança na direção da entidade
oficial. Nos últimos anos, instituições internacionais têm
contribuído para financiar iniciativa em prol da causa
indigena, porém a grande maioria delas, como o próprio Banco
Mundial, destina suas doações para a Amazônia, por causa da
importância conjuntural da questão ambienta]. Os índios de
Minas ficam quase esquecidos. O mesmo se verifica em relação
às ajudas nacionais. Assim, os ianomámis receberam grande
quantidade de recursos para assistência à saúde, enquanto os
maxacalis não têm sequer os serviços de um enfermeiro. Uma
simples desidratação vitima inúmeras de suas crianças. Mesmo
projetos elaborados no âmbito do Governo Estadual acabam não
sendo executados. E o caso, por exemplo, do Projeto Especial
de Assistência â Saúde Indígena de Minas Gerais. "Para
garantir pessoal de nível superior na área, seria preciso
mais de US$5.000,00 por mês", justifica o coordenador da
iniciativa, Francisco Campos.
Desse modo, continua o drama da nação maxacali e dos outros
grupos indígenas.Apesar de tudo isso, eles resistem
bravamente, com fé na sobrevivência tribal. Seus rituais
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tradicionais continuam a fazer parte da vida cotidiana. Com
isso, lutam por se manter como povos que têm um passado, uma
tradição a zelar e para garantir dias melhores às novas
gerações. Saudamos, pois, nossos irmãos maxacalis. nossos
irmãos pataxós, nossos irmãos xacriabàs, nossos irmãos
crenaques, nossos irmãos caxixôs e a todos os irmãos
indígenas do Brasil, por sua perseverança e obstinação em
manter a dignidade de uma raça que já foi a dona sobranceira
deste Pais. Temos a certeza de que sobreviverão para dar a
todos uma lição: a de que é possível construir um mundo
novo, onde, em lugar da cobiça e da opressão, prevaleçam a
cooperação e a solidariedade; onde, ao invés do preconceito
e da discriminação, haja comunhão e tolerância entre todas
as raças.

Palavras do Cacique Kanatyu Pataxó
O Cacique Kanatyu Pataxõ- Sr. Presidente, Srs. Deputados,

hoje se comemora o Dia Nacional do Indio, data criada pelos
brancos.
Antigamente, esta terra era nossa. Em Minas Gerais,

existiam muitas raças que foram exterminadas. Já enfrentamos
vários massacres, mas continuamos resistindo. Temos uma luta
difícil pela frente, mas vamos enfrentá-la e conseguir
conquistar os nossos direitos. Os índios brasileiros têm
suas terras invadidas, estão sofrendo todo tipo de
violência. Eles estão morrendo com vários tipos de doenças
trazidas pelos brancos. Estão morrendo de fome, porque não
têm o apoio do Governo, não têm terra para trabalhar. Mas
estamos, agora, unindo os povos indígenas. Só assim teremos
o respeito que gostaríamos de ter. Somos os primeiros
habitantes desta terra. Aqui só se ouvia a voz do nosso
povo. Hoje, estamos esquecidos. Através das nossas
organizações, vamos conquistar esse respeito. Faço parte de
uma organização indígena que atinge o Leste e o Nordeste
brasileiros. Temos outras várias organizações, em nível
nacional, como a COPAIBE, para garantir os nossos direitos.
Pensamos que o Estatuto do Indio não deve ser mudado na
revisão constitucional. Para que tanta ganância? Por que
tirar os direitos dos índios? Eles querem a riqueza do
nosso solo. O índio sabe preservar a natureza, sabe dizer
não à destruição dos rios. Já roubaram as nossas terras, já
roubaram os nossos pássaros, os nossos animais e a nossa
vida também. Mas, felizmente, ainda existe uma raizinha.
Nossas organizações vão garantir os direitos dos nossos
filhos. Por tudo isso, digo que os índios de Minas Gerais
são vitimas esquecidas desta terra. Temos que lutar para
defender nosso povo. Teremos que lutar de cabeça erguida,
para que os índios sejam felizes em suas terras. Os rios
estão poluídos, a água está contaminada. O índio está sem
água e, assim, não pode viver.
Por isso, digo a vocês, companheiros, vamos nos unir e nos

organizar para defender os nossos direitos. Só assim o nosso
povo vai garantir os seus direitos: por meio da organização
indígena. E isso o que eu gostaria de falar. Muito obrigado.

Palavras da Líder Diva Maxacali
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A lider Diva Maxacali - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou
falar como passamos em nossa aldeia. Lá, nós precisamos de
muita coisa; posto de saúde, enfermeiro, carro para
transportar os doentes e de conserto nas estradas.
Já lutamos muito e agora precisamos receber a nossa terra.

Os fazendeiros estão onde é nosso. Na verdade, eles moram na
aldeia. Queremos que liguem o posto com Água Boa e Pradinho.
Estamos muito esquecidos e precisamos de muita força para

nós e para a FUNAI, porque ela nos apóia.
Em nossa aldeia, estamos muito doentes. Precisamos de

alimentação para nos dar força. Os indios trabalham. Não é
como o fazendeiro diz, que o indio rouba gado. D maxacali
tem direito de matar algumas reses. Muitos maxacalis são
trabalhadores e produzem a sua alimentação; mandioca, batata
e feijão. Mas precisamos de mais alimentação para dar saúde
aos doentes.
Todos estão nos escutando, mas não vou falar mais, porque
não sei falar muito. E preciso dar muita força ao Sr.
Ándrada, nosso Delegado, à FUNAI e ao seu Presidente para
que eles dêem mais força aos maxacalis.

Palavras do Cacique Rodrigo Xakriabà
O Cacique Rodrigo Xakriabá - Bom dia, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, comunidades indígenas do Estado de Minas Gerais.
Espirito Santo e Bahia que aqui se encontram em comemoração,
hoje, ao Dia do índio.
O companheiro falou aqui que essa comemoração do Dia do
Indio foi criada pelo branco. O branco arrumou esse dia de
hoje. De uma parte, acho importante, porque é um dia que me
parece feliz. Encontramos juntas as unidades indígenas, as
lideranças, e os grupos que as acompanham, para fazer as
reivindicações sobre suas reservas.
Eu, por exemplo, sou o Cacique Rodrigo, da tribo xacriabá,

onde convivem aproximadamente 6 mil indios. Acho que é a
maior reserva do Estado de Minas Gerais. Eles vivem tão
longe da assistência! Estou dizendo isso porque a FUNAI, que
é um órgão que dá proteção às comunidades indigenas, fica
distante, por falta de recursos. Vejo que todas as
comunidades indígenas do Estado, dentro da lla BR, estão em
situação lamentável, por falta de assistência á saúde.
Contar sobre a questão da saúde em minha reserva é triste.

Sinto-me tranqüilo quanto ás terras da reserva xacriabá. Mas
não me sinto tão tranqüilo com a noticia das outras reservas
do Estado, que estão precisando de uma ação governamental
para que se olhem com mais interesse as terras indígenas.
Onde hoje é o Estado de Minas Gerais, era uma terra
indígena. O Brasil todo era do índio. O Brasil não foi
descoberto coisa nenhuma. Chegou um pessoal de fora no
Brasil, encontrou o índio e começou a tomar as suas terras.
O indio nunca teve a oportunidade de estudar, como o pessoal
que chegava com outras idéias, outra visão e outro ponto de
vista.
Acho que o branco não teve tanto interesse em dar o estudo,
em ensinar ao índio como poderia se defender. Explico isso
aos senhores, porque, se houvesse o interesse, teríamos um
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grupo de índios mais organizados, sabendo como se defender e
como poderiam viver. Diversas tribos já foram exterminadas,
não só no Estado de Minas, nas no Brasil todo. isso é uma
tristeza, porque o indio é um ser humano igual a qualquer
branco que chegou e o achou aqui. Acho que deveria haver um
maior interesse para que esse grupo, que já vivia no Brasil,
pudesse viver em paz. O índio não extermina a natureza. O
índio faz parte da natureza. O indio procura conservar a
natureza, enquanto aparecem muitos outros cujo interesse é o
de desmatar, acabar com a vegetação, formar pastagem, pegar
o boi e vender e, depois, desaparecer. A natureza fica
devastada. Sem a natureza, sem água, sem nada, como o imolo
vai viver? Passando mal. Muitas vezes, acaba até morrendo
sem assiténcia. Naquele tempo em que tínhamos natureza,
vivíamos bem. Não precisávamos de injeção para sarar uma
gripe, nem de comprimido para sarar uma dor. Hoje, quase não
existem mais recursos no campo.
Sinto-me muito entusiasmado por estar aqui, junto à pequena
comunidade dos , índios, junto aos Deputados e ás pessoas
importantes. E a primeira vez que participo de uma
comemoração do Dia do tndio. Estou achando bonito e, quem
sabe, no ano que vem, se ainda estiver vivo, voltarei.
A minha reserva tem 46,0001ha de terra, onde convivem quase
6 mil pessoas no maior abandono, sem assistência. A
Prefeitura não se interessa por nós, pois nunca mandou um
carro apanhar doentes, levar merendas e, se os professores
querem estudar, precisam usar um carro quebrado da FUMAI
para ir e voltar da cidade. Para esse carro passar,
tivemos que fazer a estrada e, para isso, fizemos um
mutirão, juntando meus braços aos dos companheiros.
Na época de eleição aparecem pessoas pedindo votos. Mas,

depois, viram as costas e não nos ajudam. Na área da saúde.
por exemplo, estamos passando o maior sufoco. Isso foi
conversado, no ano passado, em Brasília. Para nós está muito
difícil, pois Montes Claros, cidade mais próxima que tem
recursos, fica a 500km, A Secretaria conseguiu urna
ambulância para a comunidade, assim como para os Guarani. As
vezes, quando alguns pacientes vão a Montes Claros,
procuramos o hospital da Fundação, sendo que as crianças e
adultos, que estão gritando dentro do carro, passam de um
hospital para outro e não são atendidos. Isso é muito
triste. Temos lá um posto de saúde, criado pela Secretaria,
mas está fechado, e não está dando saúde para ninguém.
Aproveitando a oportunidade, queria pedir aos senhores que

administrassem essa área, não só para os xacriabãs, mas para
todas as outras comunidades indígenas. A saúde é muito
importante, porque se não temos saúde, não temos nada. Vou
dar espaço para outros. Muito obrigado.

Palavras da Líder Launita Krenak
A líder Laurita Krenak - Muito bom dia aos meus parentes e
amigos. Vou falar pouco porque estou nervosa e não estou
acostumada a falar sobre os problemas do meu povo. Estamos
aqui para participar da festa do Dia dos Indios, para
representar nosso povo.
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Srs. Deputados, a gente não sabia que iria falar com os
senhores diretamente e, por isso, fiquei um pouco nervosa.
Gostaria Que OS senhores ficassem sabendo do nosso

sofrimento, de como nosso povo vem vivendo nas aldeias, sem
as menores condições de vida.
Ds homens nos falam que nossa terra foi devolvida mas, até
hoje, não vimos resultado algum. Pediria aos Srs. Deputados
que nos dessem uma força para que possamos reaver nossas
terras e trabalhar em paz com nosso povo. Estamos ocupando
uma faixa muito pequena de terra, que não dá nem para
plantar uma roça direito.
Srs. Deputados, não é de hoje que pelejamos e lutamos por
nossa terra. Vivemos mudando de um lugar para outro. Não
temos morada certa. Nossa aldeia tem somente uma escola
muito pequena e una farmácia, o que não dá para nosso povo,
Estou aqui para pedir aos Srs. Deputados que nos ajudem.
Não podemos continuar vivendo como estamos. E o que tinha a
dizer.

Palavras do Dr. Carlos William de Souza
O Dr. Carlos Wililar de Souza - Sr. Presidente, Srs.
representantes das aldeias indígenas, senhores e senhoras.
caros Deputados, desde o instante em que fomos convocados
pelo Ministério da Saúde para administrar
interinstitucionalmente a política de atenção á saúde
indigena, num momento de perplexidade, por não ostentarmos
uma tradição no conhecimento e no dia-a-dia da cultura
desses povos, nos julgamo-nos incapazes de fazê-la.
Essa sensação de angústia, com o tempo, foi se diluindo com
as nossas primeiras impressões na construção do centro
médico indígena maxacali, na aldeia Pradinho, e com nossa
atividade durante o enfrentamento do surto de cólera surgido
na mesma população. Pudemos sentir de perto, então, o pulsar
da atividade da Fundação Nacional do Indio e da Secretaria
Estadual de Saúde de Minas Gerais.
Portanto, foi num momento de ataque ao surto de cólera que
sentimos que, bem antes do entrelaçamento das diversas
instituições, havia a necessidade, também, de envolvimento
pessoal de toda a comunidade, para alcançarmos uma política
coerente, unida e eficiente em beneficio desse sofrido e
pioneiro segmento da população brasileira.
E por isso, pela necessidade de buscar ajuda, que aqui
estamos para que se cumpra a Portaria nQ 570, do Sr.
Ministro da Saúde, assinada em maio de 1993, que criou os
Núcleos Interinstitucionais da Saúde Indígena - NISI. Tal
estrutura é formada por membros de instituições
governamentais e não governamentais.
Na Casa do povo de Minas Gerais, no Dia Nacional do Indio,
representando o Ministro da Saúde, Henrique Santillo, tenho
a honra de assinar a portaria nomeando as pessoas que, a
partir de hoje, estarão responsáveis, junto com toda a
população, pela saúde do índio no Estado de Minas Gerais.
O Conselho será representado pela Fundação Nacional de

Saúde, na pessoa do Dr. Geraldo Rezende Filho e de Clarisse
Neves Veloso; pela Secretaria de Saúde, na pessoa do Dr.
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Francisco Carlos Campos e de Luiz Pereira Lopes; pelo
Conselho Tndigenista Missionário, nas pessoas de Luiz Lobo e
José Coelho da Silva; pela FUNAI, nas pessoas de Jorge
Eduardo Tavares de Lima e Wilton Matos Andrade; pela
Universidade Federal de Minas Gerais, na pessoa do Prof.
Horácio Pereira Farias.
O Conselho terá, ainda, representantes de todas as
comunidades indígenas: pela tribo Crenaque, José Alfredo de
Oliveira e arasilio Luiz Viana; pela tribo xacriabá, Manoel
Gomes de Oliveira e Emílio Lopes de Oliveira; pela tribo
maxacali, Pinheiro Maxacali e Maria Diva Maxacali, de Água
Soa: pelas aldeias de Pradinho. Rafael Maxacali e Rondon
Maxacali; pela aldeia de Guarani, Ronaldo Alves dos Santos e
Antônio Aragão da Silva.
Estão, dessa forma, nomeadas as pessoas responsáveis pela

saúde do indígena em Minas Gerais.
Como acabamos de ouvir do índio Cacique Rodrigo Xacriabá e
da Deputada Maria José Haueisen, a responsável pelo
convocação desta reunião em homenagem ao índio, a situação
do indígena continua em estado precário. Garanto aos
senhores, em nome do Ministro da Saúde. que, além das ações
que já realizamos, tais como o levantamento e planejamento
do saneamento básico de todas as reservas indígenas do
Estado, a construção do alojamento médico na aldeia de
Pradinho, a construção do Centro Médico de Maxacali, também
na aldeia de Pradinho, vou me reunir com essa comissão que
acabei de nomear para determinar a imediata construção de
hospital na reserva dos xacriabás. Os recursos para tanto já
estão nos cofres da Fundação Nacional de Saúde.
Peço á comissão e aos Deputados que acompanhem de perto o
trabalho referente à saúde indígena.

Exibição do Video "Indios Maxacalis"
O Sr. Presidente - Neste momento. será exibido um vídeo

sobre os índios maxacalis, produzido pela Intervalo Cinema e
Vídeo.
(- Processa-se a exibição do video.)

Palavras do Sr. Presidente
Sras. e Srs. Deputados, demais pessoas presentes,

comunidades indígenas, o grande Artur Ramos ensinava, com a
sua inquestionável autoridade de antropólogo dedicado ao
estudo das raças que formavam basicamente a nacionalidade
brasileira, que o importante, na vida social, são as
relações harmónicas, alicerçadas nos direitos fundamentais.
Graças a elas o homem se preserva, preserva os outros e
funda o clima ideal não apenas para conviver, mas sobretudo
para criar. Aqui está uma reflexão sobre o significado da
cidadania, qualidade ou estado que permite a cada indivíduo
usufruir plenamente os direitos civis e políticos
assegurados pelo estado democrático.
A reunião especial de hoje, realizada pela Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, encontra sua razão de
ser na exaltação desses valores, tão caros ao povo mineiro e
brasileiro. Sentimo-nos feliz pela oportunidade de abrir as
portas do Palácio da Inconfidência para prestar uma
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expressiva homenagem a comunidades indígenas do Estado, num
gesto estendido a todos os indios brasileiros, nossos irmãos
e parceiros na construção da nacionalidade.
Mais do que uma simples homenagem, porém, vemos nesta
solenidade um ato cívico importante. Ela nos ajuda a
aprofundar a consciência sobre a adversa e injusta situação
vivida por esses habitantes das matas e dos sertões
brasileiros, que ainda se encontram á espera da devida
atenção por parte das autoridades responsáveis.
A Constituição em vigor no Pais não poderia ser mais clara
ao dizer que "são reconhecidos aos índios sua organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo á União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens".
A origem de todos os conflitos de interesse envolvendo as
comunidades indígenas brasileiras reside na morosidade do
processo de demarcação de seus territórios. A organização
social e o desenvolvimento cultural de qualquer comunidade
não podem realizar-se sem a garantia de um espaço físico
correspondente ás suas necessidades. Como existem
imperativos econômicos de ocupação e aproveitamento do solo,
a não-demarcação das terras indígenas expõe os indios,
freqüentemente, a agressões injustas por parte de invasores.
O relatório sobre a violência contra os indios no Brasil,
divulgado recentemente pelo Conselho Indigenista Missionário
- CIMI - , mostra que as ocorrências vêm aumentando no Pais;
pior do que isso, segundo o Presidente do Conselho, "vêm-se
tornando tão rotineiras que correm o risco de ser
banalizadas". Segundo o documento, o Governo foi omisso na
maioria dos casos, deixando de tomar as providências para
punir os agressores, garantir assistência aos indios e
demarcar as áreas que por direito lhes pertencem.
A demarcação das terras indígenas, para evitar os conflitos

e ensejar a convivência harmoniosa entre brancos e índios, é
uma exigência da sociedade brasileira que não pode mais ser
adiada.
Outra reivindicação urgente é a assistência médica aos
descendentes dos primeiros habitantes do solo americano para
que as suas comunidades possam desenvolver-se em condições
compatíveis com a dignidade humana.
E chegado o momento de o Governo brasileiro fazer cumprir
plenamente o que está disposto no texto constitucional. E
preciso mobilizar a FUNAI para que ela realize a tarefa que
lhe compete, demarcando as terras e assistindo os índios,
como forma de evitar que se repita no Brasil o que aconteceu
em outros países com a extinção desses grupos. Se a
solenidade que se realiza neste momento puder contribuir
para ampliar nossa consciência desses problemas, unindo a
todos na busca de uma solução adequada, ficaremos
satisfeitos.
Maxacalis, pataxõs, xacriabás, crenaques são, hoje, em
Minas Gerais, os bravos remanescentes dos povos que
habitavam o Estado antes que aqui chegasse o colonizador.
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Merecem, portanto, o nosso apreço. Recebam do povo mineiro,
por seus representantes, esta homenagem que é, ao mesmo
tempo, o compromisso de apoio á luta pela adoção de uma
política que venha atender às expectativas e às necessidades
do povo indígena.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, esta
Presidência agradece a presença das autoridades e demais
convidados e a encerra, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com o ordem do
dia já publicada, e para a extraordinária de hoje á noite.
ás 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se
a reunião.

ATA DA 270 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE ABRIL DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - 14 Parte: Ata - 2à Parte (ORDEM DO
DIA): Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei Complementar
flQ 3/90; Requerimento do Deputado José Bonifácio (votação
destacada); deferimento; votação do Substitutivo nQ 1, salvo
emendas e destaque; aprovação; prejudicial idade das Emendas
ns 1 a 52; votação das Emendas ns 53, 54, 57, 62, 63, 65,
72, 74. 79. 82 a 84 e subemendas que receberam o nQ 1 ás
Emendas ns 76 e 77; aprovação: votação das Emendas ns 55,
66. 58 a 61. 64, 66 a 71, 73, 75, 78 e 81; rejeição: votação
do destaque (inciso II do art. 98 do Substitutivo nQ 1);
leitura do destaque; discursos dos Deputados José Militão,
Tarcisio Henriques e José Maria Pinto; rejeição - Questão de
ordem - Declarações de voto - Questão de ordem - Votação, em
lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1,914/94; aprovação com as
Emendas ns 1 e 5 e com a Subemenda nQ 1 á Emenda nQ 2;
votação das Emendas nQs 3 e 4; rejeição - Votação, em lQ
turno, do Projeto de Lei nQ 1.916/94; discurso do Deputado
Gilmar Machado; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação das Emendas nos 1 e 2: leitura da Emenda
nQ 2; aprovação - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei n
1.917/94; aprovação com as Emendas flQ5 1, 5 e 6; votação das
Emendas ns 2 e 3; rejeição - Discussão, em 2Q turno, do
Projeto de Lei Complementar nQ 32/94: encerramento da
discussão; votação do projeto, salvo emendas: chamada de
votação nominal; inexistência de "quorum" para votação:
anulação da votação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 1.918/94; apresentação das Emendas ngs 1 e 2;
encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h14min. comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Ambrõsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedc
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melc
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- Elisa Alves - Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria
Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo
Pettersen. - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2o-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos 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.
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
Complementar mg 3/90, do Tribunal de Contas, que dispõe
sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 52,
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão de
Administração Pública, e com as Emendas nos 53 e 54, que
apresenta. Emendado em Plenário, o projeto é submetido à
Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação
das Emendas nos 57, 62, 63, 65, 72, 74 e 79 e pela rejeição
das Emendas ngs 55, 56, 58 a 61, 64, 66 a 71, 73, 75, 78 e
81, bem como pela aprovação da Subemenda no 1 à Emenda no
76, da Subemenda no 1 à Emenda no 77 e das Emendas ngs 82 a
84, apresentadas por esta Comissão.
Vem à Mesa requerimento do Deputado José Bonifácio, que
solicita votação destacada do inciso II do art. 98 do
Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei Complementar ng 3/90, do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso 17 do
art. 244 do Regimento Interno.
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, na conformidade do art. 263. item 1, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo
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deverão responder "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
deverão responder "não". A Presidência lembra ao Plenário
que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto
de lei complementar será aprovado se obtiver 39 votos
favoráveis.
Em votação, o Substitutivo nQ i, salvo emendas e destaques.

Com a palavra, o Deputado Bernardo Rubinger, lo-Secretário
"ad hoc", para proceder á chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Adelmo Carneiro Leão -

Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Dilzon Melo - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - tbrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Milton Sanes - Péricles Ferreira -
Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 49 Deputados. Está

aprovado o Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei Complementar
no 3/90, do Tribunal de Contas, salvo emendas e destaque. A
Presidência informa ao Plenário que, com a aprovação do
Substitutivo no i, ficaram prejudicadas as Emendas nos 1 a
52, da Comissão de Justiça.
A Presidência vai submeter a votação as Emendas nos 53 e
54, da Comissão de Fiscalização Financeira. As Emendas nos
57, 62, 63, 65, 72. 74 e 79, apresentadas em Plenário.
receberam parecer pela aprovação. As Emendas nos 76 e 77 e
82 a 84, da Comissão de Fiscalização Financeira, também
serão submetidas a votação.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos

Deputados.
O Sr. Secretário.- (- Faz a chamadaj
- Respondem á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Adelmo Carneiro Leão -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambràsio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa
Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Maria Pinto - José Remato - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José
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Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Milton Sanes -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Portanto,

estão aprovadas as Emendas nQs 53, 54, 57. 62. 63, 65, 72.
74 e 79. a Subemenda ng i á Emenda ng 76, a Subemenda ng 1 à
Emenda ng 77 e as Emendas ngs 82 a 84.
A Presidência vai submeter a votação pelo processo nominal
as Emendas ngs 55, 56, 58 a 61, 64, 66 a 71, 73, 75, 78 e
81, que receberam parecer pela rejeição. Antes, lembra ao
Plenário que, nos termos regimentais, para as emendas serem
aprovadas deverão ter 39 votos favoráveis.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada

dos Deputados.
O Sr. Secretário - ( - Faz a chamada.)
- Respondem à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto Carvalho -
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Júlio -
António Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cássino Freitas - Oilzon Meio - Elisa Alves - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge
Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo Cecê - Márcio Miranda
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Milton
Salies - Pênicles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente - Votaram "não" 49 Deputados. Estão,
portanto, rejeitadas as Emendas ngs 55, 56, 58 a 60. 61. 64,
66 a 71, 73, 75. 78 e 81, com parecer pela rejeição.
A Presidência vai submeter á votação o destaque do inciso
Ir, do art. 98, do Substitutivo no 1.
O Deputado Tarcisio Henriques - Sr. Presidente, gostaria de

pedir a V. Exa. que determinasse a leitura do inciso.
O Sr. Presidente - A Presidência defere a solicitação do
Ilustre Deputado Tarcísio Henriques e solicita ao Sr.
Secretário que proceda à leitura do inciso.
O Sr. Secretário - (- Lê:)
"Art. 98 - O Tribunal de Contas enviará à Assembléia

Legislativa, no prazo de noventa dias contados da publicação
desta lei, projeto de lei sobre a estrutura do quadro de
pessoal dos serviços auxiliares, com a observância dos
princípios constitucionais pertinentes e, especialmente, das
seguintes diretrizes:

II - A fixação das remuneraçôes, observados os limites
orçamentários fixados, os níveis de remuneração adotados
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para os servidores do Poder Legislativo e, no que couber, os
princípios reguladores do sistema de pessoal do Estado;!!
- O inciso II do art. 98, lido em Plenário, foi publicado

na edição do dia 10/12/93.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o
ilustre Deputado José Militão, que dispõe de 5 minutos.
tendo em vista que o projeto se encontra em regime de
urgência.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, gostaria muito de
votar esse inciso conforme o interesse dos funcionários do
Tribunal de Contas, porque sou defensor ardoroso da questão
salarial desse ôrgão, mas a vinculação salarial é proibida
pela Constituição. Portanto, devo votar contra essa
pretensão.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
ilustre Deputado Tarcísio Henriques.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, estamos

vivendo um período de lutas por isonomia. Nada mais justo,
até porque seria muito oportuno se já conseguissemos algo em
matéria de isononia. Temos lutado, pois temos visto e
percebido, através de toda essa luta, enorme disparidade
entre os salários dos funcionários.
Já que temos a oportunidade de demonstrar que somos a favor

da isononia, tenho a impressão de que devemos fazer isso
agora, votando a favor da isonomia e em prol dos
funcionários do Tribunal de Contas.
Por coincidência, gostaria até de comentar, Sr. Presidente,

como o ilustre Deputado José Bonifácio tem a ousadia de
fazer uma proposta dessas, contra o interesse dos
funcionários. E bom que se registre o nome de quem está
trabalhando pelos funcionários e o de quem está trabalhando
contra.
O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a

palavra, o ilustre Deputado José Maria Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, antes de ser
Deputado, não conhecia o Tribunal de Contas. Mas, a partir
do momento em que comecei a exercitar o mandato legislativo,
passei a ter estreito contato com esse Tribunal. E o que
vejo ali são pilhas e pilhas de processos, com pessoas
trabalhando diuturnamente, com o máximo interesse em
resolver os problemas não só do Governo, mas também da
Assembléia Legislativa e de todos os municípios de Minas
Gerais.
Em razão disso, quero seguir exatamente a intenção do
Deputado Tarcisio Henriques e contrariar a proposta do
Deputado José Bonifácio. Há um momento em que se deve parar
para pensar. Temos lutado pela isonomia salarial entre
delegados e promotores de justiça desde o dia em que
entramos nesta Casa e sentimos essa grande distorção. Então,
esse é o momento de começarmos pelo Tribunal de Contas.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda ã chamada dos
Deputados.
0 Sr. Secretário - ( - Faz a chamada.)
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- Responderam "não" á chamada de votação nominal os
seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Ailtom Vilela - Ajalmar
Silva - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Dilzon Melo
- Elisa Alves - Francisco Ranalho - Geraldo da Costa Pereira
- Geraldo Rezende - Homero Duarte - João Batista - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - Kemil
Kumaira - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Péricles Ferreira - Roberto Amara] - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa.
- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os

seguintes Deputados:
Roberto Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Ambrõsio Pinto -

Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro - Geraldo Santanna
- Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ivo José - João Marques
- José Maria Pinto - Maria José Haueisen - Tarcisio
Henriques - Wilson Pires,
O Sr. Presidente - Responderam "não" 30 Deputados;
responderam "sim" 14 Deputados. Portanto, está rejeitado o
inciso II do art. 98 do Substitutivo ng 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Com a palavra, pela ordem, a Deputada Maria Elvira.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, queria fazer um
esclarecimento para a distinta platéia. Efetivamente,
estamos cansados de ver esse grupo de colegas que votam para
a platéia, que fazem média para agradar. Queria deixar bem
claro que vários Deputados que estão aqui escreveram a
Constituição mineira, entre eles, o nobre Deputado Bonifácio
Mourão, que é um dos mais respeitados não só pelo meu
partido como por toda a Casa.
O que acontece? Todos sabem que essa emenda é
inconstitucional, que não há como ser aprovada, pois vai
frontalmente contra a Constituição mineira. Então, quem
votou a favor - e eu os respeito democraticamente - assim o
fez para agradar á platéia, para fazer média, porque sabe
que quando a emenda chegar ao Executivo será rejeitada. O
veto será mantido, porque a emenda é inconstitucional.
Esclareço isso porque nunca fiz jogo para a platéia. Sempre
fiz o jogo da consciência e, principalmente, da seriedade.
Os que aqui estão e votaram contra essa emenda gostariam
muito de que existisse isonomia não só entre o Tribunal de
Contas e o Legislativo, mas em todas as áreas do Estado.
Entretanto, a realidade é muito outra.
Faço não só a minha declaração de voto, como também a de
outros companheiros, que se basearam no respeito á
Constituição de Minas Gerais,

Declarações de Voto
O Sr. Presidente - Com a palavra, para a justificativa de
voto, o ilustre Deputado Tarcísio Henriques.
O Deputado Tarcisio Henriques - Sr. Presidente, protesto
contra a intervenção da ilustre Deputada Maria Elvira,
quando nos acusa de querer aparecer. Evidentemente, não
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queremos aparecer. O que queremos que apareça. Sr.
Presidente, é a honestidade no trato com as coisas do povo.
O que queremos que apareça não é essa falsidade da
vinculação com a Constituição. Pode-se vincular o povo à
miséria? Pode-se vincular o funcionário à miséria? Â nossa
Constituição está errada. Todo mundo sabe disso. Estamos
atravessando uma fase de revisão constitucional. O impasse
que estamos vivendo no momento ocorre justamente porque essa
Constituição foi fruto de negociatas, das quais o povo não
tomou conhecimento.
Agora, por constar na Constituição, pode permanecer errado?
"Data venia", não digo ser burrice para não ofender, mas
trata-se de persistência na ignorância. Temos que consertar
essa Constituição, e o momento é agora. Se percebemos que
ela é contra o povo, devemos modificá-la. O que deveria
estar expresso nela é a vontade do povo; esta, sim, é
constitucional.
Quero lembrar ao ilustre companheiro Adelmo Carneiro Leão
que inconstitucionais são a miséria, a desonestidade, a
falta de compromisso dos representantes do povo com o
próprio povo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para justificar o seu

voto, o ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero, apenas, dizer que

esse projeto passou por todas as comissões, e foi votado em
todas elas, inclusive, na Comissão de Justiça, que votou
favoravelmente a essa proposta.
A segunda consideração que quero fazer, Sr. Presidente, é
que esta Casa tem dois pesos e duas medidas. Quando a
Constituição interessa a uma grande parcela de Deputados e
ao próprio Governo, deve ser rigorosamente cumprida. Caso
contrário, isso não acontece. Não é questão de justiça, é
questão de jogo de interesses.
Quero lembrar um fato recente, que é do conhecimento da
Deputada Maria Elvira; a Constituição do Estado de Minas
Gerais diz que a FAPEMIG tem o direito de administrar 3% dos
recursos orçamentários destinados à ciência e tecnologia. D
Governo do Estado de Minas Gerais descumpre essa conquista,
e, nesse caso, não valeu a Constituição. O investimento em
ciência e tecnologia não vale, só valem os interesses de
alguns grupos.
Demagogia. Deputada Maria Elvira. é fazer isso com a

