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Belo Horizonte, terça-feira. 3 de maio de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE ABRIL DE 1994

Presidência do Deputado Agostinho Patrus
SUMARIO: COMPARECIMENTO: falta de "quorum"

- COMPARECIMENTO
- As 91h15min, comparecem os Deputados;
Agostinho Patrus - Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro -
Geraldo Rezende - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jorge
Eduardo - José Braga - José Laviola - Mauro Lobo- Paulo
Pettersen - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrus) - A lista de

comparecimento não registra existência de número regimental.
Esta Presidência deixa de abrir a reunião por falta de
"quorum" e convoca os Deputados para a especial de logo
mais, às 20 horas, destinada á comemoração do 40Q
aniversário da PETROBRAS, e para a ordinária de debates de
segunda-feira, dia 2 de maio, ás 20 horas.

ATA DA 9a AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL, EM PARACATU, DAS
COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS
GERAIS
As dez horas do dia dezessete de março de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem no Centro Educacional Municipal
Coraci Meireles de Oliveira, em Paracatu. os Deputados
Baldonedo Napoleão e Elmiro Nascimento. O coordenador dos
trabalhos, Deputado Baldonedo Napoleão, declara aberta a
reunião e convida a tomar assento à mesa o Dr. Manoel Borges
de Oliveira e o Vereador João Gilberto Stefani,
respectivamente, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal
de Paracatu, o Cap.-Ten. Petrúcio Lima de Oliveira,
representante do Ministro da Marinha; o Deputado Federal
Paulo Romano; a Dra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária
Adjunta de Estado de Assuntos Municipais, e o Dr. José
Oswaldo Lasmar, Superintendente da SEPLAN. O Deputado
Baldonedo Napoleão expõe aos presentes a sistemática de
funcionamento da audiência pública e concede a palavra aos
debatedores, Dra. Maria Coeli Simões Pires e Dr. Osvaldo
Lasmar. Estes, em nome do Poder Executivo, tecem
considerações a respeito das audiências públicas e analisam
as tendências socioeconômicas da região. Passa-se á 2a parte
da reunião, em que é feita oralmente a defesa das propostas
apresentadas pelas entidades inscritas. A seguir, fazem uso
da palavra os Srs. Francisco Sales Jales, Secretário
Municipal de Agricultura de Paracatu; o Vereador João
Gilberto Stefani, Presidente e representante da Câmara
Municipal de Paracatu; o Sr. José Edgard Novais Pinto
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Filho, Presidente da Cooperativa Agropecuária do Vale do
Paracatu - COOPERVAP -; o Dr. Manoel Borges de Oliveira,
Prefeito Municipal de Paracatu; os Srs. Osmar Barbosa da
Silva, Presidente da Associação Comunitária Industrial de
Unai ; Dinarte Antônio Souza do Carmo, representante da
Associação dos Irrigantes de Paracatu/Entre Ribeiros;
Antônio Arquimedes Borges de Oliveira, Presidente da
Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu; Manoel Antônio
de Carvalho Filho, Diretor da Cooperativa Agropecuária da
Região do Piratinga - COOPERTINGA -; Adelson Genessi
Santiago, Secretário Municipal de Unai; Clénio Antônio de
Resende. Prefeito Municipal de Guarda-Mor; José Cardoso
Naves Neto, Presidente da Associação Comercial e Industrial
de Paracatu; Mauro Flávio Muniz, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Paracatu/Vazante;
Cláudio Márcio Armond, Secretário Municipal de Arinos; José
Maria do Couto Lacerda, representante do Condomínio de
Irrigação Paracatu/Entre Ribeiros; Aldair Pinto da Fonseca,
representante do Grêmio Estudantil Adriles Ulhoa; Dinarte
Henrique Guedes Ornelas. Vereador â Câmara Municipal de
Formoso; Martinho Fonseca Coutinho, Presidente da Associação
dos Deficientes Físicos de Paracatu - ADFP -; Edina Sueli
das Dores, Presidente da APAE de Paracatu; Marli Alves da
Silva Gomes. coordenadora e representante da Pastoral da
Criança de Paracatu; Almir Cristóvão Cardoso. Vereador á
Câmara Municipal de Paracatu; Vereadora Divina Marlene
Pereira Viana, Presidente da Câmara Municipal de Arinos;
Otacilio Cândido Pereira, Coordenador Regional da FETAEMG;
Paulo Gilberto Alves de Souza, Secretário-Geral da Câmara
Municipal de Unai ; Antônio Arnaldo Luiz Xavier, Vereador à
Câmara Municipal de Guarda-Mor; Aroldo de Andrade Dayrell,
Secretário da Policia Militar de Paracatu; Maria José
Gonçalves Santos, Diretora da 16 Delegacia Regional de
Ensino de Paracatu; João Pereira Brandão Neto. Prefeito
Municipal de São Gonçalo do Abaeté; Natalina Alves de
Oliveira, Presidente do Conselho de Desenvolvimento da
Comunidade Rural de Pila Serrana - Buritis; Ruy Jordão de
Carvalho, representante do Aero Clube de Paracatu; Arnaldo
Pereira Nery, representante da Prefeitura Municipal de
Buritis; Eduardo Conceição de Oliveira, Vereador â Câmara
Municipal de Paracatu; João Cardoso da Mota. Diretor da
Escola Estadual Altina de Paula Guimarães; Edézio Pereira
Nery, Vereador á Câmara Municipal de Buritis; Arnaldo
Pereira Nery, representante da APAE; as entidades Abrigo
João da Silva Santarém e Secretaria Municipal de
Planejamento de Buritis: os Srs. Geraldo do Carmo Filho,
representante da Associação dos Moradores da Vila Mariana;
João Alberto Ferraz, representante do Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Taquaril - Buritis; Derval
Reis de Almeida, representante da Associação de Assistência
Social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Valquir Boaventura
de Araújo, Vice-Prefeito de Presidente Olegário; Antônio
José Machado Rocha, Vereador á Câmara Municipal de Paracatu;
Ilda Alves Corréa de Araújo, Diretora da Escola Estadual



Pedro Pereira Guimarães; Agostinho Martins de Oliveira Neto,
Secretário Municipal de Saúde de Paracatu; Maria do Carmo
Menezes Silveira, Diretora da Escola Estadual Quintino
Vargas; Silvano Avelar, representante do SIND-IJTE; Nair
Maria Silveira Ferreira, Diretora da Escola Estadual
Deputado Cândido Ulhoa; Maria Aureliana Monteiro Neiva.
Diretora da Escola Estadual Afonso Arinos; Teresa Cristina
Caetano Bernardes, Assistente Social da APAE de João
Pinheiro. Fazem uso da palavra, também, o Deputado Federal
Paulo Romano, a Dra. Maria Coeli Simões Pires e o Dr. José
Osvaldo Lasmar. Cumprida a finalidade deste primeiro dia de
audiência pública, o coordenador, Deputado Saldonedo
Napoleão, suspende os trabalhos às 14h30min e informa aos
presentes que a reunião será reaberta dia 18, às 9 horas.
As 9 horas do dia 18, são reabertos os trabalhos pelo
Deputado Baldonedo Napoleão, que explica o funcionamento da
audiência pública em seu segundo módulo e passa a receber
as dez propostas priorizadas por cada entidade
representativa. Ato continuo, o coordenador suspende os
trabalhos e informa que a reunião será reaberta às 14 horas
com a presença dos Deputados representantes das comissões
permanentes da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
oportunidade em que serão escolhidas e ordenadas as
propostas que deverão ser incluídas no orçamento do Estado
para 1995- As 14 horas, são reabertos os trabalhos pelo
Deputado José Ferraz. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais. Registra-se a presença dos
Deputados Baldonedo Napoleão, Elmiro Nascimento. Maria
Elvira, José Renato, Romeu Queiroz, José Maria Pinto,
Ajalmar Silva e Adelmo Carneiro Leão. D Presidente convida a
tomar assento à mesa o Deputado Baldonedo Napoleão,
coordenador dos trabalhos; o Dr. Manoel Borges de Oliveira e
o Vereador João Gilberto Stefani, respectivamente, Prefeito
e Presidente da Câmara Municipal de Paracatu, e os Deputados
José Renato e Elmiro Nascimento, representantes da região
Noroeste. Após o discurso do Deputado José Ferraz, fazem uso
da palavra o Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal de
Paracatu e os Deputados Elmiro Nascimento, José Maria Pinto,
Maria Elvira, José Renato e Adelmo Carneiro Leão. Este
último apresenta requerimento, em que solicita informações
sobre as providências tomadas e sobre os resultados obtidos
quando da realização das audiências públicas em 1993. Com  a
palavra, o Deputado Romeu Queiroz, Líder do Governo, faz
referências a várias obras do atual Governo concluídas e em
andamento, as quais beneficiarão a região Noroeste. O
Presidente passa a palavra ao coordenador, Deputado
Baldonedo Napoleão, que faz explanação a respeito dos
procedimentos que deverão ser observados, e passa à última
parte da reunião, com a defesa e a votação das quinze
propostas priorizadas. Após a defesa oral das propostas
pelas entidades presentes e devidamente inscritas, dá-se
inicio à votação. Concluída a votação e apurados os votos, a
classificação de prioridades fica a seguinte: em lo lugar -
Proposta ng 118, do Sindicato dos Trabalhadores nas