Constituição, é tripudiar sobre ela, é fazê-la valer em
alguns momentos, e não, em outros. Se nós fizermos a
Constituição valer permanentemente nesta Casa, aí, sim,
vamos mudar a história da Assembléia do Estado de Minas
Gerais.
Quero salientar que é importante combater o corporativismo,
mas não o dos servidores, que defendem interesses justos,
dignos, necessários, como a isonomia. Não existe
corporativismo maior do que o que ocorre no interior desta
Casa para sustentar essas diferenças gritantes.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para justificar seu

voto, o Deputado Bonifácio Mourão.
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O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, com referência às palavras do meu nobre colega,
Deputado Tarcísio Henriques, ao dizer que a Constituição foi
fruto de negociatas, apesar de sermos colegas de partido,
não podemos aceitar essa afirmação.
V. Exa. foi testemunha do nosso trabalho como relator da

Constituição do Estado de 1989, da honestidade com a qual
procuramos conduzi-lo. O Presidente da Constituinte foi o
Deputado Kemil Kumaira, que está presente e pertence ao
nosso partido.
"Data venia", não concordamos com aquela afirmação, que não

espelha a verdade. V. Exa. se lembra, constituinte que foi,
que, no dia da promulgação da Constituição, nós, todos nós,
constituintes de 1989, fomos aplaudidos de pé por toda esta
Casa, repleta como nunca se viu, pelo trabalho sério que
fizemos na elaboração da Constituição do Estado de Minas
Gerais.
Os dispositivos dessa Constituição foram redigidos de
acordo com as sugestões do povo de Minas Gerais. Tivemos
mais de 8 mil sugestões, em inúmeras audiências públicas,
que agora continuam por todo o Estado de Minas Gerais,
presididas por V. Exa. Tivemos mais de 12 mil emendas na
elaboração da Constituição, que não vieram da cabeça do
relator, do Presidente da Constituinte ou de determinado
Deputado. A Constituição é fruto das sugestões e das emendas
apresentadas pelo povo de Minas Gerais e é uma das mais
democráticas da história deste Estado.
Com referência a esse projeto do Tribunal de Contas, as
vaias dirigidas à colega Deputada Maria Elvira, "data
venia" . não fazem justiça. O Dr. Roberto, que aqui está a
nos assistir, é testemunha de que dialogamos insistentemente
com o Tribunal de Contas. Este Deputado, Líder do PMDB, que
aqui está a falar neste instante, foi relator na Comissão de
Administração Pública e, anteriormente, foi relator na
Comissão de Justiça. Fizemos 52 emendas, todas de acordo com
o Tribunal de Contas. Outras emendas foram feitas, também de
acordo com o Tribunal. Entre tantas emendas aprovadas de
acordo com o Tribunal de Contas, apenas uma não satisfaz aos
seus interesses imediatos, mas está inteiramente de acordo
com os princípios da Constituição mineira. Entre o que
dispõe a Constituição e a vontade imediata de pessoas que,
às vezes, não estão bem informadas sobre o dispositivo
constitucional, nós, Deputados, que juramos cumprir a
Constituição, precisamos ficar com a Constituição.
Então, nós estamos ocupando o microfone, neste instante,
exatamente para restabelecer a verdade e o império da
Constituição. E queremos ler a seguinte comunicação do
Governador do Estado: (- Lê:)
"Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e, por seu
intermédio, ao exame e deliberação da egrégia Assembléia
Legislativa o incluso Projeto de Lei pelo qual o Poder
Executivo é autorizado a doar imóveis de propriedade do
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Estado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - FAPEMIG.
Como se colhe do texto ora proposto, a doação visa a
permitir que se complemente o aporte de recursos do Estado
para a Fundação e, assim, possibilitar o cumprimento
integral da disposição inscrita no artigo 212 da
Constituição do Estado.
E que, nos termos da preceituação constitucional, o Estado
tem a obrigação de contribuir anualmente para o custo
operacional da referida entidade, medida, pois, de que se
reveste a proposta, ressaltando-se que com a doação busca-se
ressarcir a Fundação dos recursos que não lhe foram
repassados no exercício de 1993.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao referido
Projeto de Lei a tramitação prevista no artigo 69 da
Constituição do Estado. renovo-lhe as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração."
Esse oficio, então, responde à questão de ordem do Deputado
Adelmo Carneiro Leão. Assim. Deputado, é preciso que se
registre aqui que, num momento corno este, quando se discute
determinado artigo da Constituição e se procura acertar,
como muito bem disse a Deputada Maria Elvira, não é justo
que se rememorem outras situações da Assembléia. Vamos
discutir essas outras situações em momentos oportunos, mas
não para aproveitar a platéia aqui presente.
Precisamos preservar o texto da Constituição. E se algum
companheiro, algum colega entende que a Constituição está
errada neste ou naquele artigo, que apresente uma emenda á
Constituição, referente ao artigo que considera errado, mas
não vote contra este ou aquele artigo para agradar a
platéia. Muito obrigado.

- Publicado de acordo com o texto original.)
Questão de Ordem

o Sr. Presidente - Para justificar seu voto, com a palavra
o Deputado Wilson Pires-
0 Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, levanto uma
questão de ordem, não para justificar meu voto, mas para
fazer uma comunicação a esta Casa. Hoje, foi suspenso o
"lockout" dos hospitais. porque o governo resolveu tentar
aprovar, no Congresso, as fontes de custeio necessárias à
saúde. O Governo resolveu também fazer um cronograma de
pagamento para os hospitais contratados, pagamento que será
feito em URV, porque os hospitais estavam recebendo em
cruzeiro e pagando em dólar. Devemos salientar q ue, mesmo
com essa medida, o Governo não solucionará o problema, já
que o Ministério da Saúde precisa de, no minlmo,
US$14.000.000.000,00 para dar saúde ao povo brasileiro, e
até o momento só arranjou US$1l.000.000.000.00.
Faço esse esclarecimento a pedido do Presidente da
Federação Brasileira dos Hospitais. Dr. Carlos Eduardo
Ferreira, que muito tem-se preocupado com a saúde dos
brasileiros, principalmente das pessoas menos favorecidas,
tentando sensibilizar o Governo, fazendo-o cumprir seus
compromissos com a saúde do povo.
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O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
nQ 1.914/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
reorganização da autarquia Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Licitação
Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com a Emenda no 1. da Comissão de
Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o
projeto á Comissão de Licitação Pública, que opina pela
aprovação da Emenda no 2 na forma da Subemenda no 1 e da
Emenda no 5 e pela rejeição das Emendas nQs 3 e 4. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nos 1 e 2, na forma da Subemenda no
1, e 5, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas nos 3 e 4, que receberam
parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Rejeitado. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Votação, em lo turno, do Projeto de Lei no 1.916/94, do
Governador do Estado, que organiza o Conselho Estadual de
Cultura. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação
opinou pela sua aprovação com a Emenda no 1, que apresentou.
A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela sua
aprovação com a Emenda no 1, da Comissão de Educação.
Emendado em Plenário, voltou o projeto á Comissão de
Educação, que opina pela aprovação da Emenda no 2. Em
votação, o projeto, salvo emendas.
O Deputado Gilmar Machado - Eu solicitaria, Sr. Presidente,

a leitura da Emenda ng 2 e gostaria de encaminhar a votação-
0 Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 e 2, que
receberam parecer pela aprovação. Solicito ao Sr. Secretário
que proceda á leitura da Emenda nç 2.
O Sr. Secretário - (- Procede á leitura da Emenda no 2.)
- A Emenda no 2, lida em Plenário, foi publicada na edição

do dia 16/4/94.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Para encaminhar,

com a palavra, o ilustre Deputado Gilmar Machado, que dispõe
de 5 minutos.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostariamos de fazer uma observação com relação á Emenda ng
2. Ela se refere a um conselho, mas estamos tratando do
Conselho de Cultura, e ela está relacionada com a FHEMIG,
que é uma instituição distinta do Conselho Estadual de
Cultura.
Queremos fazer um alerta, porque a emenda abre um
precedente para que possamos fazer um acréscimo de mais
membros nos vários conselhos e. ao mesmo tempo, ela
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transforma os suplentes automaticamente em membros natos.
Conseqüentemente, há ai um aporte de recursos, na medida em
que essas pessoas terão a mesma remuneração. Temos
informações de que essas pessoas já estariam recebendo.
Corremos então o risco de, transformando-se todos os
suplentes em membros natos, os titulares poderem requerer
suplentes. Isso, evidentemente, traz um aporte maior de
recursos.
Gostaríamos de fazer esse alerta, porque aqui estamos
abrindo um precedente para a ampliação do número de
Conselheiros, transformando todos em efetivos e, ao mesmo
tempo, podemos estar criando condições para que,
futuramente, os titulares tenham direito a novos suplentes.
Nosso objetivo é chamar a atenção nesse caso da FHEMIG,
abrindo um precedente para que em outros conselhos possam
fazer o mesmo, ampliando o número dos Conselheiros e
aumentando o custo para o Estado.
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas ngs 1 e 2, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovadas. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em lo turno, do Projeto de Lei no 1.917/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano Integrado
para o Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação
opinou pela sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto com a Emenda ng
1. que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Educação, que opina pela rejeição das Emendas
ngs 2 a 4 e pela aprovação das Emendas ngs 5 e 6, que
apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1. 5 e 6, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação. as
Emendas nos 2 e 3, que receberam parecer pela rejeição. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Rejeitadas. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei Complementar ng
32/94, do Tribunal de Justiça, que altera a composição
numérica do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação com a Emenda no 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai
submeter a matéria á votação pelo processo nominal, em
conformidade com o art. 263, do Regimento Interno. Em
votação, o projeto, salvo emenda.
Com a palavra. o Sr. Secretário, para proceder á chamada de

votação nominal,
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
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Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Bernardo Rubinger -
Sonifâcio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Dilzon Meio - Elisa Alves - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim
Jacob - Ivo José - Jorge Hannas - José Bonifácio - Kemil
Kumaira - Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Péricles Ferreira - Roberto Amara] - Romeu Queiroz
- Sebastião Costa - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Não
houve "quorurn" para votação. A Presidência torna sem efeito
a votação. Há quorum' para discussão.
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 1.918/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre o
Conselho Estadual de Turismo. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação na forma do vencido em
lg turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI Nç 1.918/94
Incluam-se no inciso III do art. 40:
'Art. 4g - ...............................................
9) de Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente;
h) do Trabalho e Ação Social..
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Sal donedo Napoleão
Justificação: A importãncia da inclusão dessas Secretarias
está atestada por sua participação no próprio corpo do Plano
Integrado de Turismo, que prevê ações de sua competência em
vários subprogramas, não podendo, portanto, ser-lhes negado
assento nesse importante Conselho.

EMENDA NO 2
Inclua-se no inciso V do art. 4g:
"Art. 4g - ...............................................
h) Associação Mineira de Municípios - AMM;'.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Sal donedo Napoleão
Justificação: Em consonância com o item IV do mesmo artigo,
é importante que se mantenha o mesmo nível de
representatividade no Conselho, garantindo-se . a
homogeneidade de seus membros, todos titulares de suas
respectivas entidades. Todas as entidades são de intima
relação com a atividade turística e, principalmente, com o
turismo de negócios.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Esta Presidência
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projeto as Emendas nos 1 e 2, do Deputado
Baldonedo Napoleão, recebidas em conformidade com o 4g do
art. 196 do Regimento Interno.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão
e persistindo a falta de quorum para votação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 20. às 9 horas, nos termos do
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edital de convocação, e para a ordinária, também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 271a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE ABRIL DE 1994

Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento,
Bené Guedes e Ronaldo Vasconceilos

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA); Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei Complementar
nQ 32/94; chamada de votação nominal aprovação, com a
Emenda ng 1 - Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei flQ
1,918/94; palavras do Sr. Presidente; Questão de ordem -
Suspensão e Reabertura da Reunião - Prosseguimento da
votação, em 2o turno, do Projeto de Lei nQ 1.918/94;
aprovação, salvo emendas; leitura das Emendas flQS 1 e 2;
aprovação na forma do vencido em 1Q turno, com as Emendas
nQs 1 e 2 - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei n
1.914/94; aprovação na forma do vencido em lQ turno -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 1.916/94;
aprovação na forma do vencido em lQ turno - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei nQ 1.917/94; leitura da Emenda n
1; aprovação na forma do vencido em lg turno, com a Emenda
nQ 1 - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng
1,919/94; aprovação na forma do vencido em 1Q turno -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1,920/94;
aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às Yhlsmin, comparecem os Deputados;
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - António
Fuzatto - Antônio Júlio - António Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
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 - .tvo
José - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto -
José Remato - kemil kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda
- Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Mílton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa T Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires,
O Sr. Presidente (Deputado Ronaldo Vasconcel los) - 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.
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Com a palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2o-Secretário 'ad hoc".
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, em 2o turno, do Projeto de Lei Complementar ng
32/94, do Tribunal de Justiça, que altera a composição
numérica do Tribunal de Justiça e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação, com a Emenda ng 1, que apresenta.
A Presidência vai submeter novamente a votação o projeto,
salvo emendas, pelo processo nominal, em conformidade com o
art. 263, item 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-lo responderão "sim"; os que desejarem
rejeitá-lo, responderão "não" Antes, a Presidência lembra
ao Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento
Interno, o projeto será aprovado se obtiver 39 votos
favoráveis.
Com a palavra, o lg-Secretário, para proceder á chamada de
votação nominal. Na sua ausência, a Presidência convoca o
Deputado Ambrõsio Pinto.
o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim' à chamada dê votação nominal os seguintes

Deputados:
Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Antõnio Fuzatto - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jorge Hannas- José Braga - José Leandro - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila-
0 Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - Responderam "sim"
41 Deputados. Está aprovado o Projeto de Lei Complementar ng
32/94, salvo emendas.
A Presidência vai submeter a Emenda nQ 1 a votação, pelo
processo nominal, em conformidade com o art. 263. inciso 1,
do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la
deverão responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la
deverão responder "não'. Antes, porém, a Presidência lembra
ao Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento
Interno, o projeto de lei complementar será aprovado se
obtiver 39 votos favoráveis.
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Com a palavra, o lo-Secretário, para proceder à chamada de
votação nominal. Na sua ausência, a Presidência convoca o
Deputado Ambrôsio Pinto para proceder à chamada.
O Sr. Secretário - ( - Faz a chamada.)
- Respondem sim à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ambrósio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista. - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - João Marques - Jorge Eduardo - José
Laviola - José Leandro - Kemil Kumaira - Marcelo Cecê -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 46 Deputados. Está
aprovada a Emenda ng 1 ao projeto de Lei Complementar no
32/94. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei
Complementar ng 32/94 com a Emenda ng 1. A Comissão de
Redação.
Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.918/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Conselho Estadual
de Turismo. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação na forma do vencido em lg turno. A Presidência
informa que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto as Emendas ngs 1 e 2, do Deputado Baldonedo
Napoleão.

Questão de Ordem
O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem o Deputado

Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como essas

emendas entraram em 2o turno, solicitamos a V. Exa. que nos
conceda alguns minutos para que possamos analisá-las.
Pedimos a suspensão dos trabalhos antes da votação da
matéria.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Em atenção á solicitação do Deputados
Gilmar Machado, a Presidência suspende os trabalhos por 15
minutos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Estão
reabertos nossos trabalhos. A Presidência vai colocar em
votação o Projeto de Lei ng 1.918/94. do Governador do
Estado, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda ng 1, apresentada no decorrer da
discussão. Antes, porém, a Presidência vai solicitar ao Sr.
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Secretário que proceda á leitura da emenda para conhecimentc
dos Deputados. Com a palavra, o Deputado Ronaldc
Vasconcellos.
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - (- Lê:)
- A Emenda ng 1, lida em Plenário, vem publicada nesta

edição, no corpo da Ata da 270a Reunião Extraordinária.
C Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa,
Aprovada.
Em votação, a Emenda nQ 2. Antes, a Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda à leitura da emenda para
conhecimento dos Deputados.
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - (- Lê:)
- A Emenda nQ 2, lida em Plenário, vem publicada nesta

edição, no corpo da Ata da 270 Reunião Extraordinária.
O Sr. Presidente -. Em votação, a Emenda ng 2. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei no
1.918/94 na forma do vencido em lQ turno, com as Emendas nQs
1 e 2. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.914/94. do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização da
autarquia Planejamento da Região Metropolitana de Selo
Horizonte - PLAMBEL - e dá outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em lg turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Projeto de Lei nQ 1.914/94 na forma Co vencido em lg turno.
A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.916/94. do
Governador do Estado, que organiza o Conselho Estadual de
Cultura. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lg turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado o , Projeto de Lei ng 1.916/94 na forma do
vencido em lg turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.917/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano Integrado
para o Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em lg
turno, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
A Presidência vai solicitar ao Sr. Secretário que proceda ã
leitura da emenda.
O Sr. Secretário - (- Lê:)
- A Emenda ng 1, lida em Plenário, foi publicada na edição

do dia 14/4/94.
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O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado o Projeto de Lei ng 1.917/94 na forma do
vencido em lQ turno, com a Emenda ng 1. A Comissão de
Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei no 1.919/94. do
Governador do Estado. Que autoriza o Poder Executivo a
cancelar cláusulas decorrentes de lei e constantes em
escritura de doação de imóvel no Município de Três Pontas. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Projeto de Lei ng 1.919/94 na forma do vencido em lg turno.
A Comissão de Redação.
Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei ng 1.920/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização da
Fundação Helena Antipoff, estabelece níveis de vencimentos e
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lQ turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados paraa
ordinária de hoje, ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA la REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO.
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de
abril de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco
Ramalho, Maria José Haueisen e Ambrósio Pinto, membros da
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer;
Tarcísio Henriques, Adelmo Carneiro Leão (substituindo este
ao Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da Liderança do
PT). Cóssimo Freitas (substituindo o Deputado José Renato,
por indicação da Liderança do PMDB), Ermano Batista,
Sebastião Costa e Ambrósio Pinto (substituindo este ao
Deputado Alvaro Antônio, por indicação da Liderança do BRD),
membros da Comissão de Administração Pública. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Ivo José e Anderson Adauto.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tarcísio
Henriques, declara abertos os trabalhos e esclarece que, nos
termos do edital de convocação, a reunião destina-se a
apreciar os pareceres sobre as emendas apresentadas em
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Plenário, no lg turno, ao Projeto de Lei ng 1.865/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a UEMG e dá outras
providências- O Presidente informa também que não há ata a
ser lida, por se tratar da primeira reunião conjunta das
Comissões, O Presidente anuncia a presença do Pró-Reitor de
Administração e Planejamento da UEMG, Prof. Hélio Pontes, e
do Chefe de Gabinete do Reitor da LJEMG. Sr, José Gama Dias,
e os convida a tomar assento á mesa. A seguir, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Francisco Ramalho, relator pela
Comissão de Educação. As lObiSmin, o Presidente suspende a
reunião para que o Deputado Côssimo Freitas. Presidente da
Comissão de Educação, declare aberta a reunião ordinária da
referida Comissão. D Deputado Tarcísio Henriques reabre a
reunião conjunta e passa a palavra ao Deputado Francisco
Ramalho, que dá prosseguimento á leitura do seu parecer, no
qual conclui pela aprovação, no lg turno, do Projeto de Lei
no 1-865/94, na forma do Substitutivo ng 1. Na fase de
discussão do parecer, o Deputado Ambrósio Pinto pede vista
da proposição, o que é deferido pela Presidência. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares, informa que a convocação
para a próxima reunião se fará por meio de edital,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Ambrósio Pinto - Francisco
Ramalho - Ermano Batista - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo -
Maria José Haueisen - Sebastião Costa - Ivo José - Adelmo
Carneiro Leão - Anderson Adauto.
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
VISITAR O GRANDE HOTEL DE ARAXÁ, AVALIAR O SEU FECHAMENTO,
PROPOR MEDIDAS QUE PRESERVEM O PATRIMÔNIO PÚBLICO E A
ATIVIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO
Às nove horas e trinta minutos do dia treze de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, João Batista e Ivo
José, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado rvo José que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência passa á leitura do relatório da visita dos
membros da Comissão ao Grande Hotel de Araxá. Após, o
Deputado João Batista apresenta requerimento, em que
solicita seja convidado a comparecer à reunião desta
Comissão o Dr. Carlos Cotta, Presidente da COMIG. Colocado
em votação, é aprovado o requerimento. Nada mais havendo a
ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a tavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - João
Batista - Maria Elvira - Ivo José.
ATA DA 68a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
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Às dez horas do dia treze de abril de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e Marcelo Cecé.
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente. Deputado Ronaldo Vasconceilos, declara abertos
os trabalhos e solicita ao Deputado Ivo José que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes- Em seguida, passa-se à
fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Presidente, como relator do Projeto de Lei nQ 807/92.
solicita prazo regimental para apresentar seu relatório, o
que é deferido pelos membros presentes. Continuando, à
concedida a palavra ao Deputado Ivo José, relator do Projeto
de Lei ng 1.565/93, que requer prazo regimental para relatar
a matéria. O Presidente defere o pedido do Deputado Ivo
José. Na fase de discussão e votação de proposições
sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão, o Deputado
Ivo José, relator do Requerimento ng 5.043/94, opina pela
aprovação do referido requerimento. Colocada em votação, é
aprovada a proposição. Em seguida, o Presidente informa que
se encontra sobre a mesa o parecer de Redação Final do
Projeto de Lei ng 1.646/93. da Deputada Maria Olivia.
Colocada em discussão e votação, é aprovada a redação final
do referido projeto. Logo após, o Presidente registra a
presença das Sras. Maria Dalce Ricas, da Associação de
Defesa do Meio Ambiente - AMDA -; Ana Lúcia Bahia Lopes, da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -: e dos Srs.
Cláudio Moreira da Silva, da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária - ABES -: Mário Viegas, Presidente da
Sociedade Ornitológica Mineira - SOM - e L.êo Pompeu de
Rezende Campos, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente. Continuando, mediante deliberação dos membros da
Comissão, o Presidente informa que os representantes dos
órgãos públicos e das entidades presentes poderão fazer uso
da palavra. O Sr. Mário Viegas. Presidente da SOM, convida
os membros da Comissão para participarem da Semana do Meio
Ambiente, que será realizada no periodo de 1 a 8 de junho,
no Espaço Cultural da Assembléia Legislativa, e Maria Dalce
Ricas, da AMDA. tece comentários sobre as atividades que a
Associação promoverá em comemoração ao Dia Mundial do Meio
Ambiente. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Maria Elvira
- Marcelo Cecà. - -
ATA DA 994 REUNI ÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia dezenove de abril de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro,
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Geraldo Rezende, Ivo José e Célio de Oliveira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Passa-se á 2a parte da
reunião, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente
informa que continua em discussão o parecer sobre o Projeto
de Lei no 1.546/93 e que em reunião anterior o Deputado Ivo
José solicitou vista da matéria. Encerrada a fase de
discussão, o parecer pela inconstitucionalidade do projeto é
colocado em votação e é aprovado, com o voto contrário do
Deputado Ivo José. Com a palavra, o Deputado Clêuber
Carneiro para emitir parecer sobre o Projeto de Lei ng
1,852/93. O parlamentar solicita prazo regimental para fazê-
lo, o que é deferido pelo Presidente. Com  a palavra, o
Deputado Célio de Oliveira emite pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ns 1.410 e 1.858/93. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Em
discussão e votação, proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende
procede à leitura do parecer do Deputado Antônio Pinheiro
sobre o Projeto de Lei ng 1.877/94, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Ivo José emite pareceres
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ns 1.467/93. 1.896 e
1.898/94. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado
Clêuber Carneiro emite pareceres pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nos
1.902, 1.903 e 1.906/94. Postos em discussão e votação, cada
um por sua vez, são os pareceres aprovados. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, em dia e horário já estabelecidos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Ermano
Batista - Antônio Pinheiro - Ivo José.
ATA DA 4a REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e Hely
Tarquínio, membros da Comissão supracitada. Encontram-se
presentes, também, os Deputados José Maria Pinto e Adelmo
Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marcos Helênio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Hely Tarquinio que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
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pelos membros presentes. Á Presidência esclarece que a
reunião tem por finalidade realizar audiência pública com
entidade da sociedade civil para discutir os procedimentos
da atual direção da Caixa Beneficente dos Guardas-Civis e
Fiscais de Trânsito do Estado de Minas Gerais, com a
presença dos Srs. José Resende de Andrade. Wanderley Vieira
de Andrade, João Evangelista Brandão. respectivamente.
Presidente, Diretor Administrativo e Secretário da Caixa, e
contribuintes da entidade. Á seguir, o Presidente tece
considerações relativas ao objetivo da reunião. Os Deputados
presentes usam da palavra para discutir os destinos da
instituição. Á Presidência suspende a reunião por 5 minutos.
Reabertos os trabalhos, a Presidência informa que não foi
registrada a presença dos dirigentes da Caixa. O Presidente
concede a palavra aos contribuintes, que apontam as
seguintes irregularidades: falta de transparência nas contas
da entidade, excesso de cargos de diretoria altamente
remunerados, baixas pensões, venda irregular de imóveis no
Bairro Áarão Reis, inexistência de eleições na entidade
desde 1970, policiais civis á disposição da entidade, grande
número de assessores jurídicos, além de outras
irregularidades. O Presidente discorre sobre os trâmites do
Projeto de Lei no 1.605/93, que se refere á atual direção da
instituição em comento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e dos
contribuintes da referida Caixa, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária que se realizará no
dia 26 de abril, às 9 horas, para se discutirem as possíveis
irregularidades cometidas pelas empresas INOCOOP-CENTRÁB e
Caixa Económica Federal, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - Maria Olivia - Hely Tarquinio
- Glycon Terra Pinto. -
ATA DA 24 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
VISITAR O GRANDE HOTEL DE ARAXÁ, AVALIAR O SEU FECHAMENTO,
PROPOR MEDIDAS QUE PRESERVEM AQUELE PATRIMÔNIO PÚBLICO E A
ATIVIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO
As nove horas e trinta minutos do dia vinte de abril de mil
novecentos e noventa e quatro. reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ájalmar Silva, Maria Elvira, Ronaldo
Vasconcellos, João Batista e Ivo José, membros da Comissão
supracitada. Está presente também o Deputado Roberto
Carvalho. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado João Batista que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência esclarece que a
reunião se destina a ouvir o Sr. Carlos Cotta, Presidente da
COMIG, que apresenta dados técnicos referentes ao Grande
Hotel de Araxá. Á Presidência anuncia ainda a presença dos
Srs. Jeová Moreira Costa, Prefeito de Áraxá; Mário Moraes
Marques, Secretário da Indústria e Comércio e Turismo de
Áraxá; Mário Wilian Del Santo, arquiteto participante da
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Comissão Municipal Pró-Abertura do Grande Hotel José
Oswaldo Lasmar. Superintendente de Planejamento da SEPLAN-
MC: e de representantes da comunidade de Araxá e convida-os
a tomar assento à mesa. Logo após, o Presidente passa a
palavra ao Sr. Carlos Cotta, que faz algumas considerações a
respeito do assunto, e ao Sr. Marcos Tadeu, engenheiro da
Paulo Habib Engenharia, firma responsável pelo levantamento
das condições técnicas do Grande Hotel. Este, para ilustrar
suas palavras, exibe eslaides, fotos e transparências
relativas à situação atual do Grande Hotel e aos estudos
feitos para sua recuperação. Aberta a fase dos debates,
fazem uso da palavra os Deputados Ronaldo Vasconcellos,
Roberto Carvalho e João Batista e o Prefeito de Araxã, Sr.
Jeová Moreira da Costa. O Deputado Roberto Carvalho solicita
ao Sr. Carlos Cotta cópia do relatório resultante da
auditoria realizada no Grande Hotel. Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença de todos, solicita
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 27 de abril de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Ibrahim Jacob - Ronaldo

Vasconcel los. -
ATA DA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e
Wilson Pires, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Adelino
Carneiro Leão que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência faz a leitura da
correspondência e solicita ã assessoria que faça
correspondência dirigida á Diretoria-Geral da Casa para que
estude a possibilidade de viabilizar a postagem de 2 mil
exemplares do jornal editado pela Associação Mineira de
Estudo e Controle de Infecções Hospitalares e de 1.500 malas
diretas, destinados a autoridades da área de saúde
internacionalmente reconhecidas. O Presidente ressalta que,
em contrapartida, a entidade oferece a veiculação. da
logomarca desta Assembléia nos jornais expedidos. A
Presidência reavalia a decisão da Comissão tomada em reunião
realizada no dia 6/4/94 e delibera intervir junto á
Diretoria-Geral, com a finalidade de agilizar o pedido feito
pela AMECIH. Logo a pós, a Presidência passa à discussão e à
votação de proposições da Comissão. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão apresenta dois requerimentos: no primeiro,
solicita seja ouvida a Comissão de Saúde na indicação dos
representantes da Assembléia Legislativa na composição do
Conselho Curador da FHEMIG e, no segundo, pede ao Presidente
da Comissão que tome ciência das denúncias e das
reivindicações dos funcionários do Hospital São José e que
atue na intermediação das negociações junto ao Governo.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os
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requerimentos aprovados. Ato continuo, o Deputado Wilson
Pires apresenta requerimento em que solicita seja convidado
o Sr. Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da Federação
Brasileira de Hospitais, para, em data oportuna, discutir o
Projeto de Lei ng 1.066/92, do Deputado Antônio Carlos
Pereira, que dispõe sobre problemas relacionados com a saúde
mental. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O
Deputado Wilson Pires lê requerimento do Deputado José
Leandro. em que este solicita sejam convidados a participar
dos trabalhos desta Comissão o Presidente da Seção Minas
Gerais da Superintendência de Seguros Privados - SIJSEP -
para esclarecimento do destino dos recursos dos seguros do
DPVA. e o Sr. Marx Golgher, representante do CRM. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado. Ato contínuo, a
Presidência passa à discussão e á votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Wilson Pires, relator do Projeto de Lei ng 1.563/93, no lg
turno, procede á leitura de seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nQ 1.
Submetido à discussão e à votação, é o parecer aprovado. A
seguir, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. 0 Deputado Wilson Pires emite pareceres
favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei ns 1.643/93, na
forma do vencido no lg turno; 1.743/93, ambos no 2g turno;
1.779. 1.809. 1.814 e 1.815/93, todos no lg turno, O
Deputado Adelmo Carneiro Leão emite pareceres favoráveis á
aprovação dos Projetos de Lei nos 1.695 e 1.707/93, este na
forma do vencido no lg turno, ambos no 20 turno; 1.750 e
1.753/93 e 1.904/94, este com a Emenda ng 1. O Deputado José
Leandro emite pareceres favoráveis à aprovação dos Projetos
de Lei ngs 1.696 e 1.730/93, este na forma do vencido no 1Q
turno, ambos no 2g turno; 1.777 e 1.794/93 e 1.803/94, todos
no lg turno. O Deputado José Leandro, relator do Projeto de
Lei ng 1.778/93. no lg turno, solicita seja o projeto
baixado em diligência ao autor, o que é deferido pela
Presidência. O Deputado Jorge Eduardo emite pareceres
favoráveis à aprovação dos Projetos de Lei nos 1.733/93, na
forma do vencido no lo turno; 1.747/93, ambos no 2g turno,
1.763 e 1.786/93, ambos no lg turno. Submetidos à discussão
e à votação, cada um por sua vez, são os projetos aprovados.
A Presidência submete à discussão e à votação os Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 1.603. 1.718. 1.393
e 1.600/93, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 27 abril de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires - Jorge Eduardo.,

ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUIDA
PARA ACOMPANHAR AS NEGOCIAÇÕES ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E
AS LIDERANÇAS DO FUNCIONALISMO, VISANDO À REPOSIÇÃO DAS
PERDAS SALARIAIS E À CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PARA A URV
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Ás onze horas e quinze minutos do dia vinte de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Dilon Melo, Gilmar Machado e Antônio
Júlio (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dilzon Meio, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. O Deputado oilzon Melo comunica a
impossibilidade da presença do Presidente do Conselho
Estadual de Política de Pessoal, Sr. Antônio Augusto Junho
Anastasia, em reunião desta Comissão, na data determinada, e
solicita à assessoria que reitere o convite. A seguir, o
Presidente informa não ter sido possível agendar reunião com
o Secretário da Casa Civil, Sr. Evandro de Pádua Abreu, e
que continuará a empreender esforços nesse sentido. Nesta
ocasião, a Presidência informa que a reunião se destina a
ouvir os Diretores-Gerais dos Tribunais de Justiça e de
Contas e desta Assembléia Legislativa, respectivamente, Srs.
Luis Carlos O. Elói, Nivaldo Savergnini e Dalmir de Jesus,
que se faz representar pelo Secretário-Geral da Mesa, Sr.
Paulo Rubens Navarro viera, e pela Secretária de Assuntos
Especiais, Sra. Fàdua Hamdan. O Presidente solicita aos
convidados que tomem assento à mesa. O Deputado Oílzon Melo
registra a presença da Diretora-Geral do Tribunal de Alçada,
Sra. Maria Geralda de Queiróz Barreto, do Diretor
Administrativo do Tribunal de Contas, Sr. Humberto Luis Gama
da Silva, e do Deputado Roberto Carvalho. Em seguida, o
Presidente passa a palavra aos convidados, que fazem
explanações sobre o tema objeto dos trabalhos desta Comissão
e reafirmam que a conversão dos vencimentos dos servidores
estaduais em URVs implicará perdas salariais. Passa-se à
fase dos debates, com a participação dos Deputados, dos
convidados, do Diretor-Presidente da Associação dos
Servidores Públicos Militares, Cel. PM reformado Carlos
Augusto da Costa, que critica a postura do Executivo, a qual
considera autoritária porque este, segundo ele, não ouve as
entidades de classe; do representante dos professores
aposentados, Sr. Jorge de Oliveira; do representante do
SINDFISCO. Sr. Wálter Veloso, e do Presidente da Coordenação
Sindical do Funcionalismo Público, Sr. Euler Ribeiro, que
afirma que as negociações ainda não começaram porque o
Executivo não indicou interlocutores e defende a conversão
pelo pico, tomando-se os vencimentos de janeiro e o valor da
URV em 10/1/94, conforme as notas taquigráficas. A seguir, o
Deputado Roberto Carvalho tece comentários, em que diz
considerar um desrespeito ao Legislativo o fato de o Projeto
de Lei no 1.984/94 ter sido enviado à Assembléia antes da
abertura de negociações, e apresenta requerimento em que
solicita ao Plenário desta Casa que a apreciação do referido
projeto, que dispõe sobre a conversão em URVs das tabelas de
vencimentos e de soldos dos servidores públicos do Poder
Executivo e dá outras providências, seja precedida da
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apresentação do relatório final desta Comissão. Colocado em
votação, o requerimento é aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece o
comparecimento dos convidados, dos Deputados e dos demais
participantes, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 26 de abril de 1994-
Dilzon Melo, Presidente - Gilmar Machado - José Militão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE. LEI
Ng 1.094192

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

D Projeto de Lei ng 1.094/92, do Deputado Beré Guedes,
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de
Palma.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 22/10/92, foi o

projeto distribuido a esta Comissão para exame preliminar.
Cumpridas as diligências para a anexação de documentos,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

 Fundamentação
o Projeto de Lei ng 1.094/92 tem por objetivo reintegrar no
patrimônio do Municipio de Palma Imóvel constituído de um
terreno de 13.682m2 que, embora tenha sido doado ao Estado
em 18/12/78. não foi por este utilizado até a presente data.
Embora o projeto utilize a expressão "fazer reverter.., ao
Municipio de Palma...", não se trata propriamente de
reversão, na acepção técnico-juridica do termo, mas sim de
doação, uma vez que nos instrumentos legais que viabilizaram
a transferência do imóvel para o património do Estado não se
previu tal hipótese.
Doação, segundo magistério de Hely Lopes Meirelles, "é o
contrato pelo qual uma pessoa (doador), por liberalidade,
transfere um bem do seu patrimônio para o de outra
(donatário), que o aceita", constituindo, dessa forma, uma
espécie do gênero alienação, que esse luminar do Direito
Administrativo conceitua como "toda transferência de
propriedade, remunerada ou gratuita, sob a forma de venda,
permuta, doação, dação em pagamento, investidura,
legitimação de posse ou concessão de dominio".
Por se tratar de alienação de bem público, a matéria se
insere entre aquelas para as quais a Constituição Estadual,
em seu art. 61. XV, e a Lei Federal ng 8.666. de 21/6/93,
que regulamenta o art. 37. XXI, da Constituição Federal,
exigem a autorização legislativa.
No tocante à desafetação, inexiste óbice para que a doação
se concretize. Em memorando, o Poder Executivo, por
intermédio da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, seu órgão competente, manifesta sua anuência
à doação do referido bem.
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Quanto à documentação, o projeto se encontra devidamente
instruido com o traslado da escritura e o registro público,
que bem identificam o imóvel objeto da doação e comprovam a
sua propriedade, não havendo, por isso mesmo, nenhum óbice a
impedir o seu trâmite regular.
Apesar de a proposição cumprir as exigências legal e
constitucional e de vir acompanhada da documentação
solicitada, necessita ela de alguns reparos quanto á forma.
A primeira modificação objetiva incluir cláusula de reversão
para preservar os interesses do Estado no caso de o
donatário não dar ao imóvel a destinação prevista. As demais
modificações dizem respeito à técnica legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.094/92 na forma do Substitutivo ng 1. que ora
apresentamos.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI
NO 1.094/92

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Palma o imóvel de propriedade do Estado
localizado no Distrito de Cisnelros. no Municipio de Palma,
constituído de terreno com área total de 13,680m2 (treze mil
seiscentos e oitenta metros quadrados), confrontando, pela
frente, numa extensão de 120m (cento e vinte metros), com a
rua da igreja católica; pela direita, numa extensão de 114m
(cento e quatorze metros), com o cemitério local; pela
esquerda, numa extensão de 114m (cento e quatorze metros),
com imóveis de propriedade da mencionada igreja e de
herdeiros de José França Vai, e, pelos fundos, numa extensão
de 120m (cento e vinte metros), com imóvel de propriedade
dos herdeiros de José França Vaz, conforme escritura pública
de doação lavrada no livro ng 32, fls. 50/52, do Cartório de
Registro Civil da Comarca de Palma.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no caput deste

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

publicação.
Art. 'tg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Antônio Pinheiro. Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ermano Batista.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 1.442/93
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
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O projeto de lei em questão, do Deputado Homero Duarte,
propõe seja declarada de utilidade pública a Caixa Escolar
Maria do Carmo Magalhães da Escola Estadual de Educação
Especial Esperança, localizada no Municipio de Alfenas.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria e, a seguir, veio a esta Comissão, que a baixou em
diligência para retificação de documento.
Cumprida a diligência, deve a matéria receber parecer para
o 1Q turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Caixa Escolar Maria do Carmo Magalhães tem por finalidade

assistir os alunos necessitados, zelar pelo funcionamento da
escola estadual a que se vincula, promover a melhoria do
ensino em ternos qualitativos e lutar por uma politica que
proporcione á escola, efetivamente, condições para melhor
desempenhar seu papel na comunidade.
Para conseguir os objetivos arrolados, a entidade referida

presta-se a fornecer alimentação, material escolar, calçado
e vestuário aos alunos da Escola Esperança, além de
participar de programas relacionados á educação e à saúde,
principalmente aqueles idealizados pela comunidade, e de
incentivar a aquisição de equipamentos indispensáveis ao bom
andamento das atividades escolares.
Pelos motivos expostos, julgamos que a Caixa Escolar Maria
do Carmo Magalhães é merecedora de ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei ng 1.442/93.

no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1994.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 1 g TURNO DO PROJETO DE LEI
Nó 1.774/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

D projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jorge Hannas,
objetiva declarar de utilidade pública o Hospital César
Leite, com sede no Municipio de Manhuaçu.
A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices à sua normal tramitação.
Compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria, para o
1Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em exame, fundada em 1927, tem como finalidade a

assistência médico-hospitalar a particulares, conveniados e
previdenciàrios, além de visar ao atendimento de pessoas
carentes.
Por seu trabalho em prol da saúde, julgamos oportuno que a

entidade em tela seja declarada de utilidade pública.
Conclusão
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Em face do exposto, sonos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.774/93 na forma proposta.
Sala das Comissões. 27 de abril de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.892/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Raul Messias,
declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Comunidade do Estrela do Sul, com sede
no Município de Tarumirim.
Publicada em 2/3/94, a proposição foi distribuída a esta

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

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a Associação dos Pequenos

Produtores Rurais da Comunidadedo Estrela do Sul, com sede
no Município de Tarumirim, é uma sociedade civil com
personalidade jurídica e tem por objetivos, entre outros,
congregar órgãos e produtores rurais interessados em
melhorar as condições sociais e econômicas da comunidade,
reunir recursos materiais e humanos para a execução de
programas de desenvolvimento da comunidade, e ainda, envidar
os esforços possíveis em prol do desenvolvimento da
agricultura e da melhoria da qualidade de vida da população
local.
Pela documentação apresentada, a associação comprova o

preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei ng 5.830. de
6/12/71, que estabelece as normas para a declaração de
utilidade pública de entidades. Além disso, a proposição
satisfaz ao disposto nos incisos 1 e II do f SQ do art. 178
do Regimento Interno.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.892/94.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Emano Batista
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.911/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei ng
1911/94 visa a dar a denominação de Doutor Geraldo
Perlingeiro de Abreu ao prédio do fórum da Comarca de
Timóteo.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/3/94, foi a

proposição distribuída a esta Comissão, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, V. "a", do Regimento Interno, para
exame preliminar quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
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A matéria sob exame trata de bem do dorninio público e cabe
à unidade federativa a que está vinculado sobre ele dispor
como melhor lhe aprouver, observados os principias
constitucionais de administração pública e as leis insertas
no ordenamento juridico.
Com efeito, o bem de que cogita a proposição, pertencente
ao Estado de Minas Gerais, encontra-se afetado, e até o
momento não recebeu denominação oficial.
A iniciativa legislativa é de amplo alcance, uma vez que o
art. 66 da Carta Estadual não restringe a nenhum órgão do
Poder a apresentação de proposição sobre essa matéria.
Por seu turno,o art. 61, IX, do mesmo Diploma Legal,
preceitua que á Assembléia Legislativa cabe dispor sobre
bens do dominio público.
Quanto ao aspecto legal, a Lei Estadual no 5378, de
3/12/69, alterada pela Lei mg 7.621, de 13/12/79, impõe como
requisito essencial para a denominação de próprio público a
escolha de nomes de pessoas falecidas que se destacaram
pelas suas notórias qualidades e pelos relevantes serviços
prestados à coletividade.
D projeto, nesse sentido, preenche perfeitamente os
requisitas legais.

Conclusão
Em face das razões aduzidas, concluimos pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
ng 1.911/94.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Antõnio Pinheiro - Ermano Batista - Ivo José - Geraldo
Rezende.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.922/94

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

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Ronaldo
Vasconceilos, visa declarar de utilidade pública a
Associação Feminina do Bairro Tupi, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
Publicada em 9/3/94, foi a proposição encaminhada á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
Vem o projeto, agora, a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Feminina do Bairro Tupi é uma entidade civil
sem fins lucrativos, que tem por objeto a prestação de
serviços à comunidade, notadamente no que se refere a
educação, saúde, lazer e religião.
A declaração de utilidade pública da referida Associação é
importante para a consecução dos fins a que se propõe.

Conclusão
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Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável á
aprovação do Projeto de Lei no 1.922/94, no lg turno, na
forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.348/93

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

A proposição em epigrafe, do Deputado Sebastião Helvécio,
tem por escopo declarar de utilidade pública o Instituto
Histórico e Geográfico da Cidade de Prados - IHGCP -, com
sede no Munici pio de Prados.
Aprovado o projeto, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, compete-nos, agora,
emitir parecer sobre a matéria para o 2g turno de
deliberação conclusiva e elaborar a redação do vencido,
consoante as disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública realiza estudos de História, Geografia,
Etnologia. Arqueologia e Ecologia da região do rio das
Mortes, contribuindo para resgatar a memória e o patrimônio
de uma importante área do Estado.
Portanto, tendo em vista os meritórios serviços prestados

pela instituição à coletividade, ratificamos nossa opinião
favorável à aprovação da matéria, quando de sua apreciação
no 1Q turno,

Conclusão
'Ex positis', opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.348/93 na forma do vencido no lo turno, que é parte
integrante deste parecer.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.348/93

Declara de utilidade pública o Instituto Histórico e
Geográfico da Cidade de Prados - IHGCP -, com sede no
Municipio de Prados,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
Histórico e Geográfico da Cidade de Prados - IHGCP -. com
sede no Municipio de Prados.
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
Ng 1.606/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei ora
analisado objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Manhuaçuense de Promoção ao Menor - AMPM -, com
sede no Municipio de Manhuaçu.
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Aprovada a proposição no lg turno, compete-nos emitir
parecer sobre a matéria, para o 2g turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A Associação Manhuaçuense de Promoção ao Menor - AMPM - tem
por finalidade promover o desenvolvimento da personalidade
das crianças que a procuram, respeitando as tendências
vocacionais de cada uma delas, com o objetivo de aprimorar
os seus dons morais e intelectuais.
Pelos serviços prestados, torna-se a entidade merecedora de
ser declarada de utilidade pública.

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

Lei ng 1.606/93, no 2o turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.678/94

Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
do Deputado Jorge Hannas, tem por

utilidade pública a Associação
Porto, com sede no Município de

sem emendas, o projeto deve, agora,
2g turno de deliberação conclusiva.

Comissão de Educação

A proposição em exame
escopo declarar de
Comunitária Senhora do
Senhora do Porto.
Aprovado no 1Q turno
receber parecer para o
nos termos regimentais.

Fundamentação
Ratificamos a opinião desta Comissão, que foi favorável á

aprovação da matéria, quando de sua apreciação no 1Q turno.
De fato, a entidade em questão presta relevantes serviços á

comunidade, tornando-se, portanto, meritória a declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.878/94, no 2o turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1994.
Arnbrõsio Pinto, relator.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 27 A 62 APRESENTADAS
EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NQ 1.865/94

Reunião Conjunta das Comissões de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer e de Administração Pública

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
(Nova Redação, nos Termos do lg do Art. 138. do Regimento

Interno)
Relatório

A proposição em exame, de autoria do Governador do Estado,
dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG
- e dá outras providências.
Submetida ao Plenário da Casa, após sua tramitação pelas

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura.
Desporto e Turismo e Lazer, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, recebeu, na fase de
discussão, as emendas supramencionadas.
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Por força do disposto no f 20 do art. 195, do Regimento
Interno, a matéria vem a esta Comissão para que se emita
parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário.
Lido o parecer, na fase de discussão foram apresentadas as
Emendas nos 1 e 2 pela Deputada Maria José Haueisen, as
quais, acatadas por este relator, incorporam-se ao presente
parecer em nova redação, consoante o f lo do art. 138. do
Regimento Interno.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, afirmar que nosso parecer não
contemplará as Emendas ngs 55 a 58, retiradas a
requerimento dos autores.
O exame das emendas permite agrupá-las da seguinte forma:
a) as Emendas ngs 27 a30, 35, 60 e 61 objetivam autorizar
estudos com vistas à absorção de novas entidades
universitárias que não fizeram a opção por sua integração na
UEMG nos prazos definidos constitucionalmente;
b) as Emendas ngs 33, 34, 39 a 47, 49. 51 a 54 e 62 tratam

de diversos assuntos relacionados ao quadro de pessoal da
entidade como critérios de composição, remuneração, direitos
e vantagens, proporcionalidade de vencimentos, critérios
para eleição dos cargos executivos;
c) a Emenda no 31 trata da gratuidade do ensino;
d) a Emenda no 32 objetiva garantir a prestação de
serviços comunitários pelos egressos da Universidade;
e) a Emenda no 36 estabelece prazo para a absorção de novas

entidades;
f) as Emendas nos 37. 38. 48, 50 e 56 procuram corrigir
falhas observadas na redação original, modificando ou
acrescentando elementos indispensáveis à consecução dos
objetivos pretendidos;
g) a Emenda ng 57 objetiva estabelecer que o processo de
absorção de novas fundações deve iniciar-se por uma
determinada entidade;
h) a Emenda no 59, finalmente, procura garantir direitos
inerentes aos cargos comissionados nas três instituições da
Capital que são absorvidas de imediato pela UEMG.
Ora, se levarmos em consideração que, na tramitação do
projeto em tela pelas Comissões, no lo turno, já haviam sido
apresentadas e aprovadas 26 emendas, algumas do mesmo teor
ou que guardam semelhança ou identidade com algumas

E

	

	 apresentadas em Plenário, teremos uma situação complexa, que
se mostrará com certeza no momento da votação.
Portanto, achamos por bem, após o exame acurado de todas as
emendas, apresentar um substitutivo que incorporasse todas
as emendas passíveis de receber parecer favorável. Esse
substitutivo, a nosso ver, simplificará o encaminhamento da
votação, sem prejuízo das idéias fundamentais expressas nas
emendas que nossos pares apresentaram.
Outra razão motiva-nos a propor a alteração: a questão da
unidade do texto legal, que poderia ficar seriamente
comprometida pela aprovação das emendas.
Uma última razão a justificar a modificação pretendida é a
possibilidade de, no novo texto, aprofundarmos algumas



550

alterações na estrutura proposta para a Universidade, que
nos parece excessivamente dimensionada.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.865/94, no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1, a
seguir redigido, cuja aprovação fará com que fiquem
prejudicadas as Emendas nos 1 a 62.

SUBSTITUTIVO NO 1 AO PROJETO DE LEI
NO 1.865/94

Dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. l - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
criada pelo art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, é
uma autarquia, pessoa jurídica de direito público, com sede
e foro na Capital do Estado, com património e receita
próprios, dotada de autonomia didático-cientifica e
administrativa, incluida a gestão financeira e patrimoniai.
Parágrafo único - Equivalem á expressão Universidade do
Estado de Minas Gerais, para os efeitos desta lei, os
seguintes termos:
1 - Universidade;
II - Autarquia;
III - UEMG.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2c, - A Universidade tem por finalidade o
desenvolvimento das ciências, da tecnologia, das letras e
das artes e a formação de profissionais de nível
universitário mediante o ensino, a pesquisa e a extensão,
sem prejuízo da gratuidade do ensino público.
Art. 3g - Compete á Universidade, observados o principio da
indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão e sua
função primordial de promover o desenvolvimento integrado
das regiões mineiras:

- contribuir para a formação da consciência regional,
produzindo e difundindo o conhecimento de Minas Gerais, de
suas potencialidades e de seus problemas;
II - promover a articulação entre ciência, tecnologia, arte

e humanidades em programas de ensino, pesquisa e extensão;
III - desenvolver as bases cientificas e tecnológicas

necessárias ao melhor aproveitamento dos recursos humanos e
dos materiais disponíveis, dos bens e dos serviços
requeridos pela sociedade;
rv - formar recursos humanos ajustados ás demandas da

sociedade;
V - elevar o padrão de qualidade e promover a expansão de

ensino em seus diversos niveis;
VI - oferecer alternativas para solução dos problemas

específicos das populações á margem da produção das riquezas
material e cultural;
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VII - assessorar governos municipais, grupos
socioculturais e entidades representativas no planejamento e
na execução de projetos específicos;
VIII - promover os ideais de liberdade e solidariedade para
a formação da cidadania nas relações sociais, bem como no
intercâmbio cultural, cientifico e técnico com instituições
nacionais e estrangeiras;
IX - contribuir para a melhoria da qualidade de vida da

sociedade mineira em suas diversas regiões.
Capitulo III

Da Estrutura da Universidade
Art. 4g - Compõem a estrutura da Universidade do Estado de

Minas Gerais;
- órgãos colegiados superiores;

a) de deliberação geral Conselho Universitário;
b) de deliberação técnica: Conselho de Ensino. Pesquisa e

Extensão:
c) de fiscalização económico-financeira: Conselho Curador:
II - unidade de apoio técnico e administrativo aos

conselhos superiores:
a) Secretaria dos Conselhos Superiores:
III - unidades de direção superior:
a) Reitoria;
b) unidades administrativas de assessoramento superior:
1 - Gabinete;
2 - Assessoria Jurídica, Técnica e de Comunicação;
c) unidades de coordenação e execução:
1 - Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa:
-Divisão de Bibliotecas

1.1 - Diretoria de Graduação
- Coordenação de Psicologia Aplicada:

1.2 - Diretoria de Pós-Graduação:
1.3 - Diretoria de Pesquisa;
2 - Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento
Institucional e Administração:
2.1 - Diretoria de Planejamento Institucional;
2.2 - Diretoria de Orçamento e Finanças;
2.3 - Diretoria de Informática;
2.4 - Diretoria de Imprensa Universitária;
2.5 - Diretoria de Recursos Humanos;
2.6 - Diretoria de Serviços Gerais;
2.7 - Diretoria de Patrimônio. Material e Compras;
2.8 -Diretoria de Obras;
3 - Pró-Reitoria de Extensão:
3.1 - Diretoria de Cursos, Estágios e Promoções Culturais;
IV - "campi" regionais:
a) órgão colegiado de deliberação: Congregação;
b) órgão de caráter consultivo: Conselho de Integração

Comunitária;
c) unidades administrativas: Diretoria-Geral;

- Secretaria de Ensino e Pesquisa;
2 - Secretaria de Administração;
3 - Núcleo de Apoio ao Estudante;
4 - Centro de Extensão;
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5 - Biblioteca:
d) Faculdade-Escola-Instituto;
1 - órgão colegiado de deliberação; Conselho

Departamental
2 - Unidades administrativas: Diretoria de Faculdade-

Escola-Instituto;
2.1 - serviços de administração;
2.2 - serviço de ensino:
2.3 - biblioteca;
2.4 - departamentos:
2.5 - colegiados de cursos.
Parágrafo único - A estrutura dos campi" regionais poderá
ser reduzida, por deliberação do Conselho Universitário,
observadas as condições de cada "campus" e levando-se em
consideração os seguintes fatores, entre outros:

- o número de cursos;
II - o número de unidades universitàrias;
III - o grau de dispersão das unidades na malha urbana.

Seção 1
Dos órgãos Colegiados

Art. Sg - O Conselho Universitário é o órgão máximo de
deliberação e supervisão da Universidade, incumbido de
deliberar sobre matérias nos campos acadêmico,
administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar.
Art. 6g - D Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão é o

órgão técnico superior de deliberação e supervisão, na área
de ensino, pesquisa e extensão.
Art. 7g - O Conselho Curador é o órgão de fiscalização

orçamentária, económica e financeira da Universidade.
Art. Bo - A competência, a composição e as normas de
funcionamento dos órgãos colegiados previstos nesta seção
serão estabelecidos no estatuto da Autarquia, elaborado pelo
Conselho Universitário, apreciado pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo
Conselho de Educação competente e homologado pelo Governador
do Estado, em decreto.

Seção II
Da Unidade de Apoio Técnico e Administrativo aos Conselhos

Superiores
Art. g - A Secretaria dos Conselhos Superiores é a unidade
responsável pelas atividades de apoio administrativo.

Seção III
Da Unidade de Direção Superior Executiva

Art. lo - A Reitoria, unidade de direção superior executiva
da UEMG, compete supervisionar e controlar a realização das
atividades básicas da Universidade nos campos didático-
científico e administrativo, incluída a gestão financeira,
patrimonial e disciplinar, na forma das Constituições da
República e do Estado de Minas Gerais,
Art. 11 - O Reitor e o Vice-Reitor serão nomeados pelo

Governador do Estado, escolhidos de lista tríplice eleita em
reunião de colégio eleitoral formado pelos corpos docente,
discente e técnico-administrativo, com peso definido no
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estatuto da Universidade, para mandato de 4 (Quatro) anos
contados da data da posse.
Parágrafo único - Os candidatos aos cargos referidos neste

artigo deverão pertencer ao corpo docente da Universidade do
Estado de Minas Gerais, ressalvado o primeiro provimento,
Que terá vigência até o cumprimento do que estabelecer o
estatuto da entidade em relação á matéria.

Seção IV
Das Unidades Administrativas

Art. 12 - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas nos incisos III e IV do art. 4g
desta lei serão estabelecidos no estatuto da Universidade.

Subseção 1
Das Pró-Reitorias

Art. 13 - As Pró-Reitorias de Ensino e Pesquisa, de
Extensão e de Planejamento, Desenvolvimento Institucional e
Administração são unidades de coordenação, execução e
assessoramento superior subordinadas à Reitoria da
Universidade.

lg - Os titulares das Pró-Reitorias serão nomeados e
empossados pelo Reitor, escolhidos de lista tríplice
elaborada em reunião do Conselho de Ensino. Pesquisa e
Extensão e Conselho Universitário, a partir de nomes de
professores do Quadro de Pessoal da UEMG qualificados para o
exercicio das funções.

2g - O primeiro provimento dos Pró-Reitores, até que se
aprove o estatuto da UEMG, será feito pelo Reitor, obedecido
o critério de qualificação e de notório saber.

Subseção II
Dos "Campi" Regionais

Art. 14 - A Universidade, com Reitoria na Capital, terá
suas unidades de ensino, pesquisa e extensão localizadas nas
diversas regiões do território mineiro, organizadas em
"campi" regionais, observado o disposto no parágrafo único
do art. 199 da Constituição Estadual e o inciso IV do art.
4g desta lei.
Art. 15 - Cada "campus" universitário disporá de uma

congregação, com competência, composição e demais normas de
funcionamento definidas no estatuto.
Art. 16 - O Diretor-Geral de cada "campus" universitário
será nomeado e empossado pelo Reitor, escolhido de lista
tríplice eleita por colégio eleitoral formado pelos corpos
docente, discente e técnico-administrativo, na forma a ser
definida no estatuto.
Parágrafo único - Os candidatos ao cargo mencionado neste

artigo deverão pertencer ao quadro de pessoal da unidade.
Subseção III

Dos Departamentos e dos Colegiados de Cursos
Art. 17 - Os Departamentos previstos no inciso IV do art.

4Q desta lei constituem a menor unidade estrutural da
Universidade, para todos os efeitos de organização
administrativa, didático-cientifica e de distribuição de
pessoal, compreendendo disciplinas da mesma área de
conhecimento ou de áreas afins.
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Art. 18 - Os colegiados de cursos são os órgãos de
coordenação didática dos cursos da Universidade e sua
composição será definida no estatuto.

Capitulo IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 19 - Constituem patrimônio da Autarquia:
- o acervo de bens móveis e imóveis, ações. direitos e

outros valores que lhe forem destinados pelo Estado;
II - o patrimônio pertencente ás fundações educacionais,

nos ternos do art. 21 desta lei;
III - os bens móveis e imóveis pertencentes ás demais

entidades absorvidas nos termos dos arts. 21 e 25 desta lei;
IV - doações e legados de pessoas físicas e jurídicas,

nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas:
V - bens e direitos de que venha a ser titular.
Art. 20 - Constituem receita da Autarquia:

- recursos de dotações consignadas em orçamento da União.
de Estado e de município ou resultantes de fundos ou
programas especiais;
II - auxílios ou subvenções de Poderes, órgãos ou entidades

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
III - recursos que lhe forem destinados pela Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -. até
50% (cinqüenta por cento) dos recursos a que se refere o
parágrafo único do art. 212 da Constituição do Estado;
IV - rendas auferidas com a prestação de serviços a

terceiros;
V - rendas decorrentes de taxas escolares;
VI - outras rendas de qualquer natureza.

Capitulo V
Da Absorção, da Criação e da Extinção de Entidades

Art. 21 - Serão absorvidas progressivamente pela
Universidade as seguintes fundações educacionais de ensino
superior, instituídas pelo Estado ou com sua participação,
que manifestaram a opção de que trata o art. 82, inciso 1,
do f lg do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
da Constituição do Estado de Minas Gerais;

- Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de
Carangol a;
II - Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, de

Diamantina:
III - Fundação de Ensino Superior de Passos;
IV - Fundação Educacional de Lavras:
V - Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, de

Vargi nha;
VI Fundação Educacional de Divinópolis;
VII - Fundação Educacional de Patos de Minas;
VIII - Fundação Educacional de Ituiutaba;
IX - Fundação Cultural Campanha da Princesa, de Campanha.
Art. 22 - A absorção das entidades mencionadas no art. 21
desta lei se dará por etapas, obedecidos os requisitos
administrativos, financeiros e acadêmicos, a juizo dc
Conselho Universitário, além dos previstos no f 2g do art.
5g da Lei no 10.323, de 20 de dezembro de 1990.
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6 lo - Os requisitos acadêmicos de absorção contemplarão:
- programas de qualificação e titulação do corpo docente,

com vistas a cumprir determinações superiores competentes,
observado o disposto no f 2g;
II - projetos de ensino, pesquisa e extensão que

correspondam as exigências de qualidade e estejam
preferencialmente voltados para as necessidades regionais;
III - plano diretor de desenvolvimento acadêmico da

entidade.
6 2g - Os programas de que trata o inciso 1 do parágrafo

anterior incluirão, para a entidade:
1 - ter, pelo menos. 10% (dez por cento) do corpo docente

comtitulação "stricto sensu";
II - ter 40% (quarenta por cento) do corpo docente com põs-

graduação 'lato sensu'
III - ter pelo menos 20% (vinte por cento) do corpo docente

em regime de tempo integral.
- A extinção de fundação e a transferência do

respectivo patrimônio se darão no ato de absorção da
entidade.
Art. 23 - Enquanto não forem absorvidas pela UEMG, as
entidades referidas no art. 21 desta lei serão consideradas
unidades agregadas à Universidade.

lg - Garantir-se-á ás unidades agregadas representação no
Conselho Universitário e no Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, com direito a voz, na forma do estatuto.
f 20 - O Governo do Estado assegurará subvenção mensal a

cada uma das unidades agregadas.
Art. 24 - A Reitoria da Universidade tomará as providências
necessárias à instalação das unidades universitárias
resultantes do processo de absorção.

lg - Para efeito do disposto neste artigo, a Reitoria
elaborará e executará, na forma de plano de implantação,
programas especiais de melhoria das condições das entidades
absorvidas e das agregadas, especialmente os de:

- titulação e qualificação de docentes;
II - implantação e melhoria de bibliotecas, laboratórios,

oficinas e sistemas de informação, documentação e
divulgação:
III - implantação e expansão do regime de dedicação

exclusiva para docentes, com vistas ao aprimoramento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão;
IV - preparação do pessoal para a prestação do concurso

público a que se refere o art. 34 desta lei;
V - treinamento e qualificação de pessoal técnico-
administrativo.

2g - A realização de tais programas será garantida por
recursos orçamentários.
Art. 25 - Ficam absorvidas de imediato pela Universidade as
seguintes entidades:

- Fundação Mineira de Arte Aleijadinho - FUMA -, de Selo
Horizonte, na forma de Faculdade de Artes Aleijadinho,
mantidos os cursos ora ministrados, sem prejuizo da abertura
de novos cursos;
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II - Fundação Escola Guignard, absorvida na forma de
Faculdade de Artes Plásticas Guignard, mantidos os cursos
ora ministrados, sem prejuízo da criação de novos, e
utilizadas as dependências de sua nova sede no Bairro
Mangabeiras, na Capital;
III - O curso de Pedagogia do Instituto de Educação de

Minas Gerais, em Belo Horizonte, que será transformado em
Faculdade de Educação, mantidos os cursos ora ministrados,
sem prejuízo da abertura de novos cursos;
IV - O Serviço de Orientação e Seleção Profissional - SOSP

-, de Belo Horizonte, criado pela Lei Estadual nQ 482, de 11
de novembro de 1949, que passa a constituir a Coordenadoria
de Psicologia Aplicada da UEMG, na formado estatuto.

lQ - Ficam transferidos para a Universidade o patrimônio
do Serviço de Orientação e Seleção Profissional e o prédio
em que vem funcionando.