rÀ



Indústrias Extrativas de Paracatu/Vazante, de Paracatu,
solicitando a instalação da Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - em Paracatu; em 2g lugar - Proposta nQ 32,
da AMNOR, pedindo a interligação da região, por meio de
sinal televisivo, a todo o Estado; em 3g lugar - Proposta
ng 65, das associações comunitárias rurais, pleiteando
recursos orçamentários para eletrificação rural; em 4g lugar
- Proposta ng 59, da Associação dos Irrigantes de
Paracatu/Entre Ribeiros, solicitando ligação rodoviária de
Paracatu ao Distrito de Brasilândia, no Município de João
Pinheiro; em Sg lugar - Proposta ng 200, da Prefeitura
Municipal de Guarda-Mor, pedindo a construção de um
hemocentro na região Noroeste; em 6g lugar - Proposta ng 64,
da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu, pleiteando
dotação orçamentária para que o Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BOMG - abra linha de financiamento para
capital de giro das cooperativas agrícolas do Noroeste; em
7Q lugar - Proposta ng 107, da 16 Delegacia Regional de
Ensino, postulando a criação e a construção de centro
destinado a capacitação dos profissionais do serviço público
que atuem no ensino fundamental e no lg e 2g graus; em 8Q
lugar - Proposta ng 153, do Deputado Federal Paulo Romano,
solicitando conplementação da infra-estrutura de energia
elétrica da região Noroeste; em 9g lugar - Proposta ng 184.
da APAE de Paracatu, pedindo verba para atendimento aos
deficientes; em lOg lugar - Proposta ng 143, da Associação
Comercial e Industrial de Paracatu, pleiteando a isenção
parcial de impostos estaduais para viabilizar a
industrialização do Município; em llQ lugar - Proposta ng
66, das associações comunitárias rurais, postulando inclusão
de recursos para mecanização rural; em 12g lugar - Proposta
nQ 124, da 16 ORE, solicitando seja viabilizada a
construção e a melhoria da rede física escolar da região; em
13g lugar - Proposta nQ 79, da Policia Militar de Minas
Gerais, pleiteando a construção de quartel para sediar a 88a
Cia. da PMMG em Paracatu; em 14g lugar - Proposta ng 20, da
Pastoral da Criança, pedindo a criação de um centro de
recuperação da criança desnutrida, com apoio educacional
alimentar, médico, odontológico, social e psicológico; em
15Q lugar - Proposta ng 161, da Sociedade São Vicente de
Paulo de Paracatu, solicitando a construção de albergue
centro de triagem. Cumprida a finalidade da audiência
pública, o Deputado José Ferraz agradece o apoio recebido da
Prefeitura e da Câmara Municipal de Paracatu, bem como da
população em geral, que contribuiu decisivamente para o
sucesso do evento, reitera o propósito da Assembléia
Legislativa, por meio dos Deputados, de redobrar esforços
para viabilizar o atendimento das reivindicações da
população do Noroeste mineiro e encerra os trabalhos.
Sala das Audiências Públicas, 18 de março de 1994.
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Renato - José Maria
Pinto - Adelmo Carneiro Leão - Baldonedo Napoleão - Romeu
Queiroz - Maria Elvira - Ajalmar Silva.



ATA DA 23a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de
abril de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Francisco Ramalho, Maria
José Haueisen e Ambrósio Pinto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Francisco Ramalho, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Ambrõsio Pinto que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos parlamentares presentes. A seguir, passa-se á fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. A Deputada Maria José
Haueisen, relatora do Projeto de Lei nQ 1.878/94, no lQ
turno, opina pela aprovação do projeto; submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de abril de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Maria José Haueisen -

Francisco Ramalho - Ambrõsio Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

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

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 186/91. ex-Projeto de Lei nQ 1.574/89.
do Deputado Elmiro Nascimento, tem por finalidade declarar
de utilidade pública a Associação Centro Comunitário
Infantil de Patos de Minas - CCI -, com sede no Município de
Patos de Minas.
O projeto, arquivado ao término da legislatura passada e
desarquivado a requerimento do autor, na forma do art. 186
do Regimento Interno, foi publicado em 6/4/91.
Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade, e
legalidade, vem, agora, a proposição a esta Comissão para o
lQ turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Propondo-se um programa de assistência da mais larga
abrangência e profundidade social, a Associação Centro
Comunitário Infantil de Patos de Minas é uma entidade civil,
sem fins lucrativos, voltada para a criança e a maternidade.
Pelos nobres propósitos que a inspiram e por tudo que vem
realizando, julgamos a entidade verdadeiramente merecedora
da declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável á
aprovação do Projeto de Lei nQ 186/91, no lg turno, na forma
original.



Sala das Comissões, 2 de maio de 1994-
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.091/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora em análise, do Deputado Marcos
Helénio, pretende declarar de utilidade pública a Associação
Unida do Bairro Washington Pires, com sede no Município de
rbirité.
Publicada, a proposição foi encaminhada, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no lg turno, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Unida do Bairro Washington Pires, com sede no
Município de Ibiritê, tem por objetivo promover o
desenvolvimento social, cultural e educacional da comunidade
em que atua, merecendo, assim, o reconhecimento de sua
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.091/92, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.352/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Marfins, a proposição em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Perdigão terreno urbano destinado á construção de casas
populares, de posto de saúde e de área de lazer.
Publicado, o projeto foi encaminhado á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Nos termos regimentais, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer.

Fundamentação
A proposição em análise pretende reintegrar no patrimônio

da Prefeitura Municipal de Perdigão terreno por ela doado ao
Estado e que até o momento não teve Qualquer aproveitamento.
A transferência patrimonial proposta, por não implicar
desembolso financeiro, dispensa previsão de recursos no
orçamento fiscal do Estado.
Além disso, a doação do imóvel ao Município de Perdigão tem

como condição resolutiva a construção de casas populares, de
posto de saúde e de área de lazer, revelando nitida função
social. O descumprimento dessa condição no prazo de três
anos implicará a reversão do imóvel ao patrimônio estadual.



A síntese dos argumentos alinhavados revela o elevado
propósito da matéria e a inexistência de impactos sobre o
erário estadual, o que demonstra que a proposição merece
prosperar nesta Casa.