2g - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à
Fundação Educacional Nordeste Mineiro, de Teófilo Otôni
integrada à Universidade nos termos do 3o do art. SQ da
Lei nQ 10.323, de 20 de dezembro de 1990.

3o - Fica transferido para a UEMG o patrimônio móvel do
curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Minas Gerais,
que continuará utilizando suas atuais dependências, até a
instalação em sede própria.
6 4g - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir à
UEMG os saldos financeiros e as dotações orçamentárias
previstas no orçamento fiscal de 1994 para a Fundação
Mineira de Arte Aleijadinho e para a Fundação Escola
Gui gnard.
ArU 26 - A Universidade adotará as medidas administrativas
necessárias ao cumprimento do disposto no art. 25 e seus
parágrafos.
Art. 27 - A Universidade se articulará com os Governos e as
comunidades locais com vistas a facilitar a instalação das
unidades universitárias e o desenvolvimento e a expansão de
suas atividades.
Parágrafo único - A expansão da UEMG se fará nos termos do

art. 28, respeitados os seguintes critérios:
- elevada qualidade acadêmica, em virtude da titulação do

corpo docente e da existência do regime de tempo integral ou
dedicação exclusiva;
II - prioridade para preenchimento de lacunas existentes na

cobertura do Estado pelas atuais unidades de ensino superior
e pelas entidades de pesquisa;
III - fuga à dispersão de recursos e à sobreposição de

atividades;
IV - prioridade para as áreas de fomento à educação,

política de saúde e desenvolvimento cientifico e tecnológico
do Estado.
Art. 28 - Poderão ser criadas ou absorvidas novas unidades,
preenchidos os requisitos constantes nos incisos 1 a IV do
art. 27 e;

- comprovada sua viabilidade mediante estudos realizados
pelos órgãos competentes;
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II - garantidos os recursos orçamentários necessários;
Iii - obtida a aprovação do Conselho Universitário.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 29 - O regime jurídico dos servidores da UEMG é o
referido no parágrafo único do art. lo da Lei ng 10.254, de
20 de julho de 1990.
Art. 30 - Os cargos de Reitor. Vice-Reitor, Pró-Reitor e
Chefe de Gabinete a que se refere a Lei ng 10.596, de 8 de
janeiro de 1992, passam a integrar o Quadro Especifico de
Provimento em Comissão da Autarquia.

lo - Fica criado, no Quadro Especifico de Provimento em
Comissão. 1 (um) cargo de Vice-Reitor;

2g - Os valores do vencimento e da representação dos
cargos de que trata este artigo são os constantes no Anexo 1
desta lei, observada a data de vigência nele indicada.
Art. 31 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão da Autarquia, os cargos constantes no Anexo II
desta lei, destinados ás unidades da estrutura da UEMG.
j lo - Os vencimentos dos cargos criados neste artigo são
calculados de acordo com o disposto no art. 3o da Lei no
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo II desta lei.

20 - O ocupante de cargo de provimento em comissão poderá
optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função pública
acrescida da gratificação de 20% (vinte por cento),
incidente sobre o vencimento do cargo em comissão.
Art. 32 - Nenhum servidor da Universidade poderá perceber

vencimento mensal superior á remuneração estabelecida para o
cargo de Reitor.
Art. 33 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da UEMG, os
cargos de provimento efetivo constituídos pelas classes
constantes no Anexo III desta lei, garantida aos professores
efetivos das entidades mencionadas no art. 25 desta lei a
transformação de seus cargos em cargos de professores da
UEMG, assegurados os direitos e as vantagens adquiridos em
legislação anterior e mantida estreita correlação de nível e
grau com seus atuais cargos.
Parágrafo único - As classes de que trata este artigo
integrarão o Plano de Carreira da Universidade, a ser
reestruturado por decreto, observado o disposto na Lei no
10.961, de 14 de dezembro de 1992-
Art. 34 - A investidura em cargo de provimento efetivo

depende de aprovação prévia em concurso público de provas e
títulos.
ç lo - A realização dos concursos públicos para os cargos

da UEMG obedecerá ao que determinar o estatuto.
2g - Os servidores das entidades absorvidas, em efetivo

exercício na data da opção da unidade, que não lograrem
aprovação no concurso público de que trata este artigo,
integrarão quadro suplementar a ser regulamentado.
£ 30 - A vacância extinguirá a função pública de que trata

o parágrafo anterior.
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Art. 35 - A Universidade poderá contratar, sob a forma de
contrato de direito administrativo, caso em que o servidor
não será considerado servidor público, professor visitante,
especialistas de notória competência ou docentes portadores
de títulos de pôs-graduação "stricto sensu para
participação em projetos acadêmicos de relevante interesse.

lg - A contratação prevista neste artigo terá duração
máxima de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada por até
igual período, em casos devidamente justificados e aprovados
pelo Conselho Universitário.
f 2Q - O professor visitante terá vencimento correspondente

ao de cargo de professor efetivo.
Art. 36 - Os professores da FUMA e da Fundação Escola
Guignard, reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação
como de notório saber, serão considerados para todos os
efeitos, no Quadro de Pessoal da Universidade, como tendo
formação equivalente á de graduação.

 

Parágrafo único - Aos professores das instituições
mencionadas no "caput" deste artigo, detentores de cargos de
Professor Responsável, fica garantido o enquadramento
mínimo como Professor Assistente.
Art. 37 - Os valores dos vencimentos dos cargos do Quadro
de Pessoal Efetivo da Autarquia são os constantes no Anexo
IV desta lei, observada a data de vigência nele indicada.
Parágrafo único - Os valores referidos neste artigo serão
reajustados de acordo com os indices fixados para o
reajustamento dos vencimentos do pessoal dos ôrgãos
integrantes do Sistema de Ciência e Tecnologia a que se
refere a Lei ng 10.324, de 21 de dezembro de 1900.
Art. 38 - Enquanto não se submetem ao concurso a que estão

obrigados para o ingresso no Quadro de Pessoal da
Universidade, os empregados das fundações educacionais
absorvidas serão considerados detentores de função
pública, "ex-vi" do disposto no art. SQ da Lei nç 10.323, de
20 de dezembro de 1990-
§ lg - O prazo de exercício da função pública de que trata

este artigo será o estabelecido no art. 10 da Lei no 10.254,
de 20 de julho de 1990, contado a partir da data da absorção
da unidade, admitida a prorrogação.

- Terá prioridade para a designação de que trata este
artigo:

- o pessoal que estiver em exercício na Fundação na data
de sua absorção, respeitada a remuneração estabelecida no
contrato de trabalho;
II - o pessoal designado nos termos do art. 10 da Lei no
10.254. de 20 de julho de 1990, para o exercício de função
pública na FUMA, na Fundação Escola Cuignard e no curso de
Pedagogia do Instituto de Educação.
Art. 39 - Ficam assegurados os direitos e as vantagens
previstos em lei aos atuais professores e servidores
técnico-administrativos da FUMA, da Fundação Escola
Guignard, do Curso de Pedagogia do Instituto de Educação e
do SOSP, detentores de função pública.
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Parágrafo único - A função pública de que trata este artigo
se extinguirá com a vacância-
Art. 40 - O vencimento correspondente ao regime de 40
(quarenta) horas com dedicação exclusiva, para o magistério
de ensinos superior, médio e fundamental, corresponderá a 3
(três) vezes o vencimento estipulado para o regime parcial
de 20 (vinte) horas, conforme o disposto no Anexo IV, "a" e
"c" desta lei.

Capitulo vri
Disposições Finais

Art. 41 - Além de outros procedimentos internos, a
Universidade promoverá avaliação de sua estrutura e do
desempenho de suas atividades académicas e administrativas,
a cada quadriénio, por instituições ou grupos de
profissionais de notória competência, estranhos à UEMG,
prestando-se a análise conclusiva aos ajustamentos
necessários.
Art. 42 - A UEMG implantará política de acompanhamento de
egressos a fim de identificar a qualidade da formação
profissional que oferece, para efeito de orientação de
currículos, programas e metodologias de ensino.
Art. 43 - A UEMG poderá transformar instituições e cursos

de nível médio em colégios universitários.
Parágrafo único - Os colégios universitários terão por
finalidade ministrar ensino de educação geral qualificado e
melhorar as condições de desempenho de candidatos aos
estudos universitários.
Art. 44 - A UEMG poderá celebrar convênios com o Estado e

os municípios tendo em vista o desenvolvimento de programas
comuns e a utilização de dependências e instalações físicas
necessárias ás suas atividades.
Art. 45 - A UEMG realizará programas de ensino, pesquisa e
extensão mediante convênios com entidades de ensino e
pesquisa, em atendimento às necessidades do desenvolvimento
regional e á política estadual de desenvolvimento
tecnológico.
Art. 46 - Considerando-se o previsto nos arts. 27 e 28
desta lei, a Universidade promoverá estudos visando á
possível absorção das seguintes unidades de ensino:

- Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA -;
II - Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba -

FUMESU -:
III - Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá - FEPI -;
IV - Fundação Presidente Antõnio Carlos - FUPAC -. de

aarbacena;
V - Fundação José Bonifácio Lafaiete de Andrade. de

Barbacena;
VI - Faculdade de Filosofia e Letras de Januária;
VII - Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Cataguases - FAFIC -;
VIII - Instituto Católico de Minas Gerais - ICMG -, de
Coronel Fabriciano;
IX - Fundação Comunitária Educacional e Cultural, de

Patrocínio.
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Parágrafo único - A UM promoverá estudos com vistas á
criação de una unidade de ensino no Municipio de Manhumirim.
Art. 47 - Os atuais servidores de entidades e unidades
absorvidas nos ternos do art. 25 desta lei, em exercicio ou
à disposição, ou exercendo cargo de provimento em comissão
na data de 31 de dezembro de 1993, ingressarão no Plano de
Carreira da UEMG pela forma estabelecida na Lei no 10.961,
dà 14 de dezembro de 1992.
Art. 48 - Fica assegurada ao pessoal absorvido pela UEMG a
validade dos concursos públicos realizados na forma dos
editais respectivos co Instituto Estadual de Desenvolvimento
de Recursos Humanos, observada a legislação pertinente.
Art. 49 - Ficam mantidos os cargos criados pelo art. SQ da
Lei nQ 10.596, de 8 de janeiro de 1992, até o provimento
efetivo dos cargos correspondentes do Quadro de Pessoal da
Universidade, quando serão declarados extintos, por meio de
decreto do Governador .do Estado.

l Q - O servidor que tiver obtido avaliação positiva de
desempenho no exercicio de suas funções terá o tempo de
serviço prestado á Universidade contado como titulo no
concurso a que se refere o art. 34 desta lei.

- Os cargos criados nos arts. 31 e 33 e discriminados
nos Anexos II e III serão providos na medida das
necessidades de cada estágio de implantação da Universidade.
Art. 50 - A UEMG deverá criar mecanismos para assegurar que
os diplomados pela instituição prestem, por período
determinado, serviços comunitários na área de sua graduação.
Art. 51 - O corpo discente da UEMG, constituido de alunos
matriculados nas várias modalidades de cursos, terá 05
deveres e os direitos previstos na legislação de ensino, no
estatuto e nos demais documentos universitários.
Parágrafo único - O regime disciplinar do corpo discente
obedecerá ás normas da lei federal e ao disposto nos
mandamentos universitários próprios, no Regimento Geral e
nos regimentos das unidades universitárias.
Art. 52 - O corpo discente terá representação, com direito
a voz e voto, nos órgãos colegiados da JEMG.
£ 1Q - São órgãos de representação estudantil:

- o Diretório Central dos Estudantes - DCE -;
II - os diretórios acadêmicos das unidades universitárias.
2g - Os membros do DOE e dos diretórios acadêmicos serão

eleitos para mandato de 1 (um) ano, na forma estabelecida em
legislação específica.

30 - Os representantes estudantis no Conselho
Universitário, no Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão e
no Conselho Curador, bem como nos colegiados das unidades
universitárias serão indicados em conformidade com o
disposto na legislação específica, no Regimento Geral e nos
mandamentos universitários, vedada a participação do mesmo
representante em mais de um órgão.
Art. 53 - O aluno que, na data da promulgação desta lei,
estiver matriculado ou com a matrícula trancada numa das
faculdades mencionadas nos arts. 21 e 25 terá seus direitos
assegurados na forma da lei.
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Art. 54 - As verbas da Loteria do Estado de Minas Gerais,
nos exercicios de 1995 a 1998, serão destinadas
prioritariamente á UEMG.
Art. 55 - Para atender ás despesas de instalação e
funcionamento da Autarquia, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir crédito suplementar de
CR$11.500.000.000,00 (onze bilhões e quinhentos milhões de
cruzeiros reais), observado o disposto no art. 43 da Lei
Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 56 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 57 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo 1
(a q ue se refere o 2Q do art. 30 da Lei n , de

de de 1994)
Vigência: out/93

Cargos Vencimento Representação

Reitor 160.918.58 112.961,64
Vice-Reitor 129.327,10 90.785,06
Pró-Reitor 129.327,10 66.927,98
Chefe de Gabinete 95.611,42 66.927.98

Anexo II

 

(a que se refere o art. 31 da Lei no , de de
de 1994)

Cargos de Provimento em Comissão

Código Denominação Fator de Quanti- Recru-
Ajusta- dade tamento
mento Amplo-

Limi -
t ado

A - Reitoria
UM-01 Diretor 1,2381 14 A
UM-02 Coordenador 1,1000 3 A
UM-03 Secretário

dos Conse-
lhos Supe-
riores 1,1000 1 A

UM-04 Assessor 1.2000 1 A
UM-OS Chefe de

Divisão 1,0000 1 A
UM-OS Secretária

do Reitor 0.4082 1 A
UM-07 Secretária

do Vice-
Reitor 0.3538 1 A

UM-OS Secretária
do Pró-Rei-
tor 0,3538 3 A

UM-09 Motorista
do Reitor 0,2232 2 A

8 - Unidades Universitárias
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UM-10 Diretor Ge-
rei de Cam- -
pus 1,2381 4 A

UM-1l Diretor de
Faculdade 12381 12 L

UM-12 Vice-Diretor
de Facul-
dade 1,1000 12 L

UM-13 Chefe de
Departa-
mento 0,9000 47 L

UM-14 Coordenador
de Curso 0,9000 34 L

UM-is Coordenador
de Centro 0,9000 6 L

UM-16 Diretor de
Biblioteca 0.9000 14 A

UM-17 Diretor de
Colégio 1,1000 1 A

UM-18 Chefe de
Secretaria 0,9000 7 L

UM-19 Chefe de
Serviço 0,5000 30 L

UM-20 Chefe de
Unidade Su-
plementar 0,9000 3 A

UM-21 Chefe de
Núcleo 0,9000 6 A

UM-22 Secretária
de Diretor 0,3538 4 A

Anexo III
(a que se refere o art. 33 da Lei nQ de de

de 1994)
Quadro de Pessoal da UEMG

Cargos de Provimento Efetivo

Denominação Ng de Cargos Nível
da Classe

Atendente de Serviços 27 IA a IF
Ajudante de Serviços
Administrativos 15 IA a TF
Oficial de Serviços 6 TIA a IIF
Agente Administrativo 19 luA a IVF
Motorista 13 luA a IIIF
Telefonista 3 luA a IIIF
Auxiliar Administrativo 91 VA a VIF
Especialista 72 IA a VIF
Professor 234 IA a VIC
Total 499

Anexo TV
(a que se refere o art. 37 da Lei no , de de

de 1994)
A - Carreira de Magistério de Ensino Superior



Vigência: out/93

Vencimento
Nível
 

Tempo Parcial
 

Tempo Integral com
Dedicação Exclusiva
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IA
IS
Ic
114
116
110
1114
1118
1110
IVU

70.000.00
73.290.00
76. 734.63
88.244.82
92.392.33
96. 734, 76
11 6 . 08 1 , 72
121.537,56
127.249,82
152.699.78

8 - Carreira

140.000.00
146.580,00
153.469.26
176.489.64
184.784,66
193.469,52
232. 163,44
243.075, 12
254. 449 .64
305. 399 , 56

Técnico-Administrativa
Vigência; out/93

Vencimento
Nível
 

Nível Elementar Nível Superior
lg e 2g Graus

IA
IS
Ic
I 
TE
I 
lIA
116
110
1 ID
1 IE
1 IF
1114
1118
1110
IIID
lhE
IIIF
IVA
IVS
1 VC
1 VD
1 VE
1 VF
VA
V8
VC
VD
VE
VF
VIA

12.074, 46
13.2 18. 57
14.471.24
15.842,61
17 . 343 , 7 1
18.987.32
14.67 1 , 50
16.061,88
17.583,95
19. 250. 34
21 .074. 27
23 .07 1 ,44
17.827,04
19.516,55
21.365.87
23.390.51
25. 606.97
28.033.82
21.661.13
23.713,79
25.960.89
28.421.12
31.114,17
34.062,62
26-320, 16
28.814,45
3 1 . 544, 76
34.534, 10
37.806,39
41 . 389.08
31.981.14

45 902.09
49 924,82
54 299.99
59 058,57
64 234,31
69 863,61
54 357,29
59 120,88
64 302.08
69 937.22
76 066,25
82 732,38
64 369,86
70 011,02
76 146.45
82 819,64
90 077,64
97 971,60
76 226,75
82 907,00
90 172.64
98 075,03
106 669.85
116 018,03
90 267,75
98 178.47
106 782,42
116 140,47
126 318,56
137 388,56
106 895.07
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VIS 35.011,83 116.262,93
VIC 38.329.58 126.451.73
VIO 41.961,83 137.533.46
VIE 45.937,86 149.586,39
VIF 62.174.77 162.695,49

C - Carreira de Magistério de Ensinos Fundamental e Médio
Vigência: out/93

Vencimento
Nível Tempo Parcial Tempo Integral com

Dedicação Exclusiva

IA 32.984,36 65.968,70
IS 33.895,97 67.792,05
IC 34.832,88 69.665,64
ID 35.795.54 71.591.07
HA 41.315,51 82.631,00
116 42.457,34 84.914.56
IIC 43.630,73 87.261,44
110 44.836,46 89.673,03
luA 50.405,52 100.811,15
1116 51.798,75 103,597.50
IIIC 53.230.37 106.460,63
1110 54.701.52 109.402.92
Sala das Comissões, 13 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Dilzon Melo - Maria José Haueiser - Cóssimo Freltas (voto
contrário) - Ambróslo Pinto (voto contrário).

Comissão de Administração Pública
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, lg, do Regimento

Interno)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em apreço
dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEN1G
- e dá outras providências.
Após tramitar nas Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, foi a proposição encaminhada ao Plenário, onde
recebeu as Emendas ngs 27 a 62.
Posteriormente, foi o projeto distribuído às Comissões
supramencionadas para, em reunião conjunta, receber parecer
sobre as referidas emendas apresentadas em Plenário, nos
termos regimentais.
A Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

opinou pela aprovação da matéria, na forma do Substitutivo
ng 1, que apresentou.
Durante a fase de discussão do parecer da Comissão de
Administração Pública, foram apresentadas propostas de
emendas pelos Deputados Ermano Batista e Ivo José, as quais
foram acolhidas por esta relatoria e aprovadas pelos membros
da referida Comissão.
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Passamos, assim, á elaboração da nova redação do parecer,
consoante determina o supracitado dispositivo do Regimento
Interno desta Casa.

Fundamentação
Já havíamos salientado no parecer para o lg turno do
projeto em estudo, elaborado por esta Comissão. Que a
instalação da UEMG será um grande passo para o
desenvolvimento educacional deste Estado.
Dada a importância do projeto de lei apresentado pelo

Governador do Estado, o Poder Legislativo não se pode furtar
a prestar sua efetiva contribuição, com vistas a aprimorá-
lo, mesmo que tal proposição seja o resultado de vários
estudos técnicos empreendidos pela Reitoria e por outros
órgãos e instituições afetos â área da educação.
Tendo isso em vista, as emendas apresentadas em Plenário
foram numerosas, motivo pelo qual procuraremos sistematizá-
las por assunto, pois muitas delas tratam de um mesmo tema.
E o caso das Emendas ngs 27 a 30, 35, 60 e 61, que
objetivam garantir a incorporação de novas unidades de
ensino superior que não fizeram a opção no prazo
constitucionalmente determinado.
Consideramos que as instituições de ensino referidas pelas
ditas emendas devem ser acolhidas pela Universidade, a fim
de que esta atue em grande parte do território mineiro,
estendendo a toda a população o beneficio da educação
superior pública. Havendo disponibilidade de recursos e
Interesse social, nada impede que tais unidades sejam
absorvidas pela UEMG.
Observe-se que a Emenda ng 60, por ter um caráter mais
abrangente. repete o disposto nas demais emendas citadas. No
entanto, por um descuido, una das entidades relacionadas no
texto do art. 51 do projeto original não foi mencionada na
Emenda ng 60, e duas, que são optantes, o foram, o que nos
leva a propor a Subemenda ng 1 á Emenda ng 60, que
apresentamos ao final deste parecer.
Ficam, assim, prejudicadas, nos termos do art. 287, IV, V e

VI, do Regimento Interno, se aprovada a referida subemenda,
as Emendas ngs 27 a 30, 35 e 61 e, por extensão, as Emendas
ngs 3, da Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer; 14 a 16, da Comissão de Administração Pública, e
21, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
A Emenda ng 31 trata da gratuidade do ensino público

oferecido pela UEMG, o que já está devidamente garantido
pela própria Constituição da República e pela Constituição
Estadual, não havendo necessidade de se consignar,
redundantemente, esse preceito. Concluímos, pois, pela
rejeição da Emenda no 31.
A Emenda ng 32 procura instituir a obrigatoriedade de os
ex-alunos formados pela UEMG exercerem, de maneira
compulsória, serviços em prol da comunidade, como
contrapartida do beneficio da gratuidade do curso que lhes
foi oferecido.
Embora seja a medida altamente inovadora e de grande

alcance social, não se coaduna com o principio da gratuidade
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do ensino público, devidamente assegurado pelo art. 196, V.
da Carta política mineira.
Não podemos deixar de constatar que a prestação obrigatória

de serviços comunitários, após a diplomação dos estudantes,
nada mais é do que uma forma de pagamento dos serviços
educacionais prestados pelo Estado, o que contraria a
disposição constitucional acima aludida.
A Emenda ng 32 está, portanto, eivada do vicio da
inconstitucionalidade, razão pela qual propomos a sua
rejeição.
A Emenda nQ 33 dispõe sobre os critérios para a nomeação da
direção executiva de cada campus" universitário, propondo
que a sua escolha seja feita por eleição direta, votada por
colégio eleitoral formado, paritariamente, pelos corpos
docente, discente e técnico-administrativo. Somos pela
aprovação da Emenda ng 33, por ser medida de alto caráter
democrático.
A Emenda ng 34 dispõe sobre a escolha do Reitor e do Vice-
Reitor, propondo a eleição direta votada por colégio
eleitoral de ampla representatividade. Opinamos pela redução
do mandato do Reitor e do Vice-Reitor para dois anos: razão
por que apresentamos a Subemenda no 1 á Emenda no 34.
A Emenda flQ 36 estabelece o prazo de 180 dias para a
incorporação das instituições mencionadas no art. 51 do
projeto em comento. Como propusemos a Subemenda ng 1 á
Emenda ng 60 ao final deste parecer, dando nova redação ao
art. 51. a Emenda ng 36 fica prejudicada. Ademais, o prazo
proposto seria exíguo para o cumprimento da medida
pretendida.
A Emenda no 37 pretende alterar o art. 31 da proposição,
retirando o caráter autorizativo daquele comando expresso no
referido dispositivo. Somos, portanto, pela aprovação da
Emenda nQ 37.
A Emenda ng 38 tem por escopo alterar o 2g do art. 28 do
projeto, que define a forma de participação do Estado junto
ás unidades agregadas. A redação original do projeto é mais
esclarecedora, razão pela qual rejeitamos a Emenda no 38.
A Emenda no 39 está prejudicada em vista do nosso
pronunciamento em prol da aprovação da Emenda nQ 33.
A Emenda ng 40 dispõe sobre a composição dos órgãos
colegiados dos "campi" regionais. Tal matéria deve ser
tratada no Estatuto da Universidade. Propomos, por isso, a
rejeição da Emenda nQ 40.
A Emenda no 41 tem por objetivo limitar a escolha dos
titulares das Pró-Reitorias entre aqueles que fazem parte do
quadro de pessoal da UEMG. Valorizam-se, assim, os
servidores da própria Universidade, o que nos leva a emitir
parecer favorável à aprovação da Emenda ng 41, na forma da
Subemenda nQ 1
A Emenda nQ 42 está prejudicada devido ao pronunciamento
anterior pela aprovação da Emenda ng 34. Ambas tratam do
mesmo tema.
A Emenda no 43 dispõe sobre a remuneração dos integrantes

dos órgãos colegiados. Tal matéria estaria mais adequada se



567

tratada no Estatuto da Universidade, razão pela qual
propomos sua rejeição.
As Emendas ngs 44 a 46 tratam da composição dos órgãos
colegiados instituídos pelos arts. 5, 60 e 7Q da
proposição. Consideramos que a matéria deve ser tratada pelo
Estatuto da UEMG, que é o instrumento mais adequado para
definir os critérios para tal composição.
A Emenda flQ 47 está prejudicada pelo pronunciamento
favorável á aprovação da Emenda ng 34.
A Emenda mg 48 pretende preservar a tradição dos nomes da
Fundação Mineira de Arte Aleijadinho e da Fundação Escola
Guignard. Por serem conhecidas, a emenda em comento propõe
que sejam absorvidas como Faculdade de Artes Aleijadinho e
Faculdade de Artes Plásticas Guignard, respectivamente, sem
prejuízo de novos cursos que venham a ser criados nas duas
instituições. Somos pela sua aprovação.
A Emenda ng 49 busca garantir vantagens e direitos
consignados no Projeto de Lei flQ 1.851/93. Tal projeto já
foi aprovado e remetido à sanção do Governador do Estado em
30/3/94. Todavia, não se pode pretender direitos previstos
em um projeto que até o momento não foi sancionado pelo
Poder Executivo, razão pela qual propomos a rejeição dessa
emenda.
A Emenda ng 50 altera a redação do inciso III do art. 24,
que monopoliza 50% dos recursos da FAPEMIG. Tais recursos
são imprescindíveis para a manutenção da nova autarquia.
Somos pela rejeição da Emenda ng 50.
A Emenda nQ 51 objetiva criar um quadro suplementar para
absorver o pessoal das fundações optantes que não lograrem
aprovação nos concursos públicos. Essa, de fato, era uma
lacuna grave da proposição original. Entendemos que a
proposta é pertinente, mas necessita de critérios de prazos,
pelo que opinamos pela aprovação da Subemenda ng 1 à Emenda
ng 51, apresentada no final do parecer.
A Emenda ng 52 visa a garantir que o preenchimento dos
cargos constantes nos Anexos 1. II e III seja feito de
acordo com as reais necessidades dos serviços da
Universidade. Tal preceito já está consignado no f 3g do
art. 56 da proposição. Somos pela rejeição da proposição.
A Emenda ng 53 define a atuação do Conselho Superior de
Educação, tratada no art. 13 da proposição. Rejeitamos a
Emenda ng 53, por entender que o referido Conselho deve ter
duração em caráter permanente.
A Emenda ng 64 altera o 'caput" do art. 45, garantindo aos
professores e servidores das fundações que menciona direitos
e vantagens. Somos pela sua aprovação.
As Emendas ngs 55 e 58 foram retiradas em virtude de
requerimentos dos autores.
A Emenda ng 56 autoriza a transferência imediata do
património móvel do Curso de Pedagogia do Instituto de
Educação de Minas Gerais para a UEMG. Somos pela sua
aprovação.
A Emenda ng 57 busca privilegiar a Fundação Educacional de
Divinópolis, estabelecendo que esta deve ser a primeira
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fundação a ser absorvida. Tal medida foge dos critérios
adotados pelo projeto em análise- Somos pela sua rejeição.
A Emenda nQ 59 versa sobre direitos dos servidores que têm
cargos comissionados. Como tais cargos serão extintos na
ocasião da incorporação, não é possível garantir-lhes os
direitos pretendidos. Somos pela sua rejeição.
A Emenda no 62 trata da proporcionalidade entre o

vencimento dos professores que exercem a jornada de 40 horas
semanais, em regime de dedicação exclusiva, e aqueles que
não cumprem tal jornada. Somos pela sua aprovação.
Por fim, propomos a Emenda ng 63, com vistas a proceder à
alteração do Anexo III, a que se refere o art. 39 do
projeto, no tocante ao nível da classe de professores, e a
Emenda ng 64, que dispõe sobre bolsas de estudo para
estudantes carentes.
Opinamos, ainda, contrariamente à aprovação do Substitutivo
ng 1 ao Projeto de Lei ng 1.865/94, apresentado pela
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação das Emendas nos 33,

37, 41, 48, 54, 56 e 62; pela rejeição das Emendas flQ5 31,
32, 38, 40. 43 a 46. 49, 50, 52, 53, 57 e 59, ficando
prejudicadas as Emendas nos 27 a 30, 35, 36, 39, 42, 47 e 61
e as Emendas nos 3, da Comissão de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer; 14 a 16, da Comissão de
Administração Pública; e 21. da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Somos pela aprovação das
subemendas que receberam o nQ 1 ás Emendas ngs 34, 51 e 60,
a seguir redigidas, assim como pela aprovação da Emenda ng
63. Opinamos, ainda, contrariamente à aprovação do
Substitutivo flQ	1 ao Projeto de Lei ng 1.865/94 e
apresentamos, também, as Emendas ns 63 e 64.

SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA NQ 34
Altera o art. 12 do projeto de lei em epigrafe, que passa a

vigorar com a seguinte redação;
"Art. 12 - O Reitor e o vice-Reitor serão escolhidos por

eleição direta, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma
reeleição, com formação de chapas para os dois cargos, nas
quais votará o colégio eleitoral formado pelos corpos
docente, discente e técnico-administrativo, com peso de
33,3% para cada um.
ç lg - Os candidatos aos cargos referidos no 'caput"

deverão pertencer ao corpo docente da Universidade do Estado
de Minas Gerais.

2g - O Estatuto da Universidade definirá o processo
eleitoral.".

SUBEMENDA NQ 1 A EMENDA No 41
Dê-se ao parágrafo único do art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15- ...............................................
Parágrafo único - Os titulares das Prõ-Reitorias serão
escolhidos, nomeados e empossados pelo Reitor entre pessoas
qualificadas, integrantes do quadro de pessoal da UEMG,
ressalvado o primeiro provimento, de livre nomeação do
Reitor.".
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SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA No 61
Acrescente-se os seguintes parágrafos ao art. 40:
"Art. 40 - ...............................................
f 3Q - Os atuais servidores das unidades incorporadas ou

absorvidas que estiverem em efetivo exercido na data em que
a respectiva entidade fez a sua opção e que não obtiverem
aprovação no concurso público de que trata este artigo
integrarão quadro suplementar a ser regulamentado.

- A vacância extinguirá a função pública de que trata
o parágrafo anterior.!!.