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

Lei no 1.352/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Marcos Helênio - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.670/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei ng
1.670/93 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária São Francisco de Paula, com sede no Município de
São Francisco de Paula.
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 lo turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Associação Comunitária São Francisco de Paula é entidade
filantrópica sem fins lucrativos e tem por objetivo a
promoção da comunidade a que serve, dando especial atenção à
formação de centros comunitários nos bairros e lugarejos do
município. As atividades por ela desenvolvidas visam à
integração dos mais carentes na coletividade e à melhoria de
sua condição de vida.
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 no 1.670/93, na forma proposta.
Saladas Comissões, 2 de maio de 1994-
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
119 1.776/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Bernardo
Rubinger, pretende declarar de utilidade pública a
Associação Pró-Deficientes do Vale do Jequitinhonha -
APRODEVAJ -, com sede no Município de Almenara.
Publicada, a proposição foi encaminhada para exame
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou impedimentos á sua tramitação.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no lQ turno, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
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A Associação Pró-Deficientes do Vale do Jequitinhonha -
APRODEVAJ - tem por finalidade manter centros especializados
de atendimento aos deficientes, além de lutar, junto aos
órgãos municipais, estaduais e federais, pela consecução da
melhoria das condições de vida dos associados.
Dessa forma, a entidade merece o reconhecimento de sua

utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 5.776/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1994
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.796/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Bonifácio Mourão, visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Muro
de Pedras - ACOSESMAT -, com sede no Municipio de Santa
Luzia.
Encaminhado o projeto para exame preliminar á Comissão de
Constituição e Justiça, esta não encontrou óbices á sua
tramitação.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão, cabendo-nos sobre
ela emitir parecer para o lQ turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A Associação Comunitária Muro de Pedras é uma sociedade

civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo congregar a
comunidade local, por meio de campanhas de mutirões para a
construção de escolas e creches.
Dessa forma, julgando de grande alcance social os trabalhos
desenvolvidos pela entidade, achamos justa a declaração de
utilidade pública ora proposta.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.796/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.797/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Bernardo
Rubinger, pretende declarar de utilidade pública a
Associação Brasileira dos Integrantes do Batalhão Suez -
ABIBS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicada, a proposição foi encaminhada para exame
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou impedimento á sua tramitação e concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
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Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria, no lg turno, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Brasileira dos Integrantes do Batalhão Suez
tem por finalidade congregar os elementos da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica e todos aqueles que participaram
da operação de paz no Oriente Médio ou da operação militar
brasileira no Canal do Panamá, com o objetivo de prestar aos
associados e às suas familias uma assistência
previdenciária, beneficente e social, bem como de estreitar
e desenvolver entre os sócios laços de união e de
fraternidade.
Assim sendo, a entidade merece o reconhecimento de sua
utilidade pública.

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

no 1.797/93, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.800/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los. pretende declarar de utilidade pública o Grupo
de Ajuda ás Pessoas Carentes - GAPC -, com sede no Municipio
de Belo Horizonte.
Publicado, foi o projeto encaminhado para exame preliminar
à Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou
impedimento à sua tramitação.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no lg turno, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
O Grupo de Ajuda às Pessoas Carentes - GAPC -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte, tem por finalidade dar
assistência, mediante o exercicio de atividades
filantrópicas, ao Sanatório Eduardo Menezes, à Colónia Santa
Isabel, à Citrolãndia, á Conferência Luiza de Marilac, a
favelas e a pessoas necessitadas.
Assim sendo, a entidade merece o reconhecimento de sua
utilidade pública.

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

no 1.800/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.862/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
referência tem por finalidade declarar de utilidade pública
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o Grupo Espírita Irmão Lázaro, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, agora.
a esta Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O Grupo Espírita Irmão Lázaro é uma entidade civil, sem
fins lucrativos, inteiramente voltada para o estudo do
espiritismo e para a prática da caridade por meio de postos
médicos, odontológicos e farmacêuticos permanentes e de
atendimento inteiramente gratuito. Atua, portanto, de forma
supletiva, em área de responsabilidade governamental.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável á

aprovação do Projeto de Lei nQ 1.862/93, no lg turno, em sua
forma original.
Sala das Comissões. 2 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.868/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto em epigrafe, do Deputado Cõssimo Freitas,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Particular
das Conferências Vicentinas de São Sebastião de Capitólio,
com sede no Municipio de Capitólio.
A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices á sua tramitação. Compete-
nos, agora, emitir parecer sobre a matéria para o lg turno
de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Conselho Particular das Conferências Vicentinas de São

Sebastião de Capitólio, fundado em 1960, realiza um trabalho
de grande alcance social, notadamente na área de assistência
aos idosos carentes.
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de sua

utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.868/94, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1994-
Jorge Eduardo, relator.

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

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de
Lei ng 1.882/94 visa a 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.
O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucional idade e legalidade. Cabe-nos, agora, nos
termos do Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria
para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Centro de Defesa Coletiva - CDC - das Vilas Santa Rita de

Cássia e Estrela tem por finalidade organizar as comunidades
das mencionadas vilas para a legalização de suas moradias e
para a sua devida urbanização. Aliado a esse trabalho,
promove atividades educacionais, culturais, esportivas, de
lazer e de saúde, em beneficio dos moradores.
Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora da declaração

de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do
Projeto de Lei ng 1.882/94, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
P4g 1.549/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Loja Maçônica Paz e Harmonia, com sede no Município de
Paraopeba.
Após sua aprovação no lQ turno, compete-nos emitir parecer
sobre a matéria para o 20 turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Loja Maçônica Paz e Harmonia é uma sociedade civil, sem
fins lucrativos, que tem por finalidade difundir a cultura
maçónica e científica, dedicando-se, ainda, a ações
beneficentes e assistenciais.
Pelos relevantes serviços que a associação vem prestando ã

comunidade a que serve, consideramos justa a declaração de
sua utilidade pública.

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

nQ 1.549/93. no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1994.
José Leandro, relator.
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LBelo Horizonte, quarta-feira, 4 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 5249 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - 14 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 14 Fase:
Ata - Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e
dos Deputados Wanderley Ávila (4), Maria Elvira, Márcio
Miranda, Tarcísio Henriques (2) e Maria Dlívia - 24 Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- As 20h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Alolse - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Alvaro António - Ambrósio Pinto - Arnaldo Canarinho -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cóssimo Freitas -
Francisco Ramalho - Geraldo Santanna - Ibrahim Jacob - Jaime
Martins - João Batista - Kemil Kumaira - Maria Elvira -
Maria Dlivia - Mauri Torres - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Tarcísio Henriques - Wilson Pires -
0 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)
14 Fase
Ata

- A Deputada Maria OHvia, 2Q-Secretário "ad hoc, procede
á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Presidência passa a receber proposições e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

COMUNICAÇOES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa comunicações

da Comissão de Educação e dos Deputados Wanderley Ávila (4),
Maria Elvira, Márcio Miranda, Tarcisio Henriques (2) e Maria
Dl ivia.

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
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Educação - aprovação dos Projetos de Lei Í1Q5 1.686/93, do
Deputado José Leandro; 1.711/93, do Deputado Wanderley
Avila, e 1.878/94. do Deputado Jorge Hannas (Ciente.
Publique-se.); pelos Deputados Wanderley Ávila (4) -
falecimento da Sra. Elza Miguel Guiscem, em Sete Lagoas; do
Sr. Demõcrito Luis Dias Medeiros, em Diamantina; do Sr.
Francisco Tavares Silva, em Santa Fé de Minas, e da Sra.
Salvina Ferreira Silva, em Curvelo; Maria Elvira -
falecimento da Sra. Zuleika Caldeira Reis, em Belo
Horizonte; Márcio Miranda - falecimento da Sra. Generosa
Maria da Conceição, em Divinõpolis; Tarcísio Henriques (2) -
falecimento do Sr. José Aurélio de Lima Redig. em Belo
Horizonte, e da Sra. Esterlina Maria Macena Britta, nesta
Capital; e Maria Olivia - falecimento do piloto Ayrton Senna
da Silva, em Bolonha. na Itália (Ciente. Oficie-se.).