SUBEMENDA NO 1 À EMENDA NO 60
Dê-se ao art. 51 a seguinte redação:
"Art. 51 - Considerando-se o art. 34 desta lei, a

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - incorporará
as seguintes unidades de ensino:

- Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA -:
II- Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba -

FUMESU -;
III - Fundação Municipal de Ensino e Pesquisa de Itajubá -

FEPI -:
IV - Faculdade de Filosofia e Letras de Januária;
V - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cataguases

- FAFIC -:
VI - Instituto Católico de Minas Gerais - ICrAG -, de

Coronel Fabriciano;
VII - Fundação Comunitária Educacional e Cultural, de

Pat roc i n i O;
VIII - Fundação Presidente Antônio Carlos - FuPAC -:
IX - Fundação José Bonifácio Lafaiete de Andrada. de

Barbacena:
X - Universidade do Vale do Rio Doce - UNIVALE.
# lg - A UEMG criará unidades de ensino nos Municipios de

Manhumirim, Muriaé, Mantena e Teõfilo Otôni.".
EMENDA Ng 63

No Anexo III, a que se refere o art. 39 do projeto,
substitua-se o nivel "IA a VIC". referente á Classe de
Professor, por "IA a IVU"

EMENDA No 64
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- As entidades previstas no art. 21 distributrão

bolsas de estudo para os alunos comprovadamente carentes.
lg - Para a execução do disposto neste artigo, serão

utilizados:
- valores arrecadados nos concursos vestibulares;

II - valores arrecadados com taxas de matriculas:
III - outros recursos.
2g - Os critérios para a qualificação de aluno carente

serão estipulados pela direção de cada entidade, e os alunos
que neles se enquadrarem se submeterão a exames especificos
para a obtenção das bolsas.".
Sala das Comissões, 14 de abril de 1994-
Tarcisio Henriques, Presidente e relator - Ivo José - Kemil

Kumaira - Ermano Batista - Baldonedo Napoleão - Simão Pedro
Toledo.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 29 de abril de 1994

ATA

ATA DA 5224 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE ABRIL DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem nQ 472/94 (Projeto de Lei ng
2.004/94) - Oficio ng 104/94, ambos do Governador do Estado
- Oficies - Apresentação de Proposições: Proposta de
Emenda é Constituição rg 39/94 - Projetos de Lei nos 2.005 a
2.007/94 - Requerimentos nos 5,288 a 5.292/94 -
Requerimentos dos Deputados Ajalmar Silva e Marcos Helénio e
outros - Comunicações: Comunicações dos Deputados Tarcisio
Henriques. Márcio Miranda, Baldonedo Napoleão, Wanderley
Ávila e Simão Pedro Toledo e da Comissão de Saúde e Ação
Social- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ajalmar
Silva, Bonifácio Mourão, Tarcisio Henriques, Antõnio
Pinheiro, Roberto Carvalho, Márcio Miranda. Antônio Carlos
Pereira e Raul Messias - Questão de ordem - 2,1 PARTE (ORDEM
DO DIA): ia Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos; Requerimento do Deputado Ajalmar Silva;
deferimento - Requerimento doDeputado Marcos Helênio e
outros; envio do requerimento é Procuradoria-Geral da Casa -
Questões de ordem - Requerimento nQ 4.929/93; aprovação com
as Emendas nos 1 e 2 - Questões de ordem - Requerimento no
5.119/94; aprovação com a Emenda 

no 1 - 2a Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e votação de proposições;
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.465/93;
discurso do Deputado Marcos Helênio; questões de ordem;
chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de
número regimental - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
araz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalnar
Silva - Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Dílzon Melo -
Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Braga - José Laviola - José Maria Pinto - José Renato -
Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro
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Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington
de Castro - Wilson Pires-
0 Sr. Presidente (Deputado Elnliro Nascimento) - A lista de

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

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Ambrósio Pinto, lg-Secretário "ao hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 472/94

Belo Horizonte, 26 de abril de 1994.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza a abertura de crédito no valor de até
CR$9.801.883.000,00 (nove bilhões oitocentos e um milhões
oitocentos e oitenta e três mil cruzeiros reais) em favor da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Trata-se de providência que possibilitará a realização de

despesas destinadas a atender objetivos de caráter social,
mediante o emprego de dotações próprias.
Tratando-se de matéria urgente, solicito a Vossa Excelência
que o projeto de lei encaminhado tenha a tramitação especial
prevista no artigo 69 da Constituição do Estado.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar-lhe as expressões do

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

PROJETO DE LEI NQ 2.004/94
Autoriza a abertura de crédito especial em favor da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

especial até o limite de CR$9.801.883.000,00 (nove bilhões
oitocentos e um milhões oitocentos e oitenta e três mil
cruzeiros reais) em favor da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, para atender despesas relativas a
transferências a municipios e auxilios para despesas de
capital.
Parágrafo único - A despesa prevista neste artigo será

classificada nas subcategorias econômicas e nos subelementos
de despesa abaixo discriminados, observados os valores
fixados:

- Transferências Correntes - Transferências a Municipios,
o valor de CR$2.940.644.500,00 (dois bilhões novecentos e
quarenta milhões seiscentos e quarenta e quatro mil e
quinhentos cruzeiros reais);
Ir - Transferências de Capital - no subelemento de despesa

Transferências a Municipios, o valor de CR$2.940.644.500,00
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(dois bilhões novecentos e quarenta milhões seiscentos e
quarenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros reais) e no
subelemento de despesa Auxilios para Despesas de Capital, o
valor de CR$3.920.594.000,00 (três bilhões novecentos e
vinte milhões quinhentos e noventa e quatro mil cruzeiros
reais).
Art. 2o - Para atender ao disposto no artigo anterior,
serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial
da dotação orçamentária 1011.01814862.178-3231-30, da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado e distribuidos seus avulsos aosDeputados e às
Comissões Permanentes, vai o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira e Crçamentária, para os fins do art.
216, do Regimento Interno.
(* - Publicado de acordo como texto original.)

OFIC lOS
No 104/94, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,

comunicando que se ausentará do Estado por periodo inferior
a 15 dias, a partir do dia 26 do mês corrente, para viagem á
Europa com o fito de prosseguir entendimentos objetivando a
obtenção de recursos financeiros de interesse do Estado.
Do Sr. Luiz Guaritá Neto, Prefeito Municipal de Uberaba,
prestando informações acerca de conjuntos habitacionais
construidos no municipio e em outras regiões do Estado, a
partir de i ggo, pelos Programas COGPHAB, PArH, PEP E
PROAREAS, financiados pela CEF.
Do Sr. João Alves de Melo. Presidente do Banco do Nordeste
do Brasil S.A., informando acerca de requerimento do
Deputado Roberto Amaral (exame da possibilidade de
instalação de um posto avançado do Banco no Municipio de
Jaiba), que Orientações do Governo Federal inviabilizam, no
momento, o exame do pleito, que poderá ser apreciado assim
que se estabelecerem as diretrizes governamentais relativas
ao assunto.
Do Sr. Guido Faria de Carvalho. Subchefe para
Acompanhamento da Ação Governamental da Casa Civil da
Presidência da República, informando, sobre requerimento do
Deputado José Bonifácio (construção de viaduto na BR-040),
que o assunto foi encaminhado ao Ministério dos Transportes,
para exame e providências.
Da Sra. Janice Pereira de Araújo Carvalho, Diretora de
Capacitação Profissional da Secretaria da Educação, que,
reportando-se a propostas priorizadas na Audiência Pública
da Região Noroeste, informa que a capacitação dos
profissionais do magistério de lg e 2Q graus é prioridade da
Pasta, que vem realizando em Paracatu cursos com este
objetivo, em convênio com a PUC-MG-
Do Sr. Hércules Sidnei Pires Liberal, Secretário-Geral do
Conselho Federal de Medicina, informando, com referência a
requerimento da Comissão de Saúde e Ação Social, que o
pleito será apreciado em sessão extraordinária do Conselho
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marcada para 28/4/94. ( - À Comissão de Saúde e Ação
Social.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições: -
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 39/94

Dá nova redação ao inciso II do art. 30 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova-
Art. l - 0 inciso II do art. 30 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de
Minas Gerais passa a ter a seguinte redação:
"Art. 30- ...............................................
II - tenha, na data da promulgação da Constituição da

República, 1.800 (mil e oitocentos) dias ou mais de serviço
em órgão da administração direta, autarquia ou fundação
pública estadual..
Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Reuniões. 27 de abril de 1994.
José Militão - Eduardo Brás - Baldoredo Napoleão - Amilcar
Padovani - Côssimo Freitas - Péricles Ferreira - Dilzon Melo
- Wellington de Castro - Maria José Haueisen - Ronaldo
Vasconcellos - José Braga - Wilson Pires - Gilmar Machado -
Tarcisio Henriques - Ambrõsio Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Bené Guedes - Arnaldo Canarinho - Maria
Olivia - Roberto Carvalho - Emano Batista - tbrahim Jacob -
Jorge Eduardo - Mauro Lobo - Wanderley Ávila.
Justificação: Em que pese à respeitável intenção do
legislador constituinte que, ao editar o art. 30 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Estadual, procurou tornar operacional o beneficio da
estabilidade constitucional, o fato é que a expressão
"serviço continuado!! acabou por inviabilizar o supracitado
beneficio.
Com efeito, a atual redação do inciso II do art. 30 do Ato

das Disposições Constitucionais da Carta mineira está assim
expresso:
"Art. 30 - ...................................
II - tenha, na data da promulgação da Constituição da

República, cinco anos ou mais de serviço continuado em órgão
da administração direta, em autarquia ou em fundação
públicas estaduais.!! (grifo nosso).
Consoante acima se enfatizou, a expressão "serviço
continuado !! prejudicou o funcionalismo de um modo geral e,
de modo especial, causou prejuizos irreparáveis a
professores e serviçais contratados, cujos contratos foram
interrompidos pelos recessos escolares dos anos de 1983 a
1988.
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Essa interrupção acabou por inviabilizar, para professores
e serviçais, a possibilidade de conquistarem a tão sonhada
estabilidade constitucional.
Na verdade, o qualificativo "continuado" é uma pedra de
tropeço no caminho do sofrido servidor público estadual.
É importante enfatizar que os contratos foram
interrompidos, aliás, injustamente, sem que fosse dada aos
servidores a garantia do direito as férias pelo período
trabalhado.
O Estado de Minas Gerais, nesse episódio, agiu de forma
imperial, impondo, de forma unilateral, sua vontade e
decisão.
A presente proposta de emenda á Constituição tem, pois, o
objetivo de possibilitar que o benefício da estabilidade
constitucional produza efeitos práticos e deixe de ser um
sonho inatingível para professores e serviçais contratados.
Para isso, nossa proposta substitui a expressão "cinco anos
ou mais de serviço continuado" por "1.800 (mil e oitocentos)
dias ou mais de serviço".
Pela justiça e pela oportunidade desta proposta de emenda á

Constituição, esperamos contar com o apoio de nossos nobres
pares á sua aprovação.
- Publicada, fica a proposta sobre a mesa, pelo prazo de
três dias, para receber emendas, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 2,005/94
Dá a denominação de Fórum Or. Elias Jorge Chain ao
edifício-sede do foro da Comarca de Novo Cruzeiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art lo - Fica denominado Fórum Dr. Elias Jorge Chain o
edifício-sede do foro da Comarca de Novo Cruzeiro.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. ag - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação; O Dr. Elias Jorge Chain encontra-se no rol

das personalidades que merecem ser lembradas pelas gerações
futuras.
Como advogado, exerceu a profissão de forma tão digna e
competente que se tornou Presidente da 72 Subseção da OAB.
Como homem público, destacou-se por sua atuação na Câmara

Municipal de Novo Cruzeiro, a qual também presidiu.
Como cidadão, prestou inestimável serviço á sua comunidade,
já que fundou e dirigiu o Ginásio Comercial de Novo
Cruzeiro, estabelecimento de ensino modelar, no qual exerceu
o magistério.
Por tudo isso, e levando-se ainda em consideração que o Sr.

Elias Jorge Chain se empenhou decisivamente na instalação da
Comarca de Novo Cruzeiro, é justa e adequada a homenagem que
lhe prestamos, ao propormos se atribua seu nome ao prédio do
fórum dessa comarca.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI No 2.006/94
Declara de utilidade pública o Núcleo Ocupacional à Pessoa

Especial - NOPE -, com sede em Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Ocupacional à Pessoa Especial - NOPE -, com sede em Belo
Horizonte-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1994.
Mauri Torres
Justificação: O Núcleo Ocupacional à Pessoa Especial - NOPE
-, com sede na Rua Dialogita, 286, no Bairro Paraíso, nesta
Capital, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem
por objetivo proteger, instruir, treinar e integrar em nível
profissional pessoas excepcionais, ou seja, todo indivíduo
que não alcance os niveis de desenvolvimento próprios da
idade, física e mentalmente.
Cumpre-nos ressaltar a grandeza do trabalho desenvolvido
pelos membros do NOPE, que prestam assistência a pessoas
deficientes com carinho e dedicação integral, na busca
incessante da recondução ao convívio social dos menos
favorecidos, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres
pares à aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 2.007/94
Declara de utilidade pública a Comissão de Desenvolvimento
da Comunidade de Araxá, com sede na Vila do Araxá, no
Município de Rio Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Comissão de
Desenvolvimento da Comunidade de Araxà, com sede na Vila do
Araxá, no Município de Rio Preto-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Ant. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1994.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Comissão de Desenvolvimento da Comunidade

de Araxà tem por finalidade promover, apoiar, coordenar e
orientar toda e qualquer iniciativa que vise ao
desenvolvimento social, técnico e económico da Vila do
Araxã, sem fazer distinção quanto a raça, cor, condição
social, credo político ou religioso.
A entidade desenvolve no povoado uma política de

assistência e proteção ao menor.
Dessa forma, a Comissão de Desenvolvimento da Comunidade de
Araxá, por sustentar um eficiente serviço de atendimento à
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comunidade da Vila do Araxá, merece ser declarada de
utilidade pública por esta Assembléia Legislativa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 5.288/94, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Fazenda com vistas à regulamentação da isenção do ICMS para
veiculos a serem utilizados como táxis. (" A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
Ng 5.289/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à
instalação de telefones públicos no Conjunto Jardim Santa
Felicidade, no Município de Belo Horizonte. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 5.290/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Associação Comercial e Industrial do Municipio de Dores do
Indaiá pelo sucesso na realização da la COPERMODA. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)
Ng 5.291/94, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
o Município de Lagoa Formosa pela realização da lS Festa do
Feijão. (- A Comissão de Agropecuária.)
Ng 5.292/94, do Deputado Antônio Genaro, solicitando se

consigne na ata dos trabalhos de hoje voto de congratulações
com a PMMG pela maneira lúcida e equilibrada com que se tem
conduzido para manter a ordem e a segurança da população. (-
A Comissão de Defesa Social.)
Do Deputado Ajalmar Silva, solicitando seja constituida uma

comissão especial para visitar a GM do Brasil e proceder a
estudos sobre a implantação de uma montadora dessa empresa
no Estado.
Do Deputado Marcos Helénio e outros, solicitando a
constituição de uma CPI para, no prazo de 120 dias,
verificar a situação dos conjuntos habitacionais construidos
no Estado, a partir de 1990. pelos Programas CODPHAB, PAIH,
PEP E PRDAREAS.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Tarcisio Henriques, Márcio Miranda, Baldonedo Napoleão,
Wanderley Avila e Simão Pedro Toledo e da Comissão de Saúde
e Ação Social.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Ajalmar Silva, Bonifácio Mourão, Tarcísio

Henriques, Antônio Pinheiro, Roberto Carvalho, Márcio
Miranda. Antônio Carlos Pereira e Raul Messias proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

Questão de Ordem
O Deputado Tarcísio Henriques - Gostaria de registrar a

minha satisfação pela intervenção do ilustre Deputado
Antõnio Pinheiro.
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2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei nos
1.695/93, do Deputado Antônio Fuzatto; 1.707/93, do
Deputado Antõnio Pinheiro; 1.747/93. do Deputado Célio de
Oliveira: 1,730/93, do Deputado Edward Abreu; 1.733/93, do
Deputado Francisco Ramalho: 1.743/93, do Deputado Glycon
Terra Pinto: 1.643/93. do Deputado José Leandro, e
1.696/93, do Deputado José Militão (Ciente. Publique-se.);
pelos Deputados Márcio Miranda - falecimento da Sra. Luzia
Ribeiro da Silva, em Divinôpolis; Tarcisio Henriques -
falecimento do Sr. Humberto Tiago Pires, em Cataguases;
Baldonedo Napoleão - falecimento do Sr. Luiz Simões Lopes,
Presidente de Honra da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de
Janeiro; Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Célio de
Souza, em Várzea da Palma; Simão Pedro Toledo - falecimento
da Sra Maria Celina Garreti Bergamin, em Londrina, PR
(Ciente. Oficie-se,).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ajalmar Silva,

em que, na forma do art. 122 do Regimento Interno, solicita
seja constituida comissão especial para visitar a GM do
Brasil e proceder a um estudo visando á implantação de uma
montadora da mencionada empresa no Estado. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXVI do
art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Marcos Helénio e outros,
solicitando a constituição de comissão parlamentar de
inquérito para verificar a situação dos conjuntos
habitacionais construídos no Estado a partir de 1990, por
programas diversos. A Presidênciainforma que, em virtude de
questão de ordem do Deputado José Militão, formulou consulta
á Procuradoria da Casa sobre a possibilidade de se fazer,
por meio de comissão parlamentar de inquérito, investigação
relativa a órgão federal. A matéria, sem nenhuma dúvida, é a
mesma. Os programas indicados no requerimento foram
financiados pela caixa Econômica Federal. Prevalece, pois, a
dúvida. Assim sendo, encaminho o mencionado requerimento à
Procuradoria-Geral, formulando consulta a esse órgão.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, nós estranhamos
a atitude de V. Exa. , fundamentado no art. 113 do nosso
Regimento Interno. O artigo é muito claro: "A Assembléia
Legislativa, a requerimento de um terço de seus membros,
constituirá comissão parlamentar de inquérito para apuração
de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes
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de investigação próprios das autoridades judiciais. além de
outros previstos em lei e neste Regimento".
Gostaria de saber, Sr. Presidente, se esse artigo do
Regimento Interno, a partir deste momento, deixa de existir,
e, conseqüentemente, passaremos a não mais lhe obedecer. Se
assim for, perdem-se as razões que traremos aqui.
Entretanto, se disserem que o fundamento é o f 2Q - que diz
o seguinte: "O Presidente deixará de receber o requerimento
que desatender aos requisitos regimentais, cabendo dessa
decisão recurso para o Plenário, no prazo de cinco dias,
ouvida a Comissão de Constituição e Justiça" -, o que não
é o caso, o Presidente, ao invés de mandar o requerimento
para a Procuradoria, deveria cumprir pelo menos o disposto
no parágrafo, além de consultar outro órgão desta Casa.
Portanto, queremos fazer o nosso protesto contra essa forma
anti-regimental que a Mesa utiliza para não acatar um
requerimento que contém todas as assinaturas necessárias.
além de estar embasado no art. 113 do nosso Regimento
Interno.
O Sr. Presidente - Informo ao nobre Deputado Gilmar Machado
que a Presidência nunca disse que deixará de constituir a
comissão de inquérito requerida, mas sim, que fará uma
consulta á Procuradoria da Casa.
O Deputado Gilmar Machado - Entretanto, aqui, é tudo muito

claro. A Presidência não pode se valer de outros artifícios
e. no entanto, o Presidente está arrumando mais um
parágrafo para o art. 113. E Isso que está acontecendo! E
esse o protesto que eu gostaria de deixar registrado nesta
Casa.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Gilmar Machado.
Requerimento ng 4.929/93. do Deputado Bené Guedes, em que
solicita seja encaminhado pedido de informações ao
Secretário de Agricultura acerca do número de cargos de
Advogado existente no Quadro Permanente da RURALMINAS. bem
como de seus respectivos vencimentos nos últimos meses; e,
ainda, os nomes de cargos de Advogado pertencentes ao Quadro
Suplementar da referida fundação e seus respectivos
vencimentos no mesmo período. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento, com a Emenda nQ 1. que
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Questões de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, a questão de
ordem que formulo, neste instante, tem dois aspectos.
Primeiro: queremos manifestar nossa Indignação com a decisão
dessa Presidência de manter a suspensão da publicação do
Relatório Final da Comissão Especial constituída para
verificar a situação dos conjuntos habitacionais construídos
no Estado por programas da Caixa Econômica Federal.
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Em resposta à questão de ordem por nós formulada na reunião
ordinária de 13 do corrente. essa Presidência admite não
haver dúvida de que o Regimento, de fato, prevê como
atribuição da comissão especial o estudo de matéria
determinada.
Ora, assim sendo, não resta dúvida de que essa Presidência.
extrapolando suas funções regimentais, baseia-se numa
análise de mérito dos trabalhos desenvolvidos por essa
Comissão Especial, que, em cumprimento às determinações
deste Plenário, elaborou e aprovou, por unanimidade,
relatório final que deverá ser analisado única e
soberanamente por este Plenário.
Não nos consta que haja nesse Regimento, nem em nenhum
outro Regimento minimamente democrático de que tenhamos
conhecimento, qualquer respaldo para que a Presidência
desautorize os trabalhos de uma comissão, ao impedir a
publicidade de seu relatório final e, mais grave, transferir
para outra comissão a análise do mérito dos trabalhos e das
conclusões desenvolvidos pela citada Comissão, subtraindo ao
Plenário o poder, que regimentalmente lhe compete, de
decidir de forma soberana sobre o mérito dos trabalhos e das
proposições encaminhadas por meio de seu relatório final.
Quanto á resposta á questão de ordem, também por nós
formulada, sobre os critérios para definição de composição
das comissões, não temos dúvidas quanto à observância dos
critérios matemáticos previstos no art. 99 e seus § l g e
2o.
No entanto, estranhamos o esquecimento, por parte dessa
Presidência, de analisar o f 30 do mesmo artigo, principal
motivo de nossa Questão de ordem. Não fizemos, Sr.
Presidente, uma mera alusão a um possível critério de
rodízio, mas sim questionamos o não-cumprimento da
determinação do 3g, que estabelece que o preenchimento das
vagas a que se refere o parágrafo anterior dar-se-á por
acordo das Bancadas ou Blocos Parlamentares interessados, o
que não tem ocorrido.
A Bancada do PT é certamente uma das interessadas em

concorrer ao preenchimento das vagas estabelecidas pelo 5
2g do art. 99, dentre os demais Partidos ainda mão
representados no preenchimento das vagas porventura
existentes. Portanto, não se trata de uma mera liberalidade
dessa Presidência ou de condescendência do bloco
parlamentar, mas de uma determinação regimental que ai está
exatamente para garantir uma composição mais democrática das
comissões.
Solicitamos, portanto, o cumprimento do art. 99 e todos os
seus parágrafos, quando da composição das comissões que
vierem a se constituir nesta Casa.
Outrossim, solicitamos a publicação do Relatório Final da

Comissão Especial constituída para verificar a situação dos
conjuntos habitacionais construídos no Estado por programas
da Caixa Econômica Federal e sua imediata inclusão em ordem
do dia.
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O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o Plenário
acabou de aprovar a constituição de uma comissão especial.
V. Exa. precisa definir qual foi o critério usado, porque,
na resposta dada à questão de ordem formulada ontem, V. Exa.
afirmou que o PT está fora. Essa questão de ordem precisa
ser respondida antes de ser feita a constituição da
comissão. V. Exa. está deixando de cumprir, inclusive, uma
determinação que o próprio Presidente leu ontem. Ou a
questão de ordem está mal formulada ou o Presidente precisa
explicar como será, realmente, a constituição dessa
comissão. A questão de ordem formulada ontem estava errada?
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilmar
Machado que o requerimento de constituição de comissão
especial foi deferido, mas ainda não foi constituída a
comissão; isso será feito posteriormente. segundo os
critérios da decisão da referida questão de ordem.
Requerimento ng 5.119/94, do Deputado Roberto Carvalho, em

que pede informações ao Secretário de Agricultura acerca da
cessão de instalações do Instituto de Laticínios Cândido
Tostes, situado na cidade de Juiz de Fora, bem como de sua
marca comercial à Cooperativa Completa, empresa empacotadora
de leite estabelecida naquela cidade. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento com a Emenda nQ 1, que
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.
Aprovada.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei mgs 846/92, do
Deputado António Fuzatto; 1.295/93, do Deputado Gilmar
Machado, e 1.351/93, do Deputado António Pinheiro, em
virtude de terem sido aprovados na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei no 1.465/93. do Deputado Roberto Luiz Soares, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Ervália. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-]o, o Deputado Marcos Helênio.
- O Deputado Marcos Helênio profere discurso, que será

publicado em outra edição.
Questões de Ordem

O Deputado Ambrõsio Pinto - Sr. Presidente, tendo em vista
a inexistência de número regimental para continuação dos
nossos trabalhos, peço o encerramento, de plano, da reunião.
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, vou concluir
minha questão de ordem, solicitando a recomposição de
"quorum, mas quero deixar aqui registrado o nosso protesto
veemente. 0 encerramento da reunião está sendo proposto
para nos impedir de ler o relatório da Comissão Especial
que analisou a situação dos conjuntos habitacionais do
Estado de Minas Gerais. Por quê? Porque a Presidência está
acatando uma orientação de um parlamentar desta Casa para
proteger o ex-Presidente da Caixa Econômica Federal, Sr.
Danilo de Castro. A Assembléia Legislativa gastou milhões
para que, durante 120 dias, cinco Deputados pudessem andar
pelo Estado, visitando diversas cidades; para que vários
Deputados pudessem usar o microónibus da Assembléia, ocupar
funcionários da Casa, fazer contatos com Câmaras Municipais
e Prefeituras. Foi uma Comissão séria, que teve, na
Presidência, o Deputado Anderson Adauto e na Vice-
Presidência o Deputado Dilzon Melo; e, como seus autores, os
Deputados Márcio Miranda e Ronaldo Vasconcellos. Não foi uma
Comissão constituída de meninos, de moleques, como,
lamentavelmente, a Mesa vem tratando os membros dessa
Comissão.
Foi a única comissão que não teve seu parecer publicado. E
a primeira vez que isso acontece na história do Legislativo
Brasileiro. O Plenário constituiu essa Comissão Especial, em
que foi gasto o dinheiro do povo mineiro, para fazer um
trabalho de levantamento. A Comissão trabalhou durante 120
dias e chegou a um relatório, com dados e documentos. E,
aqui, quero esclarecer que estava segurando essas
informações. Vou passar para todo mundo as notas
promissórias frias que temos, além de outros documentos. O
que estão querendo é proteger o Sr. Danilo de Castro, ex-
Presidente da Caixa Econômica Federal e candidato a Deputado
Federal pelo PSDB. E isso o que a Mesa está fazendo ao não
deixar que esse relatório seja publicado.
Quero dizer que vou informar a todas as Assembléias
Legislativas do Pais o que está acontecendo no Legislativo
mineiro. Isso nunca aconteceu numa Casa Legislativa. Se o
relatório vai ser ou não aprovado, se ele tem ou não
consistência compete ao Plenário deliberar. Agora, a
Presidência não tem o direito de impedir a publicação desse
relatório. Vou comunicar isso a todas as Cãmaras Municipais,
que abriram suas portas para que a Assembléia Legislativa
pudesse fazer reuniões. Todos ficarão sabendo que a
Assembléia está protegendo uma pessoa e virando as costas
para mais de 40 mil famílias.
Hoje, podem até encerrar a reunião. Não leio agora o
relatório, mas o lerei depois, porque se trata de um
relatório aprovado por unanimidade numa comissão. E temos o
direito regimental de fazer isso.
Para finalizar, vou ler o art. 113 do Regimento Interno:
"Art. 113 - A Assembléia Legislativa, a requerimento de um

terço de seus membros, constituirá comissão parlamentar de
inquérito, para apuração de fato determinado e por prazo
certo, a qual terá poderes de investigação próprios das
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autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e
neste Regimento.

5 1Q - Considera-se fato determinado o acontecimento de
relevante interesse para a vida pública e para a ordem
constitucional, legal, econômica e social do Estado, que
demanda investigação, elucidação e fiscalização e que
estiver devidamente caracterizado no requerimento da
comissão.
5 2Q - O Presidente deixará de receber o requerimento que

desatender aos requisitos regimentais, cabendo dessa decisão
recurso para o Plénánio, no prazo de cinco dias, ouvida a
Comissão de Constituição e Justiça.
5 3o - Recebido o requerimento, o Presidente o despachará a

publicação.
s 4g - No prazo de dois dias, contado da publicação do
requerimento ou de sua aprovação, os membros da comissão
serão indicados pelos Lideres.

5g - Esgotado sem indicação o prazo fixado no 4g, o
Presidente, de oficio, procederá à designação dos membros da
comissão.
Finalizando, Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada
para recomposição de quorum.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Gilmar Machado-
0 Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a questão dos conjuntos habitacionais, ao ser
levantada na Assembléia Legislativa, foi encaminhada á
Comissão de Defesa Social, que tenho a honra de presidir.
Como não é um assunto para aquela Comissão, a questão foi
transferida para a Comissão de Defesa do Consumidor, da qual
é Presidente o Deputado Marcos Helênio.
Eu conheço. Sr. Presidente, a realidade de muitos conjuntos

habitacionais construidos e financiados pela Caixa Económica
Federal Essa questão foi suscitada pelos moradores do
Conjunto Cidade Nova, de Itaúna. Conheço a realidade e sei
que houve superfaturamento. O material foi trocado, portas
foram retiradas. Tenho consciência dessas irregularidades.
Como o Deputado Gilmar Machado citou, há pouco, o possível
envolvimento de um elemento do PSDB, candidato a Deputado
Federal, sou levado. como Deputado Estadual e membro do
PSDB, a questionar o envolvimento desse elemento e pedir que
os fatos sejam apurados. Se houver em meu partido algum
elemento envolvido em superfaturamento ou qualquer
irregularidade, seja em nível ' federal, estadual ou
municipal, queremos, os homens de bem do PSDB, a apuração
dos fatos. E este o apelo que faço á Mesa da Assembléia,
que esse relatório seja lido e que a comissão parlamentar
de inquérito seja constituida, porque nada é encoberto no
PSDB. Se houver algum culpado, q ue ele seja punido, porque o
partido não pode aceitar uma situação como essa.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Francisco Ramalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Gostaria, com a anuência da
Presidência e como membro da Mesa, de solicitar que o
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assunto seja levado à Mesa. Não podemos admitir que esta
Casa promova censura de qualquer natureza.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Roberto Carvalho. O Deputado Gilmar Machado solicitou a
recomposição do número regimental. Solicito ao Deputado
Roberto Carvalho que faça a chamada dos Deputados para
recomposição de 'quorun'
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada para recomposição de
"quorum"
O Sr. Presidente - Responderam á chamada li parlamentares.

Não há" quorum" para continuação dos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a extraordinária de logo mais, ás
20 horas, nos termos do edital de convocação, bem como para
a ordinária de amanhã, às 4 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 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.345/93

Comissão de Fiscalização Financeira
 

Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela tem como escopo a autorização ao Executivo para
aquisição de imóvel situado no Municipio de Montes Claros.
Publicado, o projeto de lei em exame foi distribuido à
Comissão de Constituição e Justiça, que após diligência
cumprida, concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade, apresentando a Emenda nQ 1.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer sobre a
matéria, nos termos do art. 195. c/c o art. 103, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A aquisição do imóvel, objeto do projeto de lei em tela,

atende ao interesse público, pois, durante o tempo em que
foi usado pela Secretaria de Segurança Pública, foi ampliado
e adaptado ás atividades policiais nele desenvolvidas.
Inexiste no municipio outro prédio disponivel para ocupação
imediata e que seja adequado às finalidades da Secretaria.
Há que se destacar que a aquisição será realizada com ônus
para o Estado, no máximo até o valor da avaliação feita pela
Diretoria de Administração de Imóveis da Secretaria de
Recursos Humanos e Administração.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.345/93, no lQ turno, com a Emenda ng 1.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa, relator -
Baldonedo Napoleão - Marcos Helênio.

PARECER PARA 0 19 TURNO DO PROJETO DE LEI



584

No 1.893194
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
0 projeto de lei em epígrafe, do Deputado Raul Messias,
visa a declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Pega-Bem, com sede
no Município de Tarumirim.
Examinado .o projeto, preliminarmente, pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade, cabe-nos emitir parecer
sobre a matéria para o 1Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Povoado de
Pega-Bem tem por finalidade congregar órgãos e produtores
rurais interessados em melhorar as condições socioeconõmicas
do referido povoado. Dessa forma, estimula o desenvolvimento
da agricultura propiciando a melhoria do nível de vida e o
bem-estar da comunidade em que atua.
Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora da declaração

de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno, do
Projeto de Lei ng 1.893/94, na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.900/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

o projeto de lei em epigrafe, do Deputado Raul Messias,
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Região de São Vicente do Rio Doce, com
sede no Município de Tarumirim.
Publicada, foi a proposição encaminhada á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Vem, agora, a esta Comissão, para o 1Q turno de deliberação

conclusiva, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de
São Vicente, com sede no Município de Tarumirim, tem por
finalidade congregar órgãos e produtores rurais interessados
em melhorar as condições socioeconômicas da comunidade. Para
tanto, entre outras atividades previstas no seu estatuto,
procura colaborar na execução dos programas de extensão
rural, bem como coletar dados básicos e outras informações
sobre a situação da comunidade.
Consta no processo prova documental, assinada por Juiz de
Direito, de que a referida entidade cumpre os objetivos
propostos no seu estatuto, justificando-se, por isso,
declará-la de utilidade pública.

Conclusão
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Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei no 1.900/94, no lg turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 27 de abril de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.907/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o Projeto de Lei no
1907/94 visa a declarar de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego do Beija Flor e
Adjacências, com sede no Municipio de Tarumirim.
O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe-nos, agora, nos
termos do Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria
para o lQ turno de deliberação conclusiva-

Fundamentação
A entidade em questão, fundada em 1989, tem como finalidade
congregar órgãos e produtores interessados em melhorar as
condições socioeconômicas da comunidade.
Por seu trabalho de cunho social, julgamos oportuna a

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.907/94, no l
turno, com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1994,
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No- 1.959/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem no
457/94, objetiva alterar a redação de dispositivos da Lei no
6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Publicada em 29/3/94, foi a matéria distribuida 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 103, V. "a". do Regimento
Interno.
Por solicitação do Chefe do Poder Executivo, consoante o
disposto no art. 69 da Constituição do Estado, passa o
projeto a tramitar em regime de urgência, devendo ser
apreciado em reunião conjunta das Comissões supracitadas,
conforme dispõe o art. 222 do referido Regimento Interno-

Fundamentação
A proposição em comento altera a redação de alguns
dispositivos da Lei no 5.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado, e reformula, ainda, os



586

critérios relativos à cobrança das taxas de competência do
Estado, extinguindo muitas delas e reduzindo a carga
tributária dos produtores rurais.
A alteração proposta pelo art. 5g do projeto em discussão

enseja isenção total do IPVA, de que trata o inciso VII do
art. 4Q da Lei ng 9.119, de 27/12/85, acrescido pelo art. lQ
da Lei no 9.586, de 6/6/88. para os veículos com mais de 15
anos de fabricação.
Infere-se que o projeto visa dotar a administração pública

estadual de maior racionalidade, já que elimina algumas
taxas que, do ponto de vista financeiro, são
insignificantes, mas não o são sob o aspecto burocrático.
A matéria coaduna-se plenamente com os ordenamentos
juridico e constitucional vigentes e versa sobre os impostos
de competência do Estado, conforme previsto no art. 155, 1.
"a" "b" e "c". da Constituição Federal.
A proposição está compativél, ainda, com as disposições
contidas no art. 34, 8o, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Carta Federal que delegou
ao Conselho de Politica Fazendária - CONFAZ - a competência
para disciplinar a concessão de incentivos ou benefícios
fiscais, em relação ao ICMS.
Constata-se, ainda, que o projeto respeita as garantias

asseguradas aos contribuintes, nos exatos termos do art. 150
da Constituição Federal.
No que tange à competência do Estado para legislar sobre a

matéria, entendemos sejam aplicáveis às espécies ali
tratadas as disposições contidas no art. 24, 1, da
Constituição Federal, e no art. 10, XV. "a", da Carta
mineira. Já o art. 61, III, da Constituição do Estado.
determina, no campo das atribuições da Assembléia
Legislativa, a competência para dispor sobre a matéria em
foco.
Para aprimorar tecnicamente o texto do art. 2g, sem alterar

seu conteúdo, apresentamos, na conclusão do nosso parecer, a
Emenda ng 1
Como forma de corrigir distorções nos percentuais aplicados
nas tabelas que integram os Anexos 1 e II, sugerimos as
alterações constantes nas Emendas ngs 2 e 3. redigidas junto
à conclusão do parecer.
Por outro lado, como forma de equiparar a legislação
tributária e fiscal do Estado ás regras adotadas em outros
Estados da Federação, no que se refere á aliquota de ICMS
sobre perfumes, cosméticos, produtos de toucador e outros
desta natureza, apresentamos a Emenda ng 4, inserida na
conclusão do parecer.
Já a Emenda no 5 tem o propósito de racionalizar a cobrança

do IPVA, uma vez que o referido imposto passa a ser exigido
em parcelas mensais, de acordo com o número do final da
placa do veiculo.
Apresentamos, ainda, na conclusão do nosso parecer, a
Emenda ng 6, cujo objetivo é permitir aos contribuintes em
atraso com o ICMS até 10/4/94 regularizar, de maneira mais
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justa, sua situação junto ao Fisco, a exemplo do que ocorre
em outros Estados.
A Emenda ng 7 procura fazer justiça a milhares de
produtores rurais, que se encontram em situação aflitiva
diante da cobrança de multas florestais, que, de tão
exorbitantes, colocam em risco a sobrevivência econômica
desses produtores.
Por último, a Emenda ng 8, também constante na conclusão do
nosso parecer, tem o propósito de equiparar as aliquotas
relativas ao ICMS nas operações internas e interestaduais
com tubos e conexões cerâmicas aplicadas em esgoto sanitário
aos percentuais adotados em outros Estados.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.959/94 com as Emendas nos 1 a 9, abaixo redigidas.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2g - A Tabela "A", anexa à Lei ng 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, alterada pela Lei ng 11.363, de 29 de
dezembro de 1993, passa a vigorar com a redação dada pelo
Anexo 1 desta lei.".

EMENDA No 2
Os códigos de classificação 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3 da Tabela
"A" do Anexo 1 passam a vigorar com as seguintes alterações.
respectivamente:
1.5.1 - Abate de bovinos, bufalinos e eqüinos, por cabeça
5%

1.5.2 - Abate de sumos, ovinos e caprinos, por cabeça 0,5%
1.5.3 - Abate de aves, coelhos e outros, por centena de
cabeça ou fração ...................................0,8%;".

EMENDA Ng 3
Os códigos de classificação 1.03 e 1.06 da Tabela "A" do
Anexo II passam a vigorar com a seguinte alteração,
respectivamente:
"1,03 - Carvão Vegetal de Floresta Nativa ............ 3.00
1.06 - Lenha e/ou Torete de Floresta Nativa .......2,00;".

EMENDA NQ 4
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O item 6 da Tabela "F" a que se refere a

alínea "a" do inciso 1 do art. 12 da Lei ng 6.763, de 26 de
dezembro de 1975. passa a vigorar com a seguinte redação:
6 - perfumes, cosméticos e produtos de toucador, xampus com
propriedade terapêutica ou profiláticos, dentifrícios,
cremes para barbear, sabões, sabonetes e água-de-colônia.
quando forem de origem estrangeira.".

EMENDA Ng 5
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - O art. Sg da Lei ng 9.119, de 27 de dezembro

de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. So - O imposto será recolhido na rede bancária oficial
nos meses correspondentes ao número final da placa do
veiculo.".

EMENDA No 6
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Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Ficam anistiados das multas previstas nos

arts. 53 a 57 da Lei ng 6.763. de 26 de dezembro de 1975,
todos os contribuintes cujas infrações tenham sido cometidas
antes de lg/4/94.

lg - O valor do imposto devido e não pago
tempestivamente, no todo ou em parte, poderá, após
convertido em URV, ser recolhido mensalmente, em até 60
(sessenta) parcelas iguais e consecutivas.

2g - A anistia prevista neste artigo aplica-se também aos
débitos cobrados por via de ações executivas fiscais já
ajuizadas.".

EMENDA No 7
Dê-se ao art. 7o a seguinte redação:
"Art. 7g - Ficam anistiados das penalidades previstas nos

arts. 68 e 69 da Lei ng 4.747. de 9 de maio de 1968, todos
os contribuintes cujas multas tenham sido lançadas até
lg/4/94.

EMENDA No 8
Acrescente-se ao art. 13 da Lei ng 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, o seguinte inciso:
"Art. 13 - .......................

- Na saida em operação interna e interestadual de
tubos e conexões cerâmicas para esgoto sanitário a base de
cálculo será reduzida em 50% (cinqüenta por cento).".

EMENDA Ng 9
Acrescente-se, ao final do art. 4g, o seguinte trecho:
"Art. 4g - . . - . ainda que resultante de autuação já

consumada."
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Ermano Batista, relator -
Baldonedo Napoleão - Roberto Amaral - Antônio Carlos Pereira
(abstenção).

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem ng 457/94. o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei ng 1.959/94. com o
objetivo de alterar a redação de dispositivos da Lei no
6.763. de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A requerimento do Governador, foi atribuído ao projeto de
lei regime de urgência, nos termos do art 69 da
Constituição do Estado.
Após a publicação, o projeto recebeu, preliminarmente,
parecer da douta Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, com as Emendas ngs 1 a 9.
Agora, é o projeto submetido á apreciação da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Fundamentação

A Consolidação da Legislação Tributária do Estado - CLTÂ -
consubstanciada na Lei ng 6.763, de 1975, vem sofrendo ao

longo dos anos inúmeras alterações, mormente a pós a
promulgação da Constituição Federal de 1988, que ensejou a
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edição da Lei flQ 9.758/89, certamente a mais abrangente lei
ordinária estadual que alterou a Lei ng 6.763/75.
O que o Poder Executivo pretende com a proposição em tela é
aperfeiçoar a Lei ng 6.763, de 1975, sendo as mudanças ora
propostas de caráter desburocratizante e de desoneração
tributária. com a extinção das taxas estaduais de segurança
pública, de serviço de prevenção e extinção de incêndio,
judiciária, de expediente para fornecimento de alvará de
licença de funcionamento de estabelecimento comercial, para
certidão negativa de débito fiscal, para expedição de titulo
de nomeação de Oficial de Registro Público, Tabelião,
Escrivão Judicial, para retificação de documentos fiscais,
para termos lavrados em repartição pública, para títulos de
aquisição de terras devolutas e para avaliação de bens
imóveis nas transmissões "inter vivos" ou "causa mortis" e
outras de origem diversa.
A perda com a extinção das mencionadas taxas estaduais na
receita global do Estado representará tão-somente 0,56% do
total da receita, sendo certo que o custeio de poderosa
estrutura para manter a arrecadação de tais taxas supera até
mesmo o montante gerado com sua cobrança.
Outras mudanças introduzidas pelo art. 3g do projeto de lei
em tela beneficiam o produtor rural, tornando sem efeito
tributário as declarações cadastrais de produtores rurais
anteriores ao ano de 1994 e propiciando-lhes a confecção de
novo cadastro.
o art. 5o do projeto estende a isenção do pagamento do IPVA

aos veículos com mais de 15 anos de fabricação.
O Anexo II do projeto em tela institui nova tabela para a
cobrança da taxa florestal, reduzindo-a em até 50% para as
situações especificadas no art. 7g, que altera o art. 6Q da
Lei nQ 11.363, de 29/12/93.
Ficam mantidas as taxas de expediente por atos de

autoridade administrativa do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, instituidas pela Lei ng 11.363. de
1993, bem como as taxas para inscrição em concurso para
cargos públicos e a taxa prevista para o recadastramento de
microempresa.
Quanto ás taxas do IMA, deve-se dizer que foram instituídas
há menos de quatro meses, não sendo conhecida ainda, na .sua
plenitude, sua operacionalidade tributária, razão pela qual
não devem ser extintas.
Por sua vez, as taxas de inscrição em concurso público, na
base de 2% da remuneração inicial prevista para o cargo a
ser preenchido, devem, obviamente, continuar a ser cobradas,
até mesmo para cobrir as despesas geradas com a realização
do concurso.
Finalmente, quanto ao recadastramento de microempresas, é

pertinente para fins de maior controle por parte do sistema
de arrecadação estadual

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei ng 1.959/94, no lg turno, com as Emendas ngs
1 a 9, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 27 de abril de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - João Marques, relator - Simão
Pedro Toledo - Antônio Carlos Pereira (voto contrário ás
Emendas nos 2. 3, 4, 6. 7, 8 e 9) - Ermano Batista-

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.347/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe dispõe sobre a permuta de imóvel do Estado com
outro do Município de Sacramento.
No lg turno, o projeto recebeu pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição e Justiça e desta Comissão, nos
seus termos originais.
Agora, nesta fase regimental, volta o projeto a esta

Comissão a fim de ser examinado no 2Q turno.
Fundamentação

Conforme foi evidenciado no lo turno, o projeto de lei em
exame não acarreta despesas para o Tesouro Estadual, não
encontrando, conseqüentemente, qualquer óbice do ponto de
vista financeiro-orçamentário á sua aprovação.

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

Lei no 1.347/93, no 2g turno, na sua forma original.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Marcos Helênio - Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.761/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,

o projeto de lei em epigrafe dispõe acerca da extinção dos
ofícios auxiliares e dos oficias judiciais que menciona e dá
outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo", a proposição em tela
foi examinada, em regime de urgência, pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e pelas Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que se manifestaram pela aprovação do projeto
no lg turno.
Retorna, agora, o projeto a esta Comissão para receber

parecer para o 2g turno.
Fundamentação

O projeto em apreço visa à consolidação das medidas
preconizadas pela Lei ng 9.776, de 8/6/89, que dispõe sobre
a reestruturação doForo Judicial de Ia Instância do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
comento não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário á sua aprovação, pois as despesas decorrentes
de sua execução correrão por conta dos créditos
orçamentários consignados ao Poder Judiciário do Estado.
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Assim, o projeto está em consonância com a legislação em
vigor, merecendo prosperar nesta Casa.

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

Lei no 1.761/93, no 2o turno.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - 8aldonedo Napoleão, relator
- Marcos Helênio - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.918/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em exame
dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET.
No lo turno, foi o projeto aprovado, com as Emendas ngs 1.

4, 5, 6 e 7, na forma das subemendas que receberam ng 1.
Agora, cabe a esta Comissão examinar a matéria no 2g turno
e elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
O projeto em comento não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação.
O objetivo da proposição é traçar diretrizes para o CET,
instituido pela Lei ng 8.502. de 19/12/83. As despesas
decorrentes dessa regulamentação estão previstas no
orçamento.

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

Lei na 1.918/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 19 de abril de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - João Batista, relator -

António Carlos Pereira - João Marques - Baldonedo Napoleão -
Roberto Amaral

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.918/94

Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Conselho Estadual de Turismo - CET, órgão
deliberativo, subordinado á Secretaria de Estado de
Esportes, Lazer e Turismo, instituido pela Lei ng 8.802. de
19 de dezembro de 1983, tem por finalidade a aprovação de
planos, programas e projetos vinculados á formulação e á
execução da politica estadual de desenvolvimento do turismo,
observadas as diretrizes estabelecidas no Plano Integrado
para o Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais -
PLANITUR-MG.
Art. 2g - Compete ao CET;

- deliberar sobre:
a) a politica estadual de desenvolvimento turistico;
b) as propostas de planos estaduais e programas regionais

de apoio e incentivo ao turismo como atividade económica:
C) o programa anual de trabalho da Empresa Mineira de

Turismo - TURMINAS -;
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d) a elaboração da proposta orçamentária anual da
Secretaria de Estado de Esportes. Lazer e Turismo para o
setor de turismo;
e) as propostas de criação e aperfeiçoamento de
instrumentos de estimulo ao desenvolvimento turístico:
II - oferecer sugestões para:
a) o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;
b) as campanhas de conscientização e de defesa do
patrimônio turístico;
c) as providências para captação de novos investimentos
para o setor turístico:
III - propor medidas destinadas a promover a articulação

entre instituições públicas e privadas localizadas no
Estado, para a realização de atividades ligadas ao turismo;
IV - avaliar a execução da politica, dos planos e programas

estaduais e regionais de desenvolvimento turístico;
V - assessorar o Secretário de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo nos assuntos relacionados com o setor turístico.
Art. 3 - O CET designará um representante para integrar o
Grupo Coordenador do Fundo de Assistência ao Turismo -
FASTUR.
Art. 4 - Compõem o CET:
- o Secretário de Estado de Esportes, Lazer e Turismo,

que será o seu Presidente;
Ir - o Presidente da TURMINAS, que será seu Vice-
Presidente, cabendo-lhe ainda as funções executivas do
Conselho;
III - os Secretários Adjuntos das Secretarias de Estado:
a) do Planejamento e Coordenação Geral
b) da Fazenda;
c) da Cultura;
d) de Indústria e Comércio;
e) de Comunicação Social;
f) de Transportes e Obras Públicas;
g) de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;
h) do Trabalho e Ação Social;
IV - os titulares das seguintes entidades:
a) Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico

de Minas Gerais - IEPHAMG;
b) Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -;
c) Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
d) Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -;
c) Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -:
d) Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais
- INOI -;
V - um representante de cada uma das seguintes entidades:
a) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

FIEMG -;
b) Associação Comercial de Minas Gerais - ACM -;
C) Associação Brasileira da Indústria Hoteleira - ABIH -;
d) Associação Brasileira das Empresas de Entretenimento e

Lazer - ABRASEL -;
e) Associação Brasileira dos Jornalistas e Escritores de
Turismo - ABRAJET -;
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f) Associação Brasileira de Agências de Viagem - ABAV -;
g) Associação de Guias Especializados de Turismo do Brasil

- AGTURB -;
h) Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais;
1) Federação dos Clubes de Diretores Lojistas do Estado de

Minas Gerais;
j) Associação Mineira de Municípios - AMM -;
1) União Brasileira de Promotores de Feiras - UBRAFE -;
m) Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de
Minas Gerais - SINOPAS -;
n) Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
VI - 5 (cinco) pessoas representativas da comunidade,
designadas pelo Governador do Estado.
Art. 5g - Os membros do CET, designados pelo Governador do
Estado, terão suplentes que os substituirão em caso de
ausência ou impedimento.
Art. Go - Os membros do Conselho e seus suplentes terão

mandato coincidente com o do Governador do Estado, permitida
a recondução-
Art. 7g - Os suportes técnico e administrativo para
funcionamento do CET serão fornecidos pela Secretaria de
Estado de Esportes. Lazer e Turismo.
Art. Bg - As normas complementares destinadas ao desempenho

das atividades do Conselho serão estabelecidas no regimento
interno, que será submetido à aprovação do Governador do
Estado, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
publicação desta lei.
Art. Og - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

ERRATA

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.189/92, APRESENTADO NO 20 TURNO

Na "Conclusão" do parecer em epígrafe, publicado na edição
de 12/3/94, na pág. 34, col. 4. onde se lê:
'pela prejudicialidade', leia-se:
"pela rejeição".
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Belo Horizonte, sábado, 30 de abril de 1994

ATA

ATA DA 523a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE ABRIL DE 1994

Presidência do Deputado Amilcar Padovani
SUMARIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 2.008 e
2.009/94 Requerimento do Deputado Roberto Carvalho -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e Ação
Social e de Fiscalização Financeira, e dos Deputados Milton
Salles, Márcio Miranda, Elmiro Nascimento e Tarcísio
Henriques - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Antônio Fuzatto, Geraldo Rezende. Tarcísio Henriques, Marcos
Helênio e Maria José Haueisen - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): l
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Roberto Carvalho; a provação -
Requerimento no 4.990/93: aprovação com as Emendas ns 1 e 2
- 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação
de proposições: Votação, em 2o turno, do Projeto de Lei ng
1.465/93; aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 1,761/93; aprovação - ENCERRAMENTO

ABERTURA
- Às 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - AmbrÓsio
Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro
- Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira
- Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Marques - Jorge Eduardo
- José Braga - José Laviola - Kemil Kumaira - Màrcio Miranda
- Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Paulo
Pettersen - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Sebastião
Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington
de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Amilcar Padovani) - A lista de

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

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Antônio Fuzatto, 2Q Secretário 'ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
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Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições;
PROJETO DE LEI Ng 2.008/94

Autoriza o Poder Executivo a conceder gratificação de
periculosidade aos soldados da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais-PMMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a
titulo de periculosidade, a gratificação adicional de 30%
(trinta por cento), calculada sobre o soldo, aos soldados da
Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG.
Parágrafo único - A natureza do trabalho de soldado, que o
torna merecedor da percepção do adicional de periculosidade,
será avaliada pelo comando do batalhão e submetida ao
Comando-Geral da PMMG.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 28 de abril de 1994.
Tarcísio Henriques
Justificação: O atual quadro social expõe os mantenedores

da nossa segurança a constantes situações de violência.
Portanto, nada mais justo do que conceder-lhes uma
correspondente compensação financeira, sem a qual mais se
aviltará o trabalho dos nossos soldados, tão mal remunerados
nos dias de hoje.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195. c/c O art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.009/94
Autoriza o Poder Executivo a conceder gratificação de
insalubridade aos soldados da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais - PMMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, a
titulo de insalubridade, a gratificação adicional de 30%
(trinta por cento), calculada sobre o soldo, aos soldados da
Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG.
Parágrafo único - A natureza do trabalho de soldado, que o
torna merecedor da percepção do adicional de insalubridade,
será avaliada pelo comando do batalhão e submetida ao
Comando-Geral da PMMG.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques
Justificação; O quadro de violência a q ue estamos expostos

neste fim de século deixa os mantenedores da nossa segurança
sujeitos a uma atividade insalubre, pelo contato permanente
com portadores de doenças transmissiveis. Por isso, é
necessária uma correspondente compensação financeira, sem a
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qual mais se aviltará o trabalho dos nossos soldados, tão
mal remunerados nos dias de hoje.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do
Regimento Interno.

REQUERIMENTO
Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja constituída
comissão especial para visitar a Companhia Açucareira
Riobranquense, com sede no Município de Rio Sranco, em
virtude de essa usina estar passando por grandes
dificuldades financeiras e não estar cumprindo com suas
obrigações fiscais, previdenciàrias e trabalhistas.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões
de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e dos
Deputados Milton Safles, Màrcio Miranda, Elmiro Nascimento e
Tarcisio Henriques.

Oradores Inscritos
- Os Deputados Antônio Fuzatto, Geraldo Rezende, Tarcisio

Henriques, Marcos Helênlo e Maria José Haueisen proferem
discursos, que serão publicados em outra edição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lã

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei ns
1.708/93. do Deputado Antônio Pinheiro, e 1.739/93, do
Deputado José Militão; pela Comissão de Fiscalização
Financeira - aprovação do Requerimento ng 4.996/93. do
Deputado Romeu Queiroz (Ciente. Publique-se.); pelos
Deputados Milton Salles - falecimento do Sr. Cyro de Castro
Queiroz, nesta Capital; Márcio Miranda - falecimento da Sra.
Conceição Cândida Moreira. nesta Capital: Elmiro Nascimento
- falecimento do Sr. Xisto Oliveira Alves. em Patos de
Minas; Tarcísio Henriques - falecimento do Sr. José Chaves
Campos, em Cataguases. (Ciente. Oficie-se.)

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto
Carvalho, em que, nos termos regimentais, solicita a
constituição de comissão especial para visitar a Cia.
Açucareira Riograndense, no Município de Visconde do Rio
Branco. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento nQ 4.990/93, do Deputado Adelmo Carneiro Leão,

pedindo informações ao Diretor-Geral da RURALMINAS acerca da
existência de ações discriminatórias do Estado, inclusive
anteriores à criação do órgão. A Mesa da Assembléia opina
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pela aprovação do requerimento com as Emendas ngs 1 e 2, que
apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 e 2. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado o Requerimento
ng 4.990/93 com as Emendas ngs 1 e 2.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta da presente reunião o
Projeto de Lei ng 1.959194. do Governador do Estado, tendo
em vista que ele foi apreciado na reunião extraordinária de
ontem à noite e, tendo recebido emendas, foi devolvido à
Comissão de Fiscalização Financeira para que sobre elas seja
emitido parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei
ng 1.465/93. do Deputado Roberto Luiz Soares, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Ervália. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.761/93, do
Tribunal de Justiça, que dispõe acerca da extinção dos
ofícios auxiliares e judiciais que menciona e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto- Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 29, às 9 horas, bem como para a
es pecial da mesma data, às 20 horas, destinada a homenagem à
PETROBRAS. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.071/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ibrahim Jacob. a proposição em tela
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Departamento de
Assistência Médico-Social - DAMES - da Loja Maçônica
Fraternidade Ubaense, no Município de Ubá.
Publicado o projeto, foi ele enviado à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, apresentando o
Substitutivo flQ 1.
Nos termos regimentais, vem o projeto agora a esta Comissão

para receber parecer quanto ao mérito.
Fundamentação

A proposição em pauta não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, á sua aprovação.
Trata-se de doação de imóvel em que o Estado é o doador e o

donatário é o Departamento de Assistência Médico-Social -
DAMES - da Loja Maçônica Fraternidade Ubaense, não tendo tal
transação nenhuma repercussão no orçamento estadual
O imóvel estava ocioso e foi cedido, a titulo de comodato,
á instituição referida para que promovesse assistência
médico-social a pessoas carentes.
A entidade cresceu, atingindo âmbito regional! sendo o
trabalho por ela desenvolvido ao longo dos anos de grande
alcance social, beneficiando diversos segmentos da
sociedade.
A perda patrimonial para o Estado é ínfima quando se

considera a envergadura da obra social realizada pelo DAMES.
Conforme o Ofício ng 436/93, da Secretaria de Estado de

Recursos Humanos e Administração, que encaminhou
documentação relativa ao imóvel objeto da doação, há
manifestação favorável, por parte do Estado, à realização
desse contrato.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.071/92 na forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio. relator -

Sebastião Costa - Baldonedo Napoleão,
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.522193
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
o Projeto de Lei ng 1.522/93, do Deputado Roberto Carvalho,
dispõe sobre a criação do Programa Mineiro de Incentivo á
Fruticultura de Clima Temperado e Tropical - MINASFRUTA - e
dá outras providências.
Após sua publicação em 5/8/93, a matéria foi distribuída,
nos termos regimentais, ás Comissões de Constituição e
Justiça, de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Preliminarmente, a Comissão de
Constituição  Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma do
Substitutivo ng 1, por ela apresentado.
Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito da

proposição.
Fundamentação

O projeto de lei em questão tem por objetivo primordial
incentivar o desenvolvimento da fruticultura em Minas
Gerais. A iniciativa do Deputado Roberto Carvalho, ao propor
tal programa, é bastante louvável
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A agropecuária mineira vem enfrentando, na atualidade,
sérios entraves com relação a seus produtos tradicionais,
como o café, o leite e a carne bovina. A defasagem entre os
baixos preços recebidos pelos bens produzidos nas fazendas e
aqueles pagos pelos insunos necessários á produção, aliada
ás incertezas geradas pelos sucessivos planos econômicos,
que sempre punem o setor produtivo, reduz enormemente as
perspectivas de ganhos dos agricultores.
Por outro lado, a escassez de recursos do setor público,
que se traduz na deficiência dos serviços prestados á
agricultura, especialmente os ligados á extensão rural e á
pesquisa agrícola, indica a necessidade da busca de maior
racionalização e diversificação nos empreendimentos, bem
como a melhoria nos métodos de produção.
Pode-se comprovar o dinamismo da fruticultura observando-se

o que já vem ocorrendo em algumas regiões do Estado. No
Triângulo Mineiro, vem-se instalando, por conta da
iniciativa privada, um grande pólo de produção de frutas
citricas, embora tal produção se destine ao abastecimento
das indústrias paulistas de suco. Já no Norte de Minas, no
vale do São Francisco, a partir de projetos públicos de
irrigação, encontra-se em expansão a produção de frutas
tropicais selecionadas, como a uva, o melão, a manga e a
banana, com vistas â exportação, o que vem sendo considerado
a redenção da região.
Percebe-se, com isso, que temos, em Minas, todas as

condições de clima e de solo, além do domínio da tecnologia,
para garantir nossa auto-suficiência na produção de frutas e
gerar excedentes para a exportação. E inadmissível,
portanto, a situação que se verifica no CEASA de Belo
Horizonte, onde mais da metade dos produtos de fruticultura
são provenientes de outros Estados da Federação,
principalmente de São Paulo.
Nesse contexto, a implantação de um programa como o

MINASFRIJTA é extremamente oportuna. A fruticultura, dado o
seu caráter de grande absorvedora de mão-de-obra, além de
sua alta rentabilidade por unidade de área, quando
tecnicamente conduzida, pode representar um grande passo na
direção da recuperação socioeconõmica de nosso Estado.
Com relação ao Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, entendemos que ele vem aprimorar
o projeto original, conferindo-lhe maior objetividade.
Entretanto, estamos sugerindo algumas alterações, em
particular ao art. 2g, que trata das atribuições do Poder
Executivo na administração e na execução do programa.
A Emenda no 1 propõe o zoneamento agroclimático do Estado,
com a identificação das áreas apropriadas para a
fruticultura. Tal medida se faz necessária, uma vez que a
diversidade de solos e climas é muito grande em Minas,
existindo condições para o desenvolvimento tanto de frutas
de clima temperado, no Sul, como de frutas de clima
tropical, nas outras regiões.
A fiscalização da produção e do comércio de mudas
frutíferas é a principal modificação a ser introduzida com a
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Emenda flQ 2. De fato, esse segmento é de suma importância
para o êxito do programa, pois traz implicações relativas ao
controle de pragas e doenças de plantas.
Já a medida proposta na Emenda nQ 3, de supressão do inciso

V do art. 2Q do substitutivo, deve ser acolhida, uma vez que
o inciso II do artigo citado já prevê o registro de
produtores, comerciantes e beneficiadores de frutas. Por sua
vez, a Emenda no 4, que prevê o estimulo ao cooperativismo e
a outras formas de associativismo, torna desnecessário o
levantamento socioeconõmico previsto no inciso suprimido.
Outro ponto relevante é o que diz respeito á emissão de

certificado de origem e qualidade, prevista no inciso VII do
art. 2Q do substitutivo, que a Emenda no 5 pretende
modificar. Para atender a um mercado consumidor cada vez
mais exigente e competitivo, tanto interna quanto
externamente, a padronização e a classificação do produto se
tornam medidas imprescindíveis. Cabe ao Estado, nesse caso.
estabelecer parâmetros para que tais medidas se efetivem.
Propomos, ainda, por meio da Emenda nQ 6. a inclusão de um
item que assegure, como dever do Poder Executivo, o
incentivo á implantação de agroindústrias processadoras de
frutas nas regiões produtoras. Como foi dito anteriormente,
com isso estaremos contribuindo para a retomada do
desenvolvimento socioeconõmlco de Minas, com a geração de
empregos e a fixação do homem em sua região.
Finalmente, a Emenda ng 7 visa a assegurar aos produtores

carentes de recursos e às cooperativas o acesso ao crédito,
de forma facilitada, nas instituições financeiras do Estado.
Tal proposta, prevista no projeto original, foi
desconsiderada no Substitutivo nQ 1, com o que não
concordamos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.522/93, na forma do Substitutivo no 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas ns
1 a 7, a seguir redigidas.

EMENDA NO 1
Dê-se ao inciso 1 do art. 2Q a seguinte redação:

 

'Art. 2 - . . ...................................

 

- promover o zoneamento agroclimático do Estado,
identificando as áreas adequadas á fruticultura.'.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao inciso II do art. 2Q a seguinte redação:

 

"Art. 2g - . . ........................
II - registrar e fiscalizar as unidades de produção e o

comércio de mudas frutíferas, bem como as unidades de
produção, o comércio e a industrialização de frutas.".

EMENDA NO 3
Suprima-se o inciso V do art. 2g.

EMENDA NQ 4
Dê-se ao inciso VI do art. 2Q a seguinte redação:

 

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

 

VI - estimular o cooperativismo e outras formas de
associativismo entre os produtores, em particular nas ações
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voltadas para a compra de insumos. a industrialização e a
comercialização do produto.".

EMENDA NO 5
Dê-se ao inciso VII do art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2g - .. .............................................
VII - criar mecanismos que facilitem a padronização e a
classificação do produto, com vistas á instituição de
certificados de qualidade.".