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

ATA DA 2729 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 26 DE ABRIL DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei ng
1.576/93; aprovação com as Emendas nos 1 e 2 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h14min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amílcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cêlio de Oliveira -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - tbrahim Jacob
- Ivo José - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Braga - José Laviola - José Leandro - Kemil Kumaira -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
rest r i ções.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, em atendimento á
questão de ordem do Deputado Marcos Helênio, formulada na
reunião ordinária de hoje á tarde, fez retirar da pauta da
presente reunião o Projeto de Lei nQ 1.676/93 e, nos termos
do inciso XIII do art. 244 do Regimento Interno, determinou
a suspensão da tramitação do referido projeto e a sua
anexação ao Projeto de Lei no 1-396/93, do suscitante, que
tramita nas comissões. A Presidência informa ainda que fez
retirar da ordem do dia o Projeto de Lei nQ 1.293/93, do
Deputado João Marques, em virtude de sua aprovação na mesma
reunião ordinária.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei flQ 1.576/93, do Deputado João Batista, que dispõe sobre
a criação do cadastro de fornecedores de produtos e
serviços, a que se refere o art. 44 da Lei nQ 8.078. de
11/9/90. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Justiça, e a Emenda nQ 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nQs 1 e 2. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei n
1.576/93 com as Emendas nps 1 e 2. A Comissão de Defesa do
Consumidor.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 27, ás 9 e ás 20 horas, e
para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 273a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE ABRIL DE 1994
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Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 24 PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 846/92;
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Discussão, em 1g
turno, do Projeto de Lei no 1.295/93; aprovação na forma do
Substitutivo 

no 1 - Discussão, em lo turno, do Projeto de
Lei ng 1.351/93; aprovação com as Emendas nos 1 e 2 -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 91h13min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Ant6nio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Saldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Emano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Laviola - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda
- Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles - Pêricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Avila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

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

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos ternos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 846/92, do
Deputado Antônio Fuzatto, que assegura as entidades
legalmente constituídas acesso às dependências dos
estabelecimentos públicos de ensino do Estado para a
realização de reuniões. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina
pela sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, apresentado
pela Comissão de Educação. Em discussão, o projeto. Não há
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oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 846/92 na forma
do Substitutivo nQ 1. A Comissão de Educação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.295/93, do

Deputado Gilmar Machado, que estabelece a obrigatoriedade da
esterilização de instrumental odontológico, de modo a
inativar o vírus da AIDS. A Comissão de Justiça conclui pela
antijuridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade
do projeto. A Comissão de Saúde opina pela sua aprovação na
forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação o Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica
portanto, aprovado, em lQ Turno, o Projeto de Lei n
1.295/93 na forma do Substitutivo no 1. A Comissão de Saúde.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.351/93, do

Deputado Antônio Pinheiro, que institui o cadastro estadual
dos estabelecimentos que comercializam tintas em aerossol e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa Social
opina pela sua aprovação, com as Emendas nos 1 e 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação as Emendas ns 1
e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado,
em lo turno, o Projeto de Lei no 1.351/93 com as Emendas nos
1 e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

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

ATA DA 274,1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE ABRIL DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Prosseguimento da discussão, em 20 turno, do
Projeto de Lei no 1.465/93; questões de ordem; chamada para
recomposição do número regimental: existência de "quorum"
para discussão: encerramento da discussão - Discussão, em 1
turno, do Projeto de Lei nQ 1.959/94: apresentação da Emenda
nQ 10: encerramento da discussão; envio do projeto com a
emenda à Comissão de Fiscalização Financeira - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h14min, comparecem os Deputados:
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Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Ambrõsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Emano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Leandro - kemil Kumaira - Marcelo Cecê - Márcio Miranda
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Milton
Sailes - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires-
0 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. 29-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior-

 lê PARTE
Ata

- O Deputado Amilcar Padovani, Sg-Secretário, nas funções
de 29-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, q ue é aprovada sem restrições.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
o Projeto de Lei no 1.189/92, por não se encontrar o
referido projeto em condições de ser apreciado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2g
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.

Questões de Ordem
O Deputado Roberto Amaral - Como a Presidência pode

observar, não há" quorum" para a continuação da reunião,
motivo pelo qual peço a sua suspensão.
O Deputado Roberto Luiz Soares - Sr. Presidente, solicito a

V. Exa. que determine se faça a chamada para recomposição de
"Quorum".
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. 20-Secretário, Deputado
Roberto Carvalho, que proceda á chamada dos Deputados-
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
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O Sr Presidente - Responderam á chamada 34 Deputados. Não
há" quorum" para votação, mas o há para discussão. Em
discussão, o Projeto de Lei ng 1.465/93. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, em lg turno. do Projeto de Lei nQ 1.959/94, do

Governador do Estado, que altera a redação de dispositivos
da Lei ng 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
ngs 1 a 9, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação, com as Emendas ngs 1 a
9, apresentadas pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem á Mesa:

EMENDA Ng 10 AO PROJETO DE LEI No 1.959/94
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Aplicam-se ás transações comerciais com

rebanhos sujeitos á tributação de ICMS realizadas por
produtores rurais, no ano de 1994, anteriores á entrada em
vigor desta lei, e que resultem em alteração em relação ao
cadastro de 1994, comparado ao cadastro de 1993, o disposto
no art. 4Q desta lei.".
Sala das Comissões, de abril de 1994.
Álvaro Antônio
Justificação: Os benefícios gerados pelo art. 4g do Projeto
de Lei nQ 1.959/94, oriundo do Poder Executivo, não
contemplam as transações comerciais em curso antes da sanção
da lei que resultará do referido projeto de lei-
0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência
informa ao Plenário que no correr da discussão foi
apresentada a Emenda ng 10, do Deputado Alvaro Antônio,
razão pela qual devolve o projeto e a emenda á Comissão de
Fiscalização Financeira para que emita o seu parecer sobre a
emenda.

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser discutida e
persistindo a falta de "quorum' para votação, a Presidência
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 28. às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES

519a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 20/4/94 pelo

Deputado Wanderley Ávila
O Deputado Wanderley Avila - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, os sonhos não se fazem por si mesmos. Eles nascem
e se edificam nas nossas mentes, nos nossos corações. E
crescem à medida que encontramos, no decorrer das nossas
vidas, o fio de esperança de que precisamos para não deixar
de sonhar, para não deixar de acreditar no futuro.
Com Pirapora não aconteceu diferente. Um homem demonstrou,

através do seu trabalho, da sua postura, do seu modo de



viver, que é possível transformar sonho em realidade.
Enquanto homem público, mostrou-se incansável defensor de
suas idéias. Político diferente, deixava de lado a
diplomacia tradicional e agia de acordo com seus próprios
conceitos. Se seus modos rudes o afastavam das camadas mais
elitizadas da cidade, seus atos e obras o tornaram conhecido
de toda a população de Pirapora, principalmente das pessoas
menos afortunadas, que nele depositaram todos os seus sonhos
e esperanças.
José Raimundo Gitirana, ainda muito jovem, foi Vereador dos
mais brilhantes. Da tribuna da Câmara, sua voz ecoava a
serviço do povo e do progresso da cidade. Mais tarde,
imbuído do desejo de revolucionar o município e trazer um
novo tempo para Pirapora, uniu-se a nos, e, pela vontade
soberana do povo, fomos eleitos Prefeito e Vice-Prefeito
daquela cidade. Nosso objetivo era desenvolver um projeto
político e administrativo para resgatar Pirapora do marasmo
em que se encontrava. Com o apoio da população e a
indispensável colaboração de José Raimundo, iniciava-se um
novo tempo.
Mais tarde, reconhecendo o nosso esforço e a importância de
dar continuidade ao trabalho que iniciáramos, o povo, por
sua maioria esmagadora de votos, elegeu-o Prefeito.
Iniciava-se, então, a administração clareando o rio. Nunca
se investiu tanto em programas sociais. Nunca se construíram
tantas obras de interesse público. Por amor àquela cidade,
José Raimundo dava continuidade á Administração Wanderley
Ávila, provando que seriedade e competência dão bons
resultados.
Mas nem todas as páginas da história são iguais. Depois das
últimas eleições, passamos a viver um capitulo novo, um
momento de espera. Os planos para fazer de Pirapora uma
cidade mais humana e feliz foram interrompidos. A população,
entretanto, continuou depositando nas mãos de José Raimundo
Gitirana suas esperanças de um futuro melhor para a cidade,
pelo que ele demonstrou ser capaz de realizar. Na
destemperança causada pela angústia de unia escolha infeliz,
todos acreditavam que somente ele seria capaz de devolver os
sonhos de uma Pirapora melhor.
José Raimundo estava cansado. O menino brincalhão perdia
seu espaço para uma pessoa amarga, sobrecarregada pelas
pressões da vida. E ele resolveu descansar.
Nas águas tranqüilas de um córrego, doce como as tardes de

domingo, ele buscou sua paz. Depois do último ato heróico, o
bravo guerreiro entregou-se ao balanço das águas até
encontrar-se com o Velho Chico, que tanto amou e defendeu.
Queríamos uma Pirapora nova, e a cidade rejuvenesceu nas
mãos do Prefeito José Raimundo. Sua administração tinha a
transparência com que ele sonhara para seu rio, o São
Francisco. Transparência que se revelava no seu jeito rude,
barranqueiro. A alma clara trovejava no surdo martelado por
suas mãos e se embevecia nos acordes de violões e
cavaquinhos dedilhados por mãos amigas.
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Pirapora teve um grande filho, um fiel amigo, um homem que,
se não primava pela diplomacia, tinha na sinceridade seu
brilho maior. E a cidade que teve a honra de ser
administrada por José Raimundo acaba de perdê-lo.
Ele entrou no seu velho rio para descansar. De lá saiu para

outras paragens. Numa das mãos, carrega uma vida pública
vivida com seriedade, um conjunto de obras para mostrar ao
Grande Mestre, ao Grande Arquiteto do Universo; na outra, os
nossos sonhos. Provavelmente, numa audiência com Deus, José
Raimundo pedirá a Ele que não abandone Pirapora á sua sorte,
que nos devolva as esperanças que tememos perder com sua
partida. Porque ele sabe que a cidade ficou órfã.
E que Deus não o deixe esperando muito tempo para atendê-
lo- Ele não gosta de esperar. Ele gosta de resolver as
coisas sem muita burocracia, de forma direta.
Nós estávamos juntos nessa caminhada, na tentativa de
resgatar os sonhos do povo de Pirapora. E vamos continuar
juntos, porque, como já disse o poeta, 'a morte é como a
curva da estrada. Morrer é deixar de ser visto!!. E José
Raimundo Gitirana vai estar sempre na curva dos nossos
corações. 

521a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/4/94 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - (- Lê o seguinte artigo, de
sua autoria:)

!Por Quem os Sinos Dobram?
O Jornal "São João em Casa" publicou, em dezembro, um
artigo da professora Maria Tereza Antunes de Carvalho
intitulado 'Na Terra de Tiradentes, os Sinos Dobram pelo
Prefeito e pelo Povo de São João de]-Rei".
o artigo - até bem escrito, diga-se de passagem - elogiava
as obras do Prefeito Nivaldo Andrade e atacava, entre
outros, o Dr. Sérgio de Souza Lima do IePC
Tal artigo nos faz refletir sobre um grave problema da

política brasileira: a mistificação, o embuste, a enganação
deslavada que tomou conta de nosso Pais. Infelizmente, essa
prática daninha tem comandado a situação.
O maior embuste da história brasileira com certeza é o caso

do ex-Presidente Fernando Collor Este ladrão sem- vergonha,
através da TV Globo e de outros meios de comunicação, pôde
Chegar á Presidência e fazer o que fez.
Conseguiu isso porque os meios de comunicação convenceram o
povo de que CoIlor era um novo Juscelino ou coisa do tipo
Quer dizer, lançaram mão de uma comparação indevida para
enganar todo mundo, mostrando-o como salvador da pátria. As
conseqüências terríveis desse embuste, todos nós tivemos que
sentir na pele.
Casos como o do Collor se repetem sistematicamente nos

Estados e municípios brasileiros. Hélio Garcia. por exemplo,
chegou ao governo em 1990 com a falsa imagem de defensor do
funcionalismo público estadual. Na prática, porém, o que se
vê é que esse homem está mais para carrasco do
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funcionalismo, particularmente para os trabalhadores do
ensino.
E assim os exemplos se sucedem em todos os Estados. Os

nossos parlamentares federais são, na sua grossa maioria, o
que todos têm visto pela TV: omissos, antipovo e até mesmo
corruptos em muitos casos. Em épocas eleitorais, contudo, os
meios de comunicação, inclusive e principalmente as rádios e
jornais do interior, fazem de tudo para convencer o povo de
que esses malandros são bons politicos. A troco de dinheiro,
favores e empregos para parentes a máquina da enganação joga
pesado em favor de pilantras daqui e de fora. Dessa forma, a
cada eleição, o Congresso, com raras exceções, parece estar
piorando a qualidade, chegando ao ponto de estar cheio de
corruptos - como ficou claro na CPI do Orçamento.
O resultado geral de tanta enganação é que uma minoria de
pilantras assalta os cofres públicos com a ajuda de
empresários corruptos, e o povo brasileiro fica jogado á
própria sorte - sem saúde, educação, emprego, etc.
Diante de tudo isso, algumas perguntas devem ser feitas:

como isso é possivel? Será que o povo não vê o que acontece?
Como pode, em época de eleições, um povo honesto e
trabalhador como o brasileiro votar quase sempre em gente
que não presta?
Aqui é que podemos localizar o artigo, ao qual nos
referimos acima, o da professora elogiando Nivaldo e suas
obras. Sim, pois tal artigo é um exemplo perfeito de
manipulação e mistificação. O artigo mão é muito diferente
da manipulação da TV Globo, por exemplo. E isto apesar de a
professora atacar a TV Globo em seu artigo. Diz a professora
que Nivaldo e'"o novo Tiradentes', defendendo a liberdade, a
igualdade e a fraternidade - ideais da Inconfidência
Mineira.
Ora, Tiradentes, pela sua importância e coragem, é uma
figura histórica que está na memória de todos os brasileiros
como um homem extraordinário. Quando a professora afirma que
Nivaldo é como Tiradentes, está induzindo o povo a acreditar
numa mentira deslavada, qual seja, que Nivaldo é um homem
extraordinário, heróico, trabalhador, libertador, etc. A
professora induz, bem inteligentemente, o povo a acreditar
que Nivaldo tem as mesmas qualidades do nosso herói maior.
Foi exatamente isso que a TV Globo fez, levando o povo a
acreditar que Collor era um novo Juscelino.
Fazemos questão de explicar por que a relação entre Nivaldo
e Tiradentes é mentirosa, una mera enganação, como tantas
outras.
Em primeiro lugar, Tiradentes. além de herói da
Inconfidência era um trabalhador dedicado: alferes, como
atividade principal, e dentista prático nas horas vagas. Já
o Sr- Nivaldo trabalha em qual profissão? Não falamos agora,
porém sabemos que está exercendo o cargo de Prefeito. Qual
era a sua profissão antes de entrar na politica? Isso a
professora não nos ensinou no seu artigo.
Em segundo lugar. Tiradentes foi um homem que colocou os