EMENDA NQ 6
Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte inciso:
"Art. 2 - .. .......................................

incentivar a implantação de agroindústrias nas
regiões produtoras de frutas, em especial de pequenos e
médios empreendimentos autônomos e de cooperativas ou
associações de produtores.".

EMENDA NQ 7
Acrescente-se ao art. 2g o seguinte inciso:
"Art. 2g - . . .............................

- facilitar o acesso ao crédito, mas instituições
financeiras do Estado, aos produtores carentes de recursos,
bem como ás cooperativas e associações de produtores.".
Sala das Reuniões, 9 de março de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Jaime Martins, relator -

Arnaldo Canarinho - Jorge Eduardo.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.522/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei

nQ 1.522/93 dispõe sobre a criação de programa de incentivo
à fruticultura de clima temperado e tropical.
A proposição foi distribuida ã Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n
1. Em seguida, a Comissão de Agropecuária e Politica Rural
opinou pela aprovação do Substitutivo ng 1, apresentando as
Emendas mgs 1 a 7.
Na forma regimental vem, agora, o projeto a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos econômico e
financeiro.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por finalidade incentivar a
fruticultura no Estado, por meio da implantação de programa
específico. No entanto, trata-se, na realidade, de uma
proposição precipuamente voltada para a fixação de
diretrizes para uma politica de ação, razão por que, se
transformada em lei, não trará repercussões econômico-
financeiras em curto prazo.
Por outro lado, o projeto visa a orientar a atuação dos
órgãos da administração pública estadual que estejam
relacionados com a matéria e que sejam dotados de recursos
financeiros a serem canalizados para um programa objetivo
de ação, com vistas ao pleno desenvolvimento da fruticultura
de clima temperado e tropical.
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Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.522/93 na forma do Substitutivo flQ 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça e com as Emendas 11Q5 1 a
7, propostas pela Comissão de Agropecuária e Política Rural.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Marcos Helênio, relator -

Sebastião Costa - Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NO 3/90
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Tribunal de Contas do Estado, o projeto de
lei complementar em tela dispõe sobre a organização daquela
egrégia Corte de Contas e dá outras providências.
No lg turno, foi a proposição aprovada nos termos do
Substitutivo nQ 1, com as Emendas ns 53, 54, 57, 62, 63,
65. 72, 74, 79 e 82 a 84. a Subemenda ng 1 à Emenda ng 76, a
Subemenda ng 1 à Emenda ng 77 e com a rejeição do inciso II
do art. 98, em votação de destaque.
Agora, vem a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada
no 2g turno e de ser elaborada a redação do vencido, que
segue anexa e integra este parecer.

Fundamentação
O projeto de lei complementar em exame, adaptado á nova

Constituição Estadual e aperfeiçoado pelo Substitutivo ng 1,
que introduziu importantes inovações na lei orgânica do
Tribunal de Contas do Estado, dispõe sobre a organização e o
funcionamento daquela egrégia Corte.
Assim, o projeto não acarretará ónus para a sua execução,
não encontrando, portanto, óbice de natureza financeiro-
orçamentária a sua aprovação.
Tendo em vista o aperfeiçoamento do projeto de lei
complementar em exame e atendendo a solicitação do
Presidente do Tribunal de Contas, estamos propondo a
supressão do parágrafo único do art. 26, o que fazemos por
meio da Emenda ng 1.

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

Complementar no 3/90, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno e com a Emenda np 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Suprima-se o parágrafo único do art. 26.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Marcos Helênio - Sebastião Costa.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 3190

Dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Titulo 1
Do Tribunal de Contas

Capitulo 1
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Da Sede e da Jurisdição
Art. lg - O Tribunal de Contas é órgão de controle externo
das administrações públicas estadual e municipal, presta
auxilio ao Poder Legislativo, tem sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - O controle externo de que trata o caput

deste artigo compreende a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e de
municipio, bem como das entidades da respectiva
administração indireta e das empresas de cujo capital social
participem.
Art. 2 - O Tribunal de Contas tem jurisdição, em todo o
território do Estado, sobre pessoas e matérias sujeitas á
sua competência e abrange:

- pessoa física ou jurídica, administrador ou responsável
por unidade ou entidade a que se refere o art. lg desta lei
e que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais responda _o
Estado, município ou entidades da respectiva administração
indireta, ou que assuma em nome destes obrigações de
natureza pecuniária;
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário estadual ou
municipal;
III - os dirigentes ou liquidantes de empresas ou entidades

encampadas ou sob intervenção ou que de qualquer modo
venham a integrar, em caráter provisório ou permanente, o
património do Estado ou de município;
IV - os responsáveis pelas contas estaduais ou municipais

das empresas, incluídas as supranacionais, de cu j o capital
social o Estado ou o município participem, de forma direta
ou indireta, nos termos do ato ou do contrato constitutivo
ou de tratado;
V - os responsáveis por entidades dotadas de personalidade
jurídica de direito privado que recebam contribuições ou
subvenções do poder público estadual ou municipal
VI - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos
atos estejam sujeitos a sua fiscalização por expressa
disposição de lei;
VII - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos
repassados pelo Estado ou por município, mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congéneres;
VIII - os sucessores dos administradores e responsáveis a
que se refere este artigo, até o limite do valor do
património transferido, nos termos do art. 5g, inciso XLV,
da Constituição Federal;
IX - os representantes do Estado ou de município na

assembléia geral das empresas estatais e das sociedades
anónimas de cujo capital social participem, solidariamente,
com os membros do Conselho Fiscal e de Administração, pela
prática de atos de gestão ruinosa ou liberalidade á custa
das respectivas sociedades.

Capitulo II
Da Constituição e da Competência
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Art. 3g - O Tribunal de Contas compõe-se de 7 (sete)
Conselheiros.
Art. 4g - Completam a organização do Tribunal de Contas a
Auditoria, composta de 7 (sete) Auditores, e o quadro
próprio de pessoal dos seus serviços auxiliares.
Parágrafo único - O Tribunal de Contas será dividido em
Câmaras, observado o disposto no f 6Q do art. 76 e no
do art. 77 da Constituição do Estado.
Art. Sg - Os serviços auxiliares terão atribuições e
especificações disciplinadas em resolução do Tribunal de
Contas, observado o disposto nesta lei.
Parágrafo único - Será instalada inspetoria regional do

Tribunal em cada uma das macrorregiões do Estado. destinadas
a auxiliar o desempenho de suas funções de fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial das administrações estadual e municipal.
Art. € - O Tribunal elegerá, anualmente, na sua última
sessão plenária, em escrutínio secreto, dentre os
Conselheiros efetivos, presente a maioria absoluta deles, o
Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, permitida 1
(uma) reeleição.

lo - Somente os Conselheiros efetivos, ainda que em gozo
de férias ou licença, poderão participar das eleições.

2g - Nas faltas ou nos impedimentos, o Presidente será
substituído pelo Vice-Presidente e, na ausência ou no
impedimento deste, pelo Conselheiro mais antigo em
exercício.

3g - Em caso de vacância da Presidência ou da Vice-
Presidência, far-se-á nova eleição, salvo se a vaga ocorrer
nos dois últimos meses do ano, caso em que as substituições
se darão em conformidade ao parágrafo anterior.

- O Conselheiro eleito, na hipótese do parágrafo
anterior, completará o tempo do mandato interrompido, sem
prejuízo de poder concorrer á eleição prevista no "caput°
deste artigo.
Art. lo - O Conselheiro ou Auditor nomeado tomará posse no
prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato,
prorrogável por igual período.
Art. Bg - Os Conselheiros e os Auditores, depois de
empossados, só perderão seus cargos por efeito de sentença
judicial transitada em julgado ou exoneração a pedido.
Art. go - Os Conselheiros e os Auditores do Tribunal de
Contas, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, serão
julgados, respectivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça
e pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Art. 10 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão
substituídos, no caso de vaga, faltas ou quaisquer
impedimentos, pelos Auditores, observado o disposto no
parágrafo único do art. 265 da Constituição do Estado.
Parágrafo único - Nas substituições, os Auditores terão os

vencimentos dos Conselheiros, salvo se convocados apenas
para completar o "quorum' necessário á realização das
sessões.
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Art. 11 - Os Conselheiros e os Auditores, após 1 (um) ano
de exercicio, terão direito a férias correspondentes, quanto
a sua duração, ás que a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional assegura aos membros do Poder Judiciário, na forma
que dispuser o Regimento Interno do Tribunal.
Art. 12 - A antiguidade no Tribunal de Contas será

regulada:
- pela posse:

II - pelo tempo de serviço público:
III - pela idade.
Art. 13 - Compete ao Tribunal de Contas:

- apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador
do Estado e sobre elas emitir parecer prévio em 60
(sessenta) dias contados do seu recebimento;
II - apreciar as contas prestadas anualmente pelos

Prefeitos e sobre elas emitir parecer prévio em 360
(trezentos e sessenta) dias contados do seu recebimento;
III - julgar as contas de administradores e demais

responsáveis por dinheiros, bens ou valores públicos das
unidades dos Poderes do Estado e de município e das
respectivas entidades da administração indireta, facultado
valer-se de certificado de auditoria passado por
profissional ou entidades habilitados na forma da lei e de
notória idoneidade técnica;
IV - fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa a

perda, extravio ou outra irregularidade de que tenha
resultado prejuízo ao Estado, a município ou a entidade da
respectiva administração indireta;
V - promover a tomada de contas, nos casos em que não
tenham sido prestadas no prazo legal;
VI - apreciar, para fim de registro, a legalidade dos atos
de admissão de pessoal, a qualquer titulo, pelas
administrações direta e indireta dos Poderes do Estado e de
município;
VII - apreciar, para fim de registro, a legalidade dos atos
de concessão de aposentadoria, reforma e pensão de
servidores das administrações direta e indireta dos Poderes
do Estado e dos municipios, ressalvadas as melhorias
posteriores que não tenham alterado o fundamento legal do
ato concessório;
VIII - realizar, por iniciativa própria ou a pedido da
Assembléia Legislativa, de Câmara Municipal ou de comissão
de qualquer dessas Casas, inspeção e auditoria de natureza
contábil, financeira, orçamentària, operacional e
patrimonial em unidades dos Poderes do Estado ou de
municipio e das respectivas entidades da administração
indireta:
IX - emitir parecer prévio, quando solicitado pela

Assembléia Legislativa ou por Câmara Municipal, sobre
empréstimo e operação de crédito que o Estado ou o nunicipio
realizem, e fiscalizar a aplicação dos recursos deles
resultantes;
X - emitir parecer, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade
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competente, na forma estabelecida no Regimento Interno,
sobre matéria que tenha repercussão financeira, contábil,
orçamentária, operacional e patrimonial;
XI - fiscalizar as contas estaduais das empresas, incluídas
as supranacionais, de cujo capital social o Estado ou
município participem de forma direta ou indireta, nos termos
do ato constitutivo ou de tratado, respeitados os limites da
lei das sociedades por ações;
XII - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados ou recebidos pelo Estado ou por município por
força de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;
XIII - prestar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, as
informações solicitadas por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos
membros dos Poderes Legislativos Estadual ou Municipal, ou
por comissão sua, sobre assunto de fiscalização contábil
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre
os resultados de auditoria e inspeção realizadas nas
unidades dos Poderes ou em entidade da respectiva
administração indireta;
XIV - aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade da

des pesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas
nesta lei
XV - examinar a legalidade de ato dos procedimentos
licitatõrios, de modo especial dos editais, das atas de
julgamento e dos contratos celebrados;
XVI - apreciar a legalidade, a legitimidade, a
economicidade e a razoabilidade de contrato, convênio,
ajuste ou instrumento congênere que envolvam a concessão, a
cessão, a doação ou a permissão de qualquer natureza, a
titulo oneroso ou gratuito, de responsabilidade do Estado ou
de município, por qualquer de suas unidades ou entidades da
administração indireta;
XVII - estabelecer prazo para que a unidade ou entidade
tome as providências necessárias ao cumprimento da lei, se
apurada ilegalidade;
XVIII - sustar, se não atendido, a execução de ato
impugnado e comunicar a decisão à Assembléia Legislativa ou
a Câmara Municipal;
XIX - representar ao Poder competente sobre irregularidade

ou abuso apurado, indicando o ato inquinado e definindo
responsabilidades, inclusive de Secretário de Estado ou
autoridade de nível hierárquico equivalente, e comunicar a
decisão á Assembléia Legislativa ou a Câmara Municipal e â
respectiva Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária;
XX - acompanhar e fiscalizar a aplicação das
disponibilidades decaixa do Tesouro Público no mercado
financeiro nacional de títulos públicos e privados de renda
fixa, e sobre ela emitir parecer para a apreciação do Poder
Legislativo;
XXI - fiscalizar quanto à legalidade, á legitimidade e á
economicidade os atos referentes á receita pública, assim
como os que impliquem despesa, subvenção e renúncia de
receita;
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XXII - fiscalizar a atuação de dirigentes e liquidantes das
entidades encampadas pelo Estado ou por município, das
entidades submetidas á intervenção destes e das que, de
qualquer modo, venham a integrar em caráter provisório ou
permanente o seu patrimônio;
XXIII - fiscalizar a aplicação de recursos públicos
estaduais ou municipais repassados a entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito privado;
XXIV - verificar a legalidade de cauções e fianças e

autorizar a sua restituição mediante comprovação da execução
ou da rescisão do instrumento que lhe deu origem;
XXV - determinar averbação de apostilas, títulos
declaratór los de direito ou de quaisquer outros atos que
modifiquem assentamentos feitos em razão dos incisos VI e
VII deste artigo;
XXVI - corrigir erros ou enganos materiais de cálculos em
parcelas ou somas de quaisquer atos, podendo o órgão de
origem recorrer da retificação feita, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da respectiva comunicação;
XXVII - decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por
qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato,
na forma prevista nesta lei
XXVIII - decidir sobre a sustação da execução de contrato,
no caso de não se efetivar, em go (noventa) dias, a medida
prevista no lg do art. 76 da Constituição do Estado:
XXIX - baixar resoluções e expedir instruções normativas
gerais ou especiais sobre qualquer matéria de sua
competência;
Parágrafo único - A resposta à consulta a que se refere o
inciso X deste artigo tem caráter normativo e constitui
prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto.
Art. 14 - D Tribunal de Contas do Estado, para o exercício
de sua competência institucional, poderá requisitar dos
órgãos e entidades estaduais a prestação de serviços
técnicos especializados, a serem executados em prazo
previamente estabelecido.
Art. 15 - Para o desempenho de sua competência, o Tribunal
receberá da Secretaria de Estado da •Fazenda e das
Prefeituras Municipais, em cada exercício, o rol dos
responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos e outros
documentos ou informações que considerar necessários, na
forma estabelecida no Regimento Interno.
Parágrafo único - O Tribunal poderá solicitar ao Secretário
de Estado, ao supervisor da área ou á autoridade de nível
hierárquico equivalente outros elementos indispensáveis ao
exercício de sua competência.
Art. 16 - Compete privativamente ao Tribunal de Contas:

- eleger o seu Presidente, o seu Vice-Presidente e o seu
Corregedor;
II - elaborar e alterar seu Regimento Interno por
iniciativa, respectivamente, do Presidente ou da maioria dos
Conselheiros e organizar seus serviços auxiliares;
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III - submeter à Assembléia Legislativa projeto de lei
relativo à criação. à transformação e à extinção de cargos e
à fixação dos vencimentos dos seus servidores;
IV - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus

membros;
V - determinar a realização de concursos públicos para
preenchimento dos cargos do seu quadro de pessoal e julgar e
homologar seus resultados;
VI - elaborar sua proposta orçamentária, observados os
limites fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
VII - fixar diárias de viagens de servidores do seu quadro;
VIII - apresentar sua prestação de contas anual á
Assembléia Legislativa;
IX - enviar à Assembléia Legislativa, trimestral e

anualmente, relatório das suas atividades;
X - organizar e submeter ao Governador do Estado lista
triplice para provimento de cargo de Conselheiro, com
relação ás vagas a serem preenchidas por Auditor do Tribunal
de Contas

Capítulo III
Das Atribuições do Presidente

Art. 17 - Compete ao Presidente, além do que lhe for
atribuido no Regimento Interno;

- dirigir o Tribunal e seus serviços;
II - dar posse aos Conselheiros, Auditores e servidores do

Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas, na forma do
Regimento Interno;
III - expedir atos de nomeação, admissão, exoneração,

remoção, movimentação, dispensa, aposentadoria e outros atos
relativos aos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal,
nos termos da legislação em vigor;
IV - expedir ato de nomeação e de exoneração de ocupante.

ou de seu substituto, de cargo de provimento em comissão,
incluido o indicado para servir em gabinete de Conselheiro e
de Auditor;
V - proferir voto de desempate e, sempre que necessário.
para que se complete o julgado;
VI - manter a ordem na seção por meio de medidas

consideradas próprias;
VII - comunicar à Ordem dos Advogados do Brasil as faltas

cometidas por patronos das partes, sem prejuizo das penas de
advertência e afastamento do recinto;
VIII - mandar coligir documentos e provas para verificação
de crime de responsabilidade decorrente de atos sujeitos á
sua apreciação;
IX - encaminhar ao poder competente a proposta orçamentária

do Tribunal, diretamente ou mediante delegação;
X - promover a requisição dos recursos orçamentários,
compreendidos os créditos suplementares e especiais
destinados ao Tribunal, que lhe serão entregues em
duodécimos até o dia 20 (vinte) de cada mês;
XI - providenciar sobre a publicação do expediente do
Tribunal no órgão oficial do Estado;
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XII - remeter ao Poder Legislativo processo referente a
contrato impugnado pelo Tribunal
XIII - encaninhar representação do Tribunal ao Poder
competente sobre irregularidades e abusos verificados no
exercício do controle da administração financeira,
orçamentária. contábil e patrimonial;
XIV - providenciar a restauração de autos perdidos e
promover medidas destinadas a sanar incidentes processuais;
XV - punir servidores do Tribunal, na forma da legislação

em vigor;
XVI - mandar riscar expressões consideradas injuriosas ás
partes em processos de seu conhecimento ou devolver peças em
que se tenha feito critica desrespeitosa às autoridades ou a
membros do Tribunal;
XVII - julgar a suspeição oposta ao Auditor em feitos em

que atue;
XVIII - conceder a palavras aos advogados para que produzam

a defesa, em causa própria ou de seus constituintes;
XIX - receber os recursos previstos em lei contra decisões
do Tribunal
XX - conceder licença e férias aos Auditores;
XXI - expedir atos de reconhecimento de direitos e

vantagens relativos aos servidores do Tribunal;
XXII - ordenar a expedição de certidões dos documentos que
se encontrem no Tribunal, se não forem de caráter sigiloso;
XXIII - apresentar ao Plenário o relatório anual dos
trabalhos do Tribunal;
XXIV - encaminhar, trimestralmente, à Assembléia
Legislativa, os relatórios das atividades do Tribunal, nos
termos do art. 76. 40, da Constituição do Estado;
XXV - encaminhar, anualmente, à Assembléia Legislativa suas
contas, acompanhadas do relatório anual de suas atividades;
XXVI - determinar inspeções e vistorias em órgãos sujeitos
à jurisdição do Tribunal, de oficio ou a requerimento;
XXVII - representar o Tribunal perante os demais Poderes e
entidades da administração pública;

Capitulo IV
Das Atribuições do Vice-Presidente

Art. 18 - Ao Vice-Presidente, além do que lhe for atribuído
no Regimento Interno, compete:

- substituir o Presidente e relatar suspeição a este
oposta, quando não reconhecida;
II - exercer as suas próprias funções, cumulativamente, nas

substituições eventuais;
III - dirigir a Revista do Tribunal de Contas;
IV - coordenar a publicação de súmulas de decisões do

Tribunal
V - presidir a Ia Câmara.

Capitulo V
Do Corregedor

Art. 19 - Compete ao Corregedor, além do que lhe for
atribuído no Regimento Interno:

- inspecionar e corrigir os serviços auxiliares,
verificando:
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a) a organização dos livros ou registros a cargo do
servidor;
b) a adequada distribuição dos processos;
c) a observância dos prazos legais e regimentais:
II - propor providências para tornar mais rápido o

andamento dos processos;
III - instaurar processo de abandono de cargo contra

servidor do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas;
IV - fazer respeitar os prazos fixados na lei e no

Regimento Interno para exame dos processos pelos Auditores,
Procuradores e Conselheiros.
Art. 20 - Anualmente, o Corregedor apresentará ao Tribunal
relatório circunstanciado dos serviços realizados,
procedendo da mesma forma quando deixar o cargo.

Capítulo VI
Dos Auditores

Art. 21 - Compete ao Auditor, além das atribuições que lhe
forem fixadas no Regimento Interno:

- convocado pelo Presidente, substituir o Conselheiro nas
suas faltas e impedimentos, observado o critério
estabelecido no parágrafo único do art. 265 da Constituição
do Estado;
Ir - promover a instrução dos processos de:
a) prestação de contas por adiantamento:
b) prestação de contas de responsáveis por alnoxarifados;
c) restituição de cauções:
III - emitir parecer sobre consultas e recursos contra

decisões do Tribunal;
IV - por determinação do relator, promover, na forma
regimental, diligência para complemento de instrução
processual
V - emitir parecer nos processos de prestação e tomada de

contas;
VI - manifestar-se sobre a legalidade dos atos de admissão
de pessoal, das concessões iniciais de aposentadorias,
reformas e pensões, bem como sobre a legalidade dos atos
deles decorrentes;
VII - pronunciar-se a respeito dos registros e restituições
de cauções;
VIII - emitir parecer sobre balancetes e balanços sujeitos

ao exame do Tribunal;
IX - opinar sobre as prestações de contas anuais do

Governador e dos Prefeitos;
X - manifestar-se sobre a legalidade dos atos dos
procedimentos licitatórios;
XI - opinar sobre a regularidade de qualquer despesa, bem
como sobre quaisquer processos, por despacho do Presidente
ou do relator;
XII - desempenhar outras atribuições de seu cargo por

determinação do Presidente ou do Tribunal;
XIII - o parecer coletivo da Auditoria em matéria de
alçada. como definido no Regimento Interno, poderá ser
revisto pelo Tribunal Pleno mediante recurso da parte, do
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Ministério Público junto ao Tribunal ou "ex officio", quando
contrariar súmula editada pelo Plenário.
Parágrafo único - Em todos esses casos e em outros
previstos no Regimento Interno, o pronunciamento dos
Auditores deverá ser fundamentado e conclusivo.

Capitulo VII
Do Ministério Público junto ao Tribunal

Art. 22 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
será exercido por Procuradores de Justiça integrantes do
Ministério Público Estadual, nos termos de sua lei orgânica.
Art. 23 - Alén de suas atribuições constitucionais, compete
ao representante do Ministério Público:

- emitir parecer verbal ou escrito, quando solicitado
pelo Tribunal;
II - promover o andamento dos processos de julgamento de

contas e de todas as medidas deles decorrentes, inclusive as
que se referem a imposição de multas e a outras sanções
previstas em lei, esgotada qualquer possibilidade de
recurso;
III - interpor todos os recursos permitidos em lei e nos

mesmos prazos conferidos às partes;
IV - apontar ao Tribunal a ilegalidade, ilegitimidade e

antiecononicidade de qualquer despesa, bem como de renúncia
de receita;
V - promover a execução dos julgados do Tribunal, adotando

as providências necessárias ao seu cumprimento;
VI - comparecer às sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras,

discutir as questões e assinar acórdãos com a declaração de
haver estado presente;
VII - intervir, após o relatório e antes do inicio da
votação, no julgamento de contas e nos demais processos de
fiscalização financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial do Estado ou do município.
Art. 24 - E obrigatória a audiência do Ministério Público

nos casos de:
- julgamento de contas;

II - admissão de pessoal, concessão inicial de
aposentadorias, reformas e pensões;
III - recursos permitidos em lei:
IV - exame da ocorrência de prescrição;
V - prestações de contas anuais do Governador do Estado e
dos Prefeitos Municipais;
VI - processos de interesse do erário, incluídas as
consultas que versarem sobre realização de despesa pública.

Título II
Do Tribunal Pleno e das Câmaras

Capitulo 1
Do Tribunal Pleno

Art. 25 - Compete ao Tribunal Pleno, além do que lhe é
atribuído pelos arts. 13 a 16 desta lei e pelo Regimento
Interno, ressalvada a competência das Câmaras após a sua
instalação:

- dar parecer prévio nas contas do Governador do Estado e
dos Prefeitos Municipais;
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II - fixar a orientação do Tribunal em casos de decisões
conflitantes;
III - decidir sobre o provimento de cargos em comissão dos

serviços auxiliares;
IV - baixar resoluções e expedir instruções normativas

sobre matéria de sua atribuição ou das Câmaras:
V - prestar informações aos Poderes do Estado e dos

municípios;
VI - estabelecer as súmulas de decisões;
VII - julgar os recursos interpostos pelo Ministério
Público ou pelos responsáveis por contas, bens e valores
públicos;
VIII - julgar as exceções de suspeição opostas a seus

membros;
IX - decidir sobre assuntos administrativos definidos no

Regimento Interno;
X - emitir parecer em consultas formuladas ao Tribunal;
XI - determinar e julgar auditorias em órgãos sujeitos a
sua jurisdição;
XII - julgar os pareceres conclusivos da Câmara de

Licitação.
Parágrafo único - O "quorum mínimo para funcionamento do
Tribunal Pleno é de 4 (quatro) Conselheiros efetivos.

Capitulo II
Das Câmaras

Art. 26 - O Tribunal é dividido em Câmaras, que terão sua
composição e seu funcionamento regulamentados pelo Regimento
Interno.
Parágrafo único - A apresentação de projeto de lei para
criação de novas Câmaras, além das previstas nesta lei,
dependerá de deliberação da maioria absoluta dos
Conselheiros.
Art. 27 - Cada Cãmara do Tribunal de Contas será

constituída por 3 (três) membros, incluído o seu Presidente,
observada a condição de efetividade.
Parágrafo único - Na composição da Câmara, 2 (dois) de seus
membros serão escolhidos por sorteio anual, realizado na
última sessão ordinária do Tribunal Pleno, para viger no ano
seguinte.
Art. 28 - A ia Câmara será presidida pelo Vice-Presidente
do Tribunal, e a 2a Câmara, pelo Conselheiro efetivo mais
antigo na função.
Art. 20 - Compete à la Câmara decidir sobre processos
pertinentes à fiscalização financeira, orçamentária,
contábil, operacional e patrimonial dos municípios,
incluídas as entidades da administração indireta municipal.
Art. 30 - Compete á 2a Cãmara, além das atribuições fixadas
no Regimento Interno, instruir e examinar a legalidade de
atos e procedimentos licitatõrios, de modo especial dos
editais, das atas de julgamento e dos contratos celebrados
pelo Estado e por municípios, bem como dos processos de
dispensa e inexigibilidade de licitação e, com parecer
conclusivo, submetê-los á decisão do Plenário.

Capítulo III
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Da Competência dos Presidentes das Câmaras
Art. 31 - Compete aos Presidentes das Câmaras, além de
relatar e de votar os processos que lhes forem distribuídos
e de desempenhar outras atribuições fixadas no Regimento
Interno:

- convocar e presidir as sessões das respectivas Câmaras,
orientando os trabalhos e mantendo a ordem no Plenário;
II - resolver questões de ordem;
III - decidir sobre os requerimentos apresentados em

sessão
IV - encaminhar, conforme o caso, ao Presidente do Tribunal

Pleno as matérias não sujeitas à deliberação da Câmara;
V - convocar Auditores para completar o "quorum" das
respectivas Câmaras. -

TItulo III
Da Receita e da Despesa

Capitulo 1
Da Receita

Art. 32 - Compete ao Tribunal quanto à receita:
- fiscalizar os atos referentes à receita pública quanto

à legalidade, à legitimidade e á economicidade;
II - examinar a legalidade, a legitimidade e a

economicidade dos atos que impliquem renúncia de receitas;
III - fiscalizar a aplicação de recursos públicos no

mercado financeiro nacional de títulos públicos e privados
de renda fixa e emitir parecer sobre o resultado decorrente
do investimento para a apreciação do Poder Legislativo;
IV - emitir parecer prévio, se solicitado pelo Poder

Legislativo, sobre empréstimo ou operação de crédito
realizado pelo Estado ou por município:
V - fiscalizar a aplicação dos recursos provenientes de
empréstimo ou operação de crédito que o Estado ou município
realizem;
VI - inspecionar o serviço de revisão dos balancetes
mensais das repartições arrecadadoras e quaisquer
responsáveis, a fim de verificar se a arrecadação e a
classificação da receita se conformam com as determinações
legais;
VII - fiscalizar as receitas industriais e quaisquer outras
fontes de receitas do Estado e de município;
VIII - verificar a regularidade das cauções.
Parágrafo único - Para o cumprimento dessas atribuições,

serão encaminhados ao Tribunal de Contas, mensalmente, os
balancetes de cada mês com as demonstrações analíticas da
receita e, no prazo de 5 (cinco) dias, as cópias dos atos
sobre operações de crédito ou empréstimo, emissão de
títulos da divida pública, aplicação de disponibilidade de
caixa do Tesouro no mercado financeiro com os elementos
indispensáveis á verificação de sua regularidade,
legalidade, legitimidade e economicidade.

Capitulo II
Da Despesa

Art. 33 - Compete ao Tribunal quanto á despesa:
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- velar pela aplicação dos dinheiros públicos na
conformidade das leis, do orçamento e dos créditos próprios:
II - fiscalizar, quanto á legalidade, á legitimidade, á

economicidade e á razoabilidade, todos os atos praticados e
as obrigações assumidas pelo poder público os quais deram
origem á despesa:
III - examinar os créditos orçamentários constantes na

tabela de orçamento anual, bem como as modificações que se
verificarem no decurso do exercido;
IV - autorizar a restituição de cauções;
V - examinar as requisições de adiantamentos a servidor
público que tiver a seu cargo a execução de serviços
previstos no orçamento;
VI - examinar a legalidade, a legitimidade e a
economicidade do emprego de verbas e de adiantamentos
concedidos.

lg - Para efeito do disposto neste artigo, serão
remetidos ao Tribunal de Contas os balancetes mensais, com
demonstrações anal iticas da despesa.

2o - A Secretaria de Estado da Fazenda e os órgãos de
controle interno dos demais Poderes, após a contabilização,
remeterão ao Tribunal, mediante protocolo, no prazo máximo
de 5 (cinco) dias, a segunda via de cada empenho
administrativo ou contratual, contendo as indicações e os
requisitos essenciais fixados em lei.

30 - A Secretaria de Estado da Fazenda remeterá ao
Tribunal, diariamente, a segunda via dos Efeitos a Pagar e
Vencimentos a Pagar a fim de que se possa examinar a
regularidade das requisições de pagamento.

4Q - A despesa de caráter reservado e confidencial
restrita á área de segurança e devidamente justificada,
será examinada tendo em vista essa condição especial, na
forma regimental.
Art. 34 - O prazo de aplicação dos adiantamentos não será
superior a 30 (trinta) dias, salvo se a lei estabelecer
prazo maior.
Art. 35 - Quem retiver, além do prazo previsto em lei,
qualquer quantia que deva ser recolhida aos cofres públicos,
ficará sujeito á multa prevista no art. 84 desta lei, sem
prejuizo do pagamento de juros e correção monetária.