seus bens e o seu dinheiro a serviço de seus ideais. Segundo
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consta, o Sr. Nivaldo não faz o mesmo. Aliás, o Sr. Nivaldo
deveria explicar ao povo trabalhador de São João por meio de
qual trabalho honesto conseguiu ganhar dinheiro para comprar
tantos bens e propriedades que possui. Quem sabe o povo não
siga o seu heróico exemplo e passe a ter uma vida
incrivelmente melhor!
Em terceiro lugar, os ideais do nosso Tiradentes nenhuma
relação tem com Nivaldo. Tiradentes queria libertar a Nação
e seu povo. Já Nivaldo é apenas um Prefeito esforçado e
polêmico. Nivaldo faz obras - e isto nós nunca negamos.
Ocorre, porém, que tais obras são decididas de forma pouco
democrática. A prestação de contas não é feita, as
empreiteiras favorecidas são sempre as mesmas e assim por
diante. O que isso tem com os ideais de Tiradentes? Nada,
absolutamente nada.
A mistificação da professora, contudo, vai mais longe:
ataca o Dr. Sérgio e o IBPC por coisas de que eles não têm
responsabilidade. E o chamado dois pesos e duas medidas.
Nivaldo ê chamado de "novo Tiradentes', e o Dr. Sérgio, um
honrado e dedicado funcionário federal, é difamado. Aliás,
na eleição de 1989, não podemos esquecer, sempre havia
também a parte da difamação - todos se lembram da sujeira
com Lula e sua família. E típico dos manipuladores fazer
esse jogo pouco limpo-
0 que nos preocupa, porém, é menos esses elogios

manipulados a Nivaldo e mais o que pode ocorrer nas eleições
deste ano - para Presidente, Governadores, Senadores e
Deputados. Usamos esse exemplo da professora apenas para
alertar o povo, tendo em vista a grande manipulação que se
avizinha.
Os poderosos de sempre - entre eles, a família Baccarini,
tão ligada a Nivaldo - vão fazer de tudo para que nada mude
no Brasil. Numa palavra, querem que os sinos continuem
dobrando em favor da minoria corrupta e contra os interesses
do conjunto do povo brasileiro.'

521A REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/4/94 pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. senhores presentes nas nossas galerias. Na semana
anterior, esta tribuna foi ocupada por alguns colegas
nossos, parlamentares que não mediram esforços para
alinhavar adjetivos, qualificações e impropérios que
pudessem marcar minha atuação nesta Assembléia Legislativa.
Não sei se, naquele momento, tentavam abrir uma linha de
debate desqualificada. Se era essa a expectativa, deixo
claro que, naqueles termos, definitivamente não debato.
Pretendo, e vou me esforçar mais uma vez nesse sentido,

trazer a necessária e fundamental discussão para o campo da
politica, essa tão amesquinhada, tão desprezada e tão
desvalorizada política.
Na verdade, se conseguirmos juntar as várias peças, os
vários pronunciamentos e as várias atitudes a que
assistimos, ouvimos e verificamos aqui - alguns fatos
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anteriores a esses pronunciamentos - poderemos caracterizar,
infelizmente, um grande blefe.
O problema maior é que acabam por traduzir um método, uma
prática, uma forma de fazer o debate político a qual deveria
ser banida da nossa vida pública, que é a forma de se
recorrer a expedientes não muito claros, não muito honestos,
e a partir desses expedientes tentar obliterar e escamotear
os fatos.
A primeira peça foi um discurso lido pelo Deputado Jaime

Martins, que teria sido proferido pelo Deputado Federal
Mauricio Campos, em Brasilia. Não vou responder ao discurso
do Deputado Maurício Campos, pois companheiros da Bancada já
se referiram a ele desta mesma tribuna. Apenas gostaria de
chamar a atenção para um pequeno parágrafo, em que o
Deputado Mauricio Campos diz o seguinte: "... com a mesma
linguagem destemperada e inculta de seu grande líder
nacional .... E um pequeno detalhe, aparentemente, mas
traduz, sem sombra de dúvida, um grande preconceito, ou
seja, valem sempre as palavras dos cultos, das elites, dos
preparados, dos doutores, doutores esses que têm levado todo
o Pais para um monumental buraco.
D Deputado Maurício Campos se refere a mim como uma
criatura da militáncia petista. O Sr. Maurício Campos é um
homem bem-informado e sabe que a minha atuação política,
partidária e sindical é anterior á criação do PT, porque sou
um dos que se orgulham de ter fundado o PT. O curioso é que
o discurso do Deputado Mauricio Campos não foi proferido em
Brasilia. Tivemos o cuidado de verificar junto aos anais da
Câmara dos Deputados o dia, a hora, o momento, as
circunstâncias e o posicionamento dos demais parlamentares
diante desses impropérios. Resultado: lá o discurso não
existiu, pelo menos até o pronunciamento aqui feito pelo
Deputado Jaime Martins.
Mas vamos em frente. Sobre as alardeadas conclusões do
Ministério Público, discursos inflamados, indignados,
revoltados desta tribuna, exigindo a apuração imediata do
procedimento que, teoricamente, deveria ter sido meu. Tenho
em mãos os relatórios do Ministério Público de Minas Gerais.
Primeiro vamos aos relatórios, depois me pronunciarei sobre
aquele órgão. Relatório referente ao Deputado Jaime Martins:
infelizmente, Deputado, o relatório não conclui pelo
arquivamento. Sinto muito, vou ter que frustrá-lo neste
momento, mas o relatório apresenta no seu último parágrafo a
seguinte conclusão: "Em face do exposto, por não haver base
para a formação do opinium delicti', impõe-se a remessa
desse procedimento investigatório ã Promotoria de Justiça da
Comarca de Divinópolis, com as atribuições acima para os
fins explicitados." Isso é muito diferente de arquivamento.
Vamos ao outro: Deputado Ibrahim Jacob que,
sistematicamente, vem a esta tribuna alardear seus bons
feitos durante todos esses anos em Ubá. Sinto muito,
Deputado, mas parecer do Ministério Público assinado e
atestado pelo Procurador de Justiça do Estado diz: Em face
do exposto, por não haver base para a formação do "opinium
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dei icti", impõe-se a remessa desse procedimento
investigatõrio á Promotoria de Justiça da Comarca de Ubá."
Isso não significa arquivamento, aliás, registre-se aqui

que aqueles processos sobre os quais o Ministério Público
decidiu por arquivamento têm o titulo: Pelo arquivamento.
Aliás, Deputado, o arquivamento é submetido a uma instância
superior ao Ministério Público e nenhum desses teve tal
encaminhamento.
Mas vamos além. Relatório relativo ao Deputado Dilzon Meio:
"Frente ao deduzido, sugerimos a remessa do expediente ao
Dr. Promotor de Justiça da Comarca de Pium-í". Tampouco
concluiu pelo arquivamento.
E o meu dileto amigo, Prefeito de Congonhas,

sistematicamente, vem á imprensa dizer que vai me processar,
que já me processou, que havia um processo aqui e ali. Tive
o trabalho, a pachorra, a parcimónia de percorrer todos os
cartórios deste Estado e, infelizmente, o Sr. Guálter
Monteiro não entrou com qualquer processo contra este
Deputado. Ao contrário, o que existe contra o Sr. Guálter
Monteiro é o seguinte: "Em face do exposto, deve esse
procedimento investigatõrio ser remetido, com toda
documentação que o instrui, á Procuradoria Regional
Eleitoral de Minas Gerais, para que seja apensado a outros
processos em andamento e outras providências q ue entender
cabíveis". Esses são os fatos e não podemos ir além deles.
E curioso e preocupante que em todo esse debate tenha
havido uma mudança de foco, de evidências, fugindo-se,
assim, ao debate necessário, que deveria ser feito.
Estranho que o Ministério Público, q ue demonstrou, no caso

da Deputada Elisa Alves, do Deputado Amilcar Padovani. do
Deputado José Maria Pinto, diligência, agilidade e
comportamento corretos, tenha, de forma açodada, feito
anúncio público de arquivamento que não havia, procedimento
que o próprio Ministério Público Indicava não haver. O
fundamental, me parece, é que nós consigamos colocar o
debate nos seus devidos lugares.
Foi tido, por alguns, como autocrítica; foi entendido e
lido, por outros, corno um recuo de minha parte, quando vim a
esta tribuna, ainda no ano passado, para afirmar o seguinte:
"Eu não sou policial, não tenho capacidade investigatória. O
meu objetivo não é. de maneira alguma, descobrir se este ou
aquele parlamentar embolsou ou deixou de embolsar recursos
de subvenção social". No processo, no debate, não apenas eu,
mas várias outras pessoas e entidades fizeram isso, e
ocorreram fatos, ao que tudo indica - a se confirmarem
afirmações veiculadas pela imprensa, que a Deputada Elisa
Alves seria julgada amanhã - que levaram a esse caminho.
Mas, o meu debate é outro, meu debate diz respeito a uma
sociedade que é, claramente, dividida entre privilegiados e
excluídos. E. á medida que nós, pela nossa prática, pelo
nosso procedimento, não permitimos que os direitos, ou
melhor, que as carências desses excluídos sejam
transformadas em carências coletivas, que elas se afirmem e
se materializem, que se concretizem, enquanto demanda de um
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conjunto de uma parcela enorme da sociedade, estamos
contribuindo para que essas carências, para que essa
dicotomia da sociedade permaneça. Esse é o debate de fundo.
Ninguém aqui ignora a necessidade da caridade até por um
gesto individual, mas, aqui, não estamos discutindo os
nossos comportamentos individuais. O nosso debate, aqui, é a
forma de conseguirmos, em uma instância que tem o papel
mediador entre reivindicações da sociedade e o Poder
Executivo e a outra faceta do Estado. De que maneira, com
esses poderes, com esse papel que nos é devido, conseguimos
construir democracia, democracia entendida, acima de tudo,
como um processo permanente da criação de direito. Criar
direito significa romper a lógica da clientela. Criar
direito significa que temos de dar um passo à frente para a
relação individualizada e conseguirmos traduzir esse projeto
em termos coletivos e não de parcelas individuais.
Eu concluo dizendo que a Assembléia teve um momento
absolutamente ímpar no ano passado, quando realizou o
seminário para o debate sobre subvenções sociais. A
sociedade aceitou o convite, acreditou no espaço, investiu
na discussão. Aqui tivemos um debate riquissimo. D risco, o
perigo, o que pode vir a ocorrer de grave é que todo aquele
processo seja jogado por água abaixo. Havia, aqui, um
compromisso claro, inclusive da Liderança da Maioria desta
Casa que, no mês de abril, este mês que quase se encerra,
nós teríamos nesta Assembléia, a votação, nós aqui teríamos
o debate e a discussão e mais um momento de aproveitar a
dinâmica, a vivacidade, a experiência, a riqueza que trouxe
a sociedade , para a Assembléia se afirmar perante a própria
sociedade. E inadmissível e inaceitável que o projeto de
iniciativa popular, resultado do seminário, patrocinado por
esta Assembléia, acabe em pizza e pão-de-queijo. Muito
obrigado.

521a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/4/94 pelo

Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais pessoas presentes nas galerias, imprensa: ocupo esta
tribuna, hoje, para tratar de um assunto dos mais
repugnantes: a tortura praticada por policiais contra
detentos da cadeia pública de Uberlândia portadores do vírus
HIV (Aids), já conhecidos na cidade como sendo os "presos da
cela 8". A denúncia, feita pela Fraternidade Assistencial
Lucas Evangelista - FALE - e remetida a mim pelo Centro de
Defesa dos Direitos Humanos de Uberlândia, motivou a
abertura de inquérito e o inicio de investigações pelo
Ministério Público, através do Promotor Fernando Rodrigues
Martins, além de ter contado com o imediato apoio dos Juizes
criminais Paulo Batista Braga (titular da 2a Vara) e Sandra
Alves de Santana (titular da la Vara).
Passo, agora, a relatar aquilo que os policiais chamam de
"corretivo", que, em bom português, significa tortura, um
procedimento ilegal e inconstitucional, uma prática
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rechaçada pela sociedade e por todos os que acreditam nos
direitos humanos, no direito à vida.
Em 8/4/94, sexta-feira, por volta das 11 horas da manhã,

vários presos portadores do vírus HIV foram retirados da
cela 8 da cadeia pública de Uberlândia, um a um, e levados
para o pavimento superior do prédio, algemados ou com as
mãos amarradas. Ali, foram submetidos a bárbaro espancamento
por carcereiros e servidores da Policia Civil, segundo o
relatório da FALE encaminhado ao Centro de Defesa dos
Direitos Humanos de Uberlândia. Entre as vitimas, estavam os
detentos Luis Rodrigues Castanho e Sérgio Aquiles Gomes,
cujas fotos mostrando o resultado da tortura tenho em mãos
para mostrar aos Deputados e à imprensa. Eles foram
submetidos a exame no Instituto Médico-Legal no dia 12 de
abril, ou seja, quatro dias apôs o espancamento. Faço
parênteses para dizer que um desses presos foi morto de modo
violento, com quase 100 facadas, dentro da cadeia pública de
Uber 1 ând ia.
Apesar da determinação da autoridade judicial, os outros

detentos da cela 8, também submetidos a violência policial,
ainda não foram examinados pelo IML. Somente após a ida do
Promotor Público à 16 DRSP, onde está localizada a referida
cadeia pública, e a constatação da tortura, somente após a
confirmação pelo poder público, foi autorizada a saída dos
presos para tratar dos ferimentos provocados pelo
espancamento.
A cadeia pública de Uberlândia - diz, ainda, o documento da
FALE - é vigiada internamente pela Polícia Militar. Apesar
de as vitimas não terem alegado que os PMs tenham
participado datortura, é óbvio que eles assistiram, na
sexta-feira, á retirada dos presas da cela. Também é óbvio,
dada a violência - e as fatos, que, repito, estão aqui para
serem examinadas -, que as policiais militares ouviram os
gritos durante o espancamento e viram as condições físicas
em que se encontravam os detentos quando retornaram à cela.
Todavia. a PM também não tomou nenhuma providência, até ser
requisitada pelo Promotor- Por ter acorrida às 11 horas da
manhã, é quase impossível que os demais agentes e
autoridades policiais ali presentes durante a horário do
expediente não tenham ouvida os gritos das vítimas.
Isso, senhores e senhoras, está acontecendo em Minas

Gerais, em Uberlândia, no final do século XX. E uma prática
odiosa, que mostra a caos na sistema penitenciário do
Estado, Não bastassem as constantes rebeliões, motivadas
pelos mais diversos fatores, não bastasse a famigerada
'ciranda da marte', que volta a ocorrer nos presidias e nas
cadeias de Bela Horizonte, agora temas a denúncia, com
registras e exames camprabatõnias, de espancamento, de
tortura na cadeia pública de Uberlândia. Tal fato é
conseqüência da total descaso com que a Governa Hélio Garcia
vem tratando a reivindicação das autoridades e da sociedade
de Uberlândia: a de que se construa una nova cadeia pública
na cidade. A superlotação é uma realidade e pode ter, a
exemplo de Belo Horizonte, conseqüências desastrosas. E.
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agora maus-tratos; agora, a própria autoridade policial
comete o delito da tortura.
E impossível pensar que um Goverho de Estado se comporte
com tamanha omissão diante de tão grave problema. O
desrespeito á vida de seres humanos - que cometeram erros.
sim, mas que por eles já estão pagando ao serem afastados
temporariamente do convívio social - é um ato selvagem. E
inadmissível que sofram corretivos". Por isso, senhoras e
senhores, queremos uma resposta da Secretaria da Segurança
Pública. Que o Secretário tome a iniciativa de investigar
tal fato e de punir os culpados. E preciso haver mais
respeito á vida, ao ser humano. Como defensor da vida,
compro essa briga, até que seja feita justiça. Muito
obrigado. 