Titulo IV
Do Julgamento de Contas

Art. 36 - Em todas as eta pas do processo de julgamento de
contas será assegurada ao responsável ou interessado ampla
defesa.
Art. 37 - As contas dos administradores e responsáveis
Indicados no art. 2g serão, em cada exercido, submetidas a
julgamento do Tribunal, na forma de tomada ou prestação de
contas, de acordo com as diretrizes estabelecidas em
instrução normativa.
Art. 38 - No julgamento das contas anuais dos gestores
indicados no art. 2Q desta lei, o Tribunal de Contas, sem
prejuizo de diligências que determinar no exercicio das
funções de auditoria financeira, orçamentária, contábil,
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operaclonal e patrimonial, levará em consideração os
seguintes aspectos, entre outros:

- a receita arrecadada em confronto com a prevista,
segundo a lei orçamentária;
II - a despesa efetivamente realizada, comprovada com as

autorizações orçamentárias e o detalhamento das ações
governamentais, que integram o orçamento, na forma do lg
do art. 157 da Constituição do Estado;
III - o movimento de Restos a Pagar, Depósito em Geral,

Encargos Gerais, Reserva de Contingência e outras despesas
extra-orçamentárias;
IV - as operações de crédito realizadas no exercício;
V - os saldos recebidos de exercícios anteriores e os
transferidos para o exercício seguinte;
VI - as mutações patnimoniais do exercicio, ativos e

passivos;
VII - o resultado patrimonial do exercício:
VIII - a síntese do ativo e do passivo, por grupos de
contas ou títulos que compreendem os bens, créditos e
valores pertencentes ao Estado ou a município: a dívida
fundada, a divida flutuante, o património liquido ou passivo
a descoberto e os valores de compensação;
IX - as demonstrações discriminativas das contas inscritas

no balanço patrimonial.
Art. 39 - Os resultados gerais do exercício financeiro
serão demonstrados pelo Balanço Orçamentário, pelo Balanço
Financeiro, pelo Balanço Patrimonial, pelo Demonstrativo das
Variações Patrimoniais e seus desdobramentos, nos termos da
lei-
Art. 40 - A autoridade administrativa competente, sob pena

de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar
providências com vistas á instauração de tomada de contas
especial para apuração dos fatos e quantificação do dano,
quando caracterizadas:

- a omissão do dever de prestar contas;
II - a falta de comprovação da aplicação de recursos

repassados pelo Estado ou por município, na forma do art. 61
desta lei;
III - a ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens

ou valores públicos;
IV - a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou

antieconômico de que resulte dano ao erário.
Parágrafo único - Não atendida a medida prevista no "caput"

deste artigo, o Tribunal, de ofício, instaurará a tomada de
contas, na forma regimental
Art. 41 - Os elementos que integram a tomada ou prestação

de contas serão fixados em resolução do Tribunal.
Art. 42 - A decisão de tomada ou prestação de contas pode

ser preliminar, definitiva ou terminativa.
lg - O Tribunal ou o relator, antes do exame de mérito.

ordenará a citação ou a audiência dos responsáveis ou
determinará diligência para complemento de instrução do
processo.
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2o - Será definitiva a decisão pela qual o Tribunal
julgar regulares, regulares com ressalvas ou irregulares as
contas.

3 - Na decisão terminativa, o Tribunal determinará o
trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis,
nos ternos do art. 48.
Art. 43 - Apuradas irregularidades nas contas, cabe ao

Tribunal ou ao relator:
- definir a responsabilidade individual ou solidária pelo

ato de gestão impugnado;
II - se houver débito, ordenar a citação do responsável

para, na forma e nos prazos regimentais, apresentar defesa
ou recolher a quantia devida, pelo seu valor atualizado;
III - se não houver débito, determinar a audiência do

responsável para, no prazo fixado no Regimento Interno,
apresentar justificativa;
IV - adotar outras medidas cabíveis, até mesmo sustar a

assinatura ou a execução de outros contratos.
l - O responsável cuja defesa não for acolhida pelo

Tribunal será intimado para, em prazo estabelecido no
Regimento Interno, recolher o valor do débito devidamente
atualizado.

23 - Caracterizada e reconhecida pelo Tribunal a boa-fé
do gestor, o processo será considerado encerrado com a
liquidação tempestiva do débito, devidamente atualizado,
salvo existênciade outra irregularidade nas contas.

3 - Será considerado revel pelo Tribunal, em
conformidade com o disposto nos arts. 319 a 322 do Código de
Processo Civil, o responsável que não atender à citação, sem
prejuízo da tramitação do processo.
Art. 44 - As contas serão julgadas:

- regulares quando expressarem, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a
legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de
gestão do responsável
II - regulares com ressalva quando evidenciarem
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, de
que não resulte dano ao erário;
III - irregulares quando comprovada qualquer das seguintes

ocorrências:
a - grave infração a norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária. operacional e
patrimonial;
b - injustificado dano ao erário, decorrente de ato de

gestão ilegítimo ou antieconômico;
c - desfalque, peculato, desvio de dinheiro, de bens ou de

valores públicos-
Art. 45 - Quando julgar as contas regulares, o Tribunal

dará quitação ao responsável.
Art. 46 - Quando julgar as contas regulares com ressalva, o

Tribunal dará muitação ao responsável e lhe determinará, ou
a quem lhe haja sucedido, a adoção de medidas necessárias á
correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo
a prevenir a reincidência.
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Art. 47 - Quando julgar as contas irregulares, havendo
débito, o Tribunal determinará ao responsável que promova o
recolhimento de seu valor, atualizado monetariamente.
acrescido de juros de mora, sem prejuízo da aplicação de
sanções previstas nesta lei.
Parágrafo único - Não havendo débito, mas caracterizada

qualquer das ocorrências previstas no art. 44. inciso III,
alíneas "a" e "b", o Tribunal aplicará multa ao responsável,
nos termos previstos no art. 90 desta lei.
Art. 48 - As contas serão consideradas iliquidáveis quando,
por motivo de força maior ou caso fortuito, tornar-se
materialmente impossível o julgamento de mérito,
determinando-se oarquivamento do processo.
Art. 49 - Poderá o Tribunal, a requerimento de qualquer das
partes ou "ex officio°, corrigir as inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto ou a erros evidentes da escrita ou
de cálculos contidos em suas decisões, na forma estabelecida
no Regimento Interno.
Art. 50 - No prazo de 5 (cinco) anos contados da publicação
da decisão a que se refere o art. 48 desta lei no órgão
oficial do Estado, o Tribunal, à vista de novos elementos
que considere suficientes, determinará o desarquivamento do
processo para julgamento das contas.

Titulo V
Da Fiscalização e do Controle

Capitulo t
Das Contas do Governador do Estado

Art. 51 - As contas anuais do Governador do Estado serão
examinadas pelo Tribunal, que emitirá parecer prévio no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar de seu recebimento, na
forma do Regimento Interno.

- Dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas serão apresentadas pelo
Governador á Assembléia Legislativa, remetendo-se cópia ao
Tribunal de Contas.
Ç 2Q - As contas anuais consistem nos balanços gerais do

Estado e nos balancetes mensais publicados consoante o art.
157, 4g, da Constituição Estadual,
§ 3Q - As contas serão acompanhadas do relatório

concernente á execução da lei orçamentária anual, elaborado
pelo órgão central do sistema de controle interno do Poder
Executivo-
6 4Q - Se as contas não forem apresentadas dentro do prazo

previsto ou se o forem sem preencher os requisitos legais,
em relação a sua constituição, o Tribunal comunicará o fato,
de plano, à Assembléia Legislativa, para fins de direito.

5g - Nas hipóteses do parágrafo anterior, o prazo para o
Tribunal apresentar seu parecer fluirá a partir do dia
seguinte ao da regularizáção do processo, dando-se ciência
do fato á Assembléia Legislativa.

6Q - No exame das contas anuais do Governador do Estado,
será observado o disposto no art. 38 desta lei.
Art. 52 - Ao apreciar as contas de Governador ou ex-

Governador, constatadas irregularidades, o Tribunal, antes
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de emitir o parecer prévio, intimará o interessado a prestar
esclarecimentos no prazo de 20 (vinte) dias, interrompendo-
se a contagem do prazo referido no "caput" do artigo
anterior.

Capítulo II
Das Contas do Prefeito Municipal

Art. 53 - As contas anuais do Prefeito serão examinadas
pelo Tribunal, que emitirá parecer prévio no prazo de 360
(trezentos e sessenta dias) a contar do seu recebimento, na
forma do Regimento Interno.

lQ - Dentro de 90 (noventa) dias após o encerramento do
exercício, as contas serão apresentadas pelo Prefeito ao
Tribunal de Contas.
6 2g - As contas anuais consistem nos balanços gerais do

município e nos respectivos balancetes mensais, e serão
acompanhadas do relatório concernente à execução da lei
orçamentária anual, elaborado pelo órgão central do sistema
de controle interno do Poder Executivo.
6 3Q - Se as contas não cumprirem os requisitos legais no
tocante a sua composição, o Tribunal comunicará o fato, de
plano, á Cámara Municipal, para fins de direito.
6 40 - Na hipótese do parágrafo anterior, o prazo para
pronunciamento do Tribunal fluirá a partir do dia seguinte
ao da regularização do processo.
ç s - No exame das contas anuais do Prefeito será

observado o disposto nos arts. 38 e 52 desta lei.
Art. 54 - Concluído o julgamento das contas do exercício, O
Presidente da Câmara enviará ao Tribunal, no prazo de 30
(trinta) dias, cópia autenticada da resolução votada,
promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que
o pronunciamento da edilidade se verificou, com a relação
nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da
votação.
Parágrafo único - Não havendo manifestação da Câmara no
prazo de 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do
parecer prévio, comprovado por aviso de recepção, o Tribunal
encaminhará o processo ao Ministério Público para adoção das
medidas legais aplicáveis.

Capitulo III
Da Fiscalização de Atos e Contratos

Art. 55 - Os contratos, convênios, ajustes, termos e
quaisquer instrumentos firmados pelas administrações direta
e indireta serão, obrigatoriamente, encaminhados ao Tribunal
de Contas no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua
assinatura para exame da legalidade das despesas deles
decorrentes.
Art. 56 - O Tribunal de Contas poderá determinar a
realização de inspeções e auditorias em unidades da
administração de qualquer dos Poderes do Estado e do
município, inclusive nas respectivas entidades da
administração indireta, as quais serão executadas por seus
servidores ou, eventualmente. mediante contrato, por
empresas ou profissionais especializados e de notória
idoneidade técnica, sob coordenação do Tribunal.
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Art. 57 - O Tribunal de Contas comunicará ás autoridades
competentes dos Poderes do Estado e do município o
resultado de inspeções e auditorias que realizar, para as
medidas saneadoras das impropriedades e faltas
identificadas-
Art.  58 - Nenhum processo. documento ou informação poderá
ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções, requisições e
auditorias, sob qualquer pretexto.

lg - No caso de sonegação, o Tribunal indicará prazo para
apresentação dos documentos, informações e esclarecimentos,
comunicando o fato à autoridade competente da área.

- Vencido o prazo e não cumprida a diligência, o
Tribunal tomará as medidas legais cabiveis. sem Prejuizo da
aplicação das sanções previstas nesta lei.
Art. 59 - Verificada a ilegalidade, a ilegitimidade e a
antieconomicidade de ato ou contrato definidos no art. 76,
inciso XV, da Constituição Estadual, o Tribunal, na forma do
Regimento Interno, estabelecerá prazo para que o responsável
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da
lei, fazendo a indicação expressa dos dispositivos a serem
observados.

l Q - No caso do não-atendimento da determinação expressa
no "caput deste artigo, relativamente a ato, o Tribunal
adotará as seguintes providências:

- sustará a execução do ato impugnado, comunicando a
decisão à Assembléia Legislativa;
II - aplicará ao responsável a multa prevista no art. 84

desta lei.
- Na hipótese do não-atendimento de determinação do

Tribunal relativamente a contrato, a Corte comunicará o fato
ao Poder Legislativo, a quem compete sustar a execução do
instrumento e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo as
medidas cabíveis.
§ 3Q - Se o Poder Legislativo não efetivar a medida a que
se refere o parágrafo anterior no prazo de 90 (noventa)
dias, o Tribunal decidirá a respeito.
Art. 60 - Constatada a ocorrência de desfalque, peculato,
desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano
ao erário, o Tribunal, sem prejuízo de comunicar o fato ao
Ministério Público, ordenará, desde logo, a conversão. do
processo em tomada de contas especial.
Parágrafo único - O processo de tomada de contas especial a
que se refere este artigo tramitará em separado das
respectivas contas anuais.
Art. 61 - A liberação de recurso financeiro para a execução
de contrato, convénio, acordo, ajuste e instrumentos
congêneres celebrados com o Estado ou município somente
poderá ser efetivada se o executor da obrigação tiver
prestado contas da aplicação da quota recebida
anteriormente.

lg - O município ou entidade que estejam inadimplentes na
execução do instrumento e/ou da prestação de contas não
poderão firmar com o Estado contrato, convênio, ajuste ou
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instrumento congênere enquanto não regularizarem o termo
anterior firmado.

2Q - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior caso
seja comprovado:

- que o atual administrador não é responsável pelos atos
inquinados de irregularidade;
II - que foram tomadas as providências para sanar as
irregularidades, inclusive a propositura da ação judicial se
for o caso.

- O gestor que autorizar a entrega de quota financeira
em desconformidade com a regra prevista neste artigo
sujeita-se às sanções previstas nesta lei.
Art. 62 - O gestor responsável por contrato, convênio,
acordo, ajuste e instrumentos congêneres impugnados pelo
Tribunal não poderá assumir nova obrigação em nome do poder
público enquanto não regularizar sua situação.
Parágrafo único - Para cumprimento deste artigo, o Tribunal
cientificará a Fazenda Pública do ato impugnado para que
esta não promova liberação de qualquer recurso ao órgão que
tiver praticado o ato impugnado, sob pena de
responsabilidade.

Titulo VI
Do Controle Interno e da Denúncia

Capitulo 1
Do Controle Interno

Art. 63 - Os Poderes Legislativo. Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno
com a finalidade de:

- avaliar o cumprimento das metas previstas nos
respectivos planos plurianuais e a execução dos programas de
governo e dos orçamentos;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto

à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial dos órgãos da administração direta e das
entidades da administração indireta e da aplicação de
recursos públicos por entidade de direito privado;
iii - exercer o controle das operações de crédito, avais e

garantias, bem como de direitos e deveres do Estado e do
município;
IV - apoiar o controle externo, no exercício de sua missão

constitucional.
Art. 64 - No apoio ao controle externo, os órgãos de

controle interno deverão exercer, entre outras, as seguintes
atividades:

- organizar e executar, por iniciativa própria ou a
pedido do Tribunal de Contas, programação trimestral de
auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle,
enviando ao Tribunal os respectivos relatórios;
II - promover auditorias nas contas dos responsáveis sob

seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e
parecer que consignará qualquer irregularidade ou
ilegalidade constatada e indicando as medidas adotadas para
corrigir as falhas encontradas;
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III - alertar formalmente a autoridade administrativa
competente para que instrua a tomada de contas especial,
sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências
referidas no art. 40 desta lei
Art. 65 - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas, sob pena de
responsabilidade solidária.

lg - Ao comunicar ao Tribunal de Contas a constatação de
irregularidade ou ilegalidade, o responsável pelo órgão de
controle interno indicará as providências que foram adotadas
para:

- cumprir as prescrições legais e sanar as
irregularidades;
II - ressarcir o eventual dano causado ao erário:
III - evitar ocorrências semelhantes.
f 2Q - Verificada, em inspeção ou auditoria, ou no

julgamento das contas, irregularidade ou ilegalidade que não
tenham sido comunicadas tempestivamente ao Tribunal, e
caracterizada a omissão, o dirigente do órgão de controle
interno, na qualidade de responsável solidário, ficará
sujeito ás sanções previstas nesta lei, sem prejuízo das
demais sanções legais cabíveis.
Art. 66 - O gestor responsável pela execução financeira e

orçamentária da unidade administrativa emitirá, sobre as
contas e o parecer do controle interno, expresso e
indelegável pronunciamento, no qual confirmará haver tomado
conhecimento das conclusões neles contidas.

Capitulo II
Da Denúncia

Art. 67 - Qualquer cidadão, partido político, associação
legalmente constituída ou sindicato poderão denunciar
perante o Tribunal de Contas irregularidade ou ilegalidade
de atos praticados por agente público sujeito a sua
fiscalização, observado o disposto no artigo seguinte.
Art. 68 - A denúncia sobre matéria de competência do
Tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável
sujeito a sua jurisdição, ser redigida com clareza e indicar
o nome completo do denunciante, sua qualificação, cópia de
documento de identidade e endereço e fornecerá por escrito
informações sobre o fato e a autoria, as circunstâncias e os
elementos de sua convicção, indicando as provas que deseja
produzir ou indicio veemente da existência de fato
denunciado.
$ lg - A denúncia apresentada por pessoa jurídica será
instruída com prova de sua existência e comprovação de que
os signatários têm habilitação para representá-la.
o 2Q - A denúncia será apurada em caráter sigiloso, até que
se comprove a sua procedência, e somente poderá ser
arquivada após efetuadas as diligências pertinentes,
mediante despacho fundamentado do relator.

- Reunidas as provas que indiquem a existência de
irregularidade ou ilegalidade, serão públicos os demais atos
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do processo, assegurando-se aos acusados a oportunidade de
ampla defesa.

- O denunciante e o denunciado poderão requerer ao
Tribunal certidão dos despachos e dos fatos apurados, que
deverá ser fornecida no prazo máximo de 16 (quinze) dias a
contar da data do recebimento do pedido, desde que o
respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou
arquivado.
6 5Q - No resguardo de direitos e garantias individuais, o

Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas,
até decisão definitiva sobre a matéria,
f 6g - O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção
administrativa, civel ou penal em decorrência da denúncia,
salvo em caso de comprovada má-fé,

Titulo VII
Da Forma das Decisões

Art. 69 - O Tribunal deliberará:
- pela forma de acórdão em todas os processos referentes

a fiscalização financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial e, ainda, nos recursos;
II - por provimento, quando a decisão se referir a economia

interna;
III - por instruções, para estabelecimento de

recomendações;
Iv - por resolução, quando dispuser sobre matéria

regimental ou de sua competência privativa;
V - pela forma de parecer, nas consultas.
Parágrafo único - No caso do inciso 1 deste artigo, os
processos serão incluídos em pauta para julgamento, e as
decisões serão fundamentadas.
Art. 70 - O Conselheiro, o representante do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas ou quem detiver legitimo
interesse poderão suscitar incidente de uniformização da
jurisprudência, ao se verificar a existência de decisões
divergentes do Tribunal em casos análogos.

Titulo VIII
Da Execução das Decisões, da Citação, da Intimação e da

Notificação
Capitulo 1

Da Execução das Decisões
Art. 71 - A decisão do Tribunal de que resulte imputação de

débito ou multa terá eficácia de titulo executivo,
lQ	- O Tribunal expedirá certidão do acórdão

individualizando os responsáveis e o débito imputado,
devidamente atualizado.

6 2Q - O responsável será notificado para, no prazo
estabelecido por esta lei ou pelo Regimento Interno, efetuar
e comprovar o recolhimento do valor devido.

- Em qualquer fase do processo, o Tribunal poderá
autorizar o recolhimento parcelado da importância devida, na
forma estabelecida no Regimento Interno, incidindo sobre
cada parcela o índice de atualização monetária dos débitos
fiscais.
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4g - A falta de recolhimento de qualquer parcela
importará o vencimento antecipado do saldo devedor.

- Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal
expedirá quitação do débito ou da multa.
f 6g - Expirado o prazo a que se refere o 1Q deste artigo

sem manifestação do responsável, o Tribunal poderá;
- determinar o desconto integral ou parcelado da divida

nos vencimentos, nos salários ou nos proventos do
responsável, observados os limites previstos na legislação
pertinente; ou
II - remeter ao Ministério Público junto ao Tribunal a

certidão de débito ou outro documento, consoante o disposto
no inciso V desta lei.
Art. 72 - As multas fixadas pelo Tribunal de Contas para
infratores das leis e dos regulamentos relativos á
administração financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial deverão ser recolhidas no prazo de
30 (trinta) dias contados da notificação da decisão final no
órgão oficial, em estabelecimento de crédito do Estado
indicado em resolução do Tribunal.

Capitulo II
Da Citação, da Intimação e da Notificação

Art. 73 - A citação ou a notificação em processo de
julgamento de contas e em todos os outros de competência do
Tribunal, com a finalidade de constituir a relação
processual e cientificar o responsável, sob as penas da lei,
a prestar informações, exibir documentos e defender-se,
serão feitas na forma prevista no Regimento Interno,
obedecida a seguinte ordem:
1 - pessoalmente;
II - com hora certa;
III - por via postal ou telegráfica, Inclusive fac-símile;
IV - por edital.
lg - A intimação dos atos e das decisões do Tribunal

presume-se perfeita com a publicação no órgão oficial do
Estado, observadas, no que couber, as regras dos arts. 234 e
242 do Código de Processo Civil.
f 2Q - O servidor incumbido de efetuar a citação, a
notificação ou a intimação observará, no que couber, o que
dispõe o Código de Processo Civil.

Titulo IX
Dos Recursos

Art. 74 - São admissíveis os seguintes recursos:
- reconsideração;

II - agravo;
III - embargos de declaração;
IV - revisão;
V - embargos infringentes;
VI - rescisão.
Art. 75 - O recurso de reconsideração, que terá efeito
suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a
decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento
Interno, e poderá ser formulado, uma só vez, por escrito, no
prazo de 15 (quinze) dias.
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Art. 76 - Caberá agravo contra despacho interiocutório,
ordinatório do Presidente ou do relator, ou de decisões não
definitivas do Plenário ou das Câmaras.
ã lg - Interposto o agravo em petição articulada e deduzida
no prazo 3 (três) dias contados da devolução do processo á
Secretaria do Tribunal, poderá o Presidente ou o relator,
dentro de igual prazo, reformar o despacho: se não o fizer,
será o recurso, em seguida, submetido ao Tribunal.

2g - Provido o agravo, far-se-á, desde logo, o julgamento
da questão principal
f 3Q - Obedecidos os mesmos prazos se o agravo for contra a

decisão da Câmara ou do Tribunal, este a manterá ou não,
após audiência da Auditoria e do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.
Art. 77 - Cabem embargos de declaração para corrigir

obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida.
Parágrafo único - Os embargos de declaração, opostos por
escrito, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, suspendem os
prazos para cumprimento da decisão embargada e para
interposição de outros recursos.
Art. 78 - Da decisão definitiva caberá recurso de revisão

ao Tribunal Pleno, com efeito suspensivo, interposto uma só
vez, por escrito, dentro do prazo de 90 (noventa) dias.
Art . 79 - Cabem embargos infringentes quando não for
unânime a decisão proferida pelo Plenário em recurso de
revisão; se o desacordo for parcial, os embargos serão
restritos á matéria objeto da divergência.
Art. go - Qualquer dos Poderes do Estado ou de municipio
poderá solicitar do Ministério Público a interposição de
pedido de rescisão de julgado das decisões terminativas do
Tribunal relativas a prestação de contas, salvo as do
Governador e do Prefeito, aposentadoria, reforma e pensão,
se:

- a decisão houver sido proferida contra disposição de
lei:
II - o ato objeto da decisão houver sido fundado em

falsidade não alegada na época do julgamento;
III - ocorrer superveniéncia de documentos novos com

eficácia sobre a prova produzida ou a decisão adotada.
Art. 81 - A rescisão será considerada pedido autônomo,
podendo ser requerida 1 (uma) só vez, até 2 (dois) anos
depois de passada em julgado a decisão.
Art. 82 - A falsidade não alegada á época do julgamento
será demonstrada por meio de decisão definitiva proferida
pelo Juizo Civil ou Criminal, conforme o caso, ou deduzida e
provada no processo de rescisão, garantido ás partes amplo
direito de defesa, depois de notificadas para acompanharem o
processo-
Art. 83 - Só em face de julgamento favorável do Tribunal
poderá ser revisto administrativamente o ato que deu causa
ao pedido de rescisão.
Art. 84 - São competentes para interpor recursos:
- os responsáveis pelos atos impugnados e os alcançados

pela decisão;
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II - o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
Titulo X

Das Sanções
Capitulo 1

Disposições Gerais
Art. 85 - O Tribunal de Contas do Estado poderá aplicar aos
administradores ou aos responsáveis quese submetem à sua
jurisdição, na forma prevista nesta lei e no seu Regimento
Interno, as sanções previstas neste titulo.
Art. 86 - Verificada a ocorrência de fraude comprovada na
licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante
fraudador para participar, por até 5 (cinco) anos, de
licitação nas administrações públicas estadual e municipal.
Art. 87 - O Tribunal poderá solicitar ao Ministério Público
ou ao Procurador-Geral do Estado as medidas necessárias ao
arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito.

Capitulo II
Das Multas

Art. 88 - Quando o responsável for julgado em débito,
poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa de até 100% (cem
por cento) do valor atualizado do dano causado ao erário,
expresso em Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais
- UPFMG.
Art. 89 - O Tribunal poderá aplicar multa de até 1.000
(mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais -
uPFMG - aos responsáveis por:

- contas julgadas irregulares de que não resulte débito,
nos termos do parágrafo único do art 47 desta lei;
II - ato praticado com grave infração das normas legal ou

regulamentar de natureza contãbil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial;
III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que

resulte injustificado dano ao erário:
rv - não-cumprimento, no prazo fixado, sem causa

justificada, de diligência do relator ou decisão do
Tribunal
V - obstrução ao livre exercício das inspeções e das

auditorias determinadas:
VI - sonegação de processo, documento ou informação, em
inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal:
VII - omissão no cumprimento de dever funcional de levar ao
conhecimento do órgão responsável pelo controle externo
irregularidade ou ilegalidade de que tenha tido ciência, na
qualidade de integrante do controle interno;
VIII - retenção de quantia a ser recolhida aos cofres

públicos, por tempo superior ao previsto em lei;
IX - reincidência no descumprimento de determinação do

Tribunal.
lg - Ficará sujeito à multa prevista no "caput" deste

artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do
Tribunal, salvo motivo justificado.

2g - O Regimento Interno disporá sobre a gradação da
multa prevista no "caput deste artigo e levará em
consideração a gravidade da infração, a dimensão do dano, o
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grau de instrução do servidor e sua situação funcional e,
financeira, a existência de dolo ou culpa e a reincidência
como parâmetros para fixação da multa-
Art. go - O débito decorrente de multa aplicada pelo
Tribunal de Contas, quando pago após seu vencimento, será
atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento.

Titulo XI
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 91 - Aplicam-se aos servidores do Tribunal o Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado.
Art. 92 - O fornecimento de cópias reprográficas, mediante
recolhimento de custas, para partes citadas em processo em
tramitação no Tribunal de Contas, poderá ser autorizado:

- pelo Presidente:
II - por Conselheiro:
III - por Auditor;
IV - pelo Diretor da Secretaria-Geral.
Art. 93 - Os pedidos de certidões deferidos pelo Presidente

ou, mediante delegação, pelo Diretor-Geral, serão
encaminhados á diretoria própria a fim de que sejam
extraídas e assinadas pelo respectivo Diretor e subscritas
pelo Diretor da Secretaria do Tribunal
Parágrafo único - As cópias e as reproduções de documentos
do Tribunal de Contas só terão validade quando conferidas
pelo Diretor da Secretaria, que a elas aporá seu visto-
Art. 94 - O Conselheiro do Tribunal de Contas, quando no

exercido da Presidência do Tribunal, terá direito, a titulo
de verba de representação, à gratificação adicional de 10%
(dez por cento).
Art. 95 - Ocorrendo falecimento de Conselheiro ou Auditor
do Tribunal de Contas, em exercício ou aposentado, será
concedida á família, a titulo de auxilio para funeral, a
importância correspondente á remuneração de um mês.
Art. 96 - O Tribunal de Contas publicará seu Regimento
Interno, adaptado ás normas desta lei, no prazo de 90
(noventa) dias contados da publicação da mesma.

lg - O Regimento Interno do Tribunal somente poderá ser
aprovado ou alterado pela maioria absoluta de seus
Conselheiros efetivos,
§ 2g - O Tribunal fixará, no Regimento Interno, os períodos

de funcionamento das sessões do Plenário e das Câmaras, sem
ocasionar a interrupção de seus trabalhos,

3g - Os trabalhos das Câmaras deverão iniciar-se 30
(trinta) dias após a publicação do Regimento Interno do
Tribunal de Contas.
Art. 97 - O Tribunal de Contas ajustará o exame dos
processos em curso ás disposições desta lei.
Art. 98 - O Tribunal de Contas enviará á Assembléia
Legislativa, no prazo de 90 (noventa) dias contados da
publicação desta lei, projeto de lei sobre a estrutura do
quadro de pessoal dos serviços auxiliares, com a observância
dos princípios constitucionais pertinentes e, especialmente,
das seguintes diretrizes:
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- previsão da sua estrutura orgânica e das atribuições
dosrespectivos cargos;
II - criação dos cargos indispensáveis à efetivação do

disposto no art. Ep, parágrafo único, desta lei.
Art. 99 - Os servidores do Tribunal, designados em
substituição, satisfeitos os requisitos do cargo, terão
direito aos vencimentos correspondentes.
Art. 100-O Tribunal, em lg de fevereiro e em lg de agosto
de cada ano, fixará o limite do valor das licitações cujos
editais lhe deverão ser previamente submetidos.

lg - O edital de licitação será enviado ao Tribunal pelo
menos 30 (trinta) dias antes da data prevista para sua
publicação.

2g - Vencido o prazo estabelecido no parágrafo anterior
sem pronunciamento do Tribunal, poderá o edital ser
publicado.
$ 3g - As licitações serão submetidas à apreciação do

Tribunal de Contas nos 30 (trinta) dias subseqüentes a seu
encerramento.
f 4o - A Câmara de Licitação do Tribunal deverá pronunciar-
se anteriormente à assinatura de contrato precedido de
concorrência pública.
Art. 101 - O inicio, o decurso e o término dos prazos
relativos aos processos e aos recursos que tramitem no
Tribunal de Contas obedecerão às normas do Código de
Processo Civil, no que couber.
Art. 102 - Aplica-se supletivamente aos casos omissos o
disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.
Art. 103 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 104 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei nQ 5.511, de 2 de setembro de 1970.
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- Palavras do Sr. Presidente - 55

- Mesa da Assembléia - 50, 319, 320, 321, 345, 346

- Comissão de Administração Pública - 40, 59, 118, 135,

139, 228, 242, 243, 249, 250, 253. 274, 315, 408, 409,

413, 414, 415, 416, 434, 534, 548

- Comissão de Agropecuária e Política Rural - 461, 462,

464, 598

- Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização -

431

- Comissão de Ciência e Tecnologia - 310

- Comissão de Constituição e Justiça - 17, 22, 25, 27,

28, 29, 30, 31, 32, 61, 118, 133, 135, 139, 243, 245,

248, 249, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,

264, 265, 268, 271, 272, 310, 335, 390, 410, 411, 412,

417, 418, 419, 420, 462, 463, 536, 542, 545, 585

- Comissão de Defesa do Consumidor - 18, 137, 142, 235,

305, 309, 327, 433, 537

- Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e

Lazer - 26, 28, 32, 57, 68, 128, 142, 226, 265, 266,

268, 273, 318, 335, 358, 362, 363, 392, 393, 394, 426,

459, 460, 461, 464, 465, 534, 543, 546, 547, 548, 602

632



633

- Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -

32, 43, 61, 118, 133, 135, 139, 164. 226, 240, 243,

248, 249, 265. 267, 268, 272, 335, 337, 408, 410, 421,

438, 463, 466, 583, 585, 590, 591, 596, 597, 601

- Comissão de Meio Ambiente - 20, 138. 307, 383, 450,

535

- Comissão de Politica Energética, Hídrica e

Minerária - 304, 383

- Comissão de Redação - 16, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39,

40. 63, 64, 65, 66, 67, 145, 146, 147, 148, 149, 150,

151, 152, 153, 244. 278, 279. 280, 312, 340, 344, 392,

393, 427, 428

- Comissão de Saúde e Ação Social - 18. 22. 23. 55. 59,

117. 122. 143, 144, 203. 247, 306. 340. 341, 342, 343,

344, 435, 439, 440, 503, 539. 544, 547, 576, 584, 585,

596

- Comissão Especial - 57, 108, 136, 246. 308, 361, 430,

436, 535, 538, 540

() As páginas indicam discursos, questões de ordem,

apartes, proposições e comunicações de autoria dos Srs.

Deputados, bem como matérias elaboradas pela Mesa e pelas

comissões técnicas da Casa.

LI





•	 b ;fr/ /1

/

o

•:

ALEMG