521a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/4/94 pelo

Deputado Ibraflim Jacob
O Deputado IbraIiim .Jacob - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
apenas um lembrete para aqueles Deputados colegas, que
parecem não ter lido o Ofício ng 1.318/94, do Ministério
Público. Vou lê-]o agora.
- O oficio lido em Plenário pelo Deputado Ibrahim Jacob foi

publicado na edição do dia 6/4/94.
Como o Deputado Antônio Carlos Pereira torceu a verdade!
Trata-se de um documento assinado por uma figura exponencial
deste Estado, de um órgão de alta responsabilidade no
Estado- Isso quer dizer, senhores, que, doravante, os
Promotores terão, por obrigação, de exercer sua função de
fiscalizar todas as entidades subvencionadas, não apenas a
entidade do Sr. Ibrahim Jacob, Deputado Antônio Carlos
Pereira-
Alias, o Deputado Antônio Carlos Pereira não se encontra

aqui, agora, porque, todas as vezes que venho á tribuna, ele
sai do Plenário. Ele sabia que eu ia falar. Eu fui me
inscrever. Então, ele sabe! Não quis me apartear, porque
nunca quis me ouvir falar a verdade. Ele é um homem de
meias-verdades, para não dizer que ele é um mentiroso.
Tenho como mostrar para onde foram essas verbas. A própria
televisão noticiou há poucos dias e hoje mesmo deu o perfil
de uma grande obra de 5.300m2, toda estruturada e já em fase
de acabamento. E lá que está a verba, Deputado Antônio
Carlos Pereira, aquela que V. Exa. diz ter sido desviada. A
verba desviada saiu também do meu bolso, e é muito dinheiro,
porque não sou homem de me acomodar com a intenção.
Sempre respeitei meus colegas, mas, agora, sinto-me
desrespeitado. Por mais que me justifique em torno da
insinuação sobre desvios de verbas, continuo me sentindo
desrespeitado. Orientado por aquele fascista de Ubá, o
fascista-mor, que passa por telefone e até por "fax"
notícias infundadas, agora, comprovadamente mentirosas!
Aquele caiu do cavalo e, hoje, está sendo processado pelos
próprios Promotores de Justiça daquela cidade pelas calúnias
que ele levantou naquela oportunidade. Aquele fascista já
deveria estar na cadeia há muito tempo. No entanto, o
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Deputado Antônio Carlos Pereira deu ouvidos a ele e não quis
ouvir um Deputado como eu, um homem que tem um nome limpo,
um passado limpo. Como eu disse hoje, e a televisão
divulgou, nem a ditadura militar encontrou coisa alguma
contra mim durante os 20 anos em que estive cassado - mais
do que o 8rizola ou do que qualquer outro - e, se hoje estou
aqui, é graças ao meu comportamento, á minha autenticidade
como político.
Fui Vereador e Presidente da Câmara da minha terra. Sempre
realizei obras lá, independentemente de política. Fui
Vereador na época em que não se ganhava para isso e fiquei
durante três legislaturas consecutivas, eleito pelo antigo
PTB de Getúlio Vargas, de João Goulart e de Leonel Brizola.
Sou um homem autêntico e continuo na mesma linha partidária,
que é o PDT. Não pulei aqui de pára-quedas, não senhor! Sou
ubaense, e sou mineiro, e falo como tal. De sorte que não
admito que alguém venha aqui fazer insinuações e torcer a
verdade.
A verdade é esta: é uma lei que já existe há 12 anos.
E agora vêm aqui dizer que a Procuradoria, os Promotores

vão fiscalizar ainda esse processo. Ele está enganado, esse
inquérito já está arquivado! Aliás, ele nunca devia ter sido
iniciado, inclusive jamais se formalizou processo algum.
Minha vida foi vasculhada, verificaram quem sou eu, a minha
família e quem são meus amigos. Fica aqui o meu protesto
contra a insinuação maldosa de um homem mentiroso e que,
acima de tudo, falta sempre com a verdade nesta tribuna. Não
estou aqui para ouvir conversa dessa natureza e, se houver
qualquer outra insinuação, vou levá-lo ás barras da justiça,
como estou levando o cidadão que assinou a denúncia, que é o
fascista maior que escreveu para ele. Todos serão levados
também ás barras do tribunal. Não vou deixar por menos,
porque meus amigos assim o exigem. Tenho que ouvir é a minha
consciência, a minha família, que foi enxovalhada, os meus
filhos, que foram humilhados, os meus netos e a minha
bisneta, além da legião de amigos e a própria maçonaria.
Depois da decisão do Ministério Público, o Deputado Antônio
Carlos Pereira ainda quer insinuar mais alguma coisa contra
nós. Eu não admito isso! Que apareçam as provas dele, e vou
provar minha inocência aqui no Plenário. Ele é um covarde e
não quer debater, tampouco aceitar a verdade. Muito
obrigado.

521? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 26/4/94 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcisio Ilenriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero registrar a minha solidariedade com o
Deputado Ibrahim Jacob. Quem conhece o Deputado Ibrahim
Jacob há tantos anos como conheço - ele é vizinho meu em Ubá
-. quem conhece seu trabalho, sua preocupação com o
trabalhador, com o homem mais sofrido, evidentemente, deve
chegar aqui e dar o seu testemunho da correção desse
político no trato da coisa pública. Pertencendo ao PTB, foi
Vereador muitos anos - entre parênteses. podemos discordar
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da colocação petebista de João Goulart e Leonel Brizola, mas
não podemos discordar da filosofia original do petebismo -'
e foi essa filosofia que o Deputado Ibrahim Jacob, ao longo
dos anos, abraçou, fazendo dela a bandeira para o seu
trabalho cotidiano. Quem conhece a sua obra, inclusive o
hospital a que se referiu, evidentemente, deve trazer aqui
seu testemunho de sua solidariedade. Ubá conhece
perfeitamente as pessoas que estão em jogo, e tenho certeza
de que V. Exa. , Deputado Ibrahim Jacob, sairá engrandecido
deste episódio censurável a que estamos todos assistindo.
Sr. Presidente, gostaria de registrar, apenas de passagem,
minha preocupação com a questão das subvenções sociais.
Sabemos, perfeitamente, que a subvenção social foi uma
conquista do Poder Legislativo para que o Deputado indicasse
as entidades a serem atendidas no interior. Assisti ao
debate, ao simpósio, ao seminário e verifiquei a intenção de
determinados grupos de levar as subvenções para a Secretaria
do Trabalho, onde um órgão colegiado escolheria as entidades
que as receberiam. Assim, vamos cair no mesmo erro que
estava acontecendo anteriormente, porque esse colegiado que
for instalado aqui, por mais representativo que seja, será
representativo da Capital. Vai indicar verbas e distribuir
subvenções para associações pré-escolhidas, em Belo
Horizonte.
Ao contrário, do jeito como está posta a questão, quando o
próprio Deputado pode indicar, certamente indica entidades
do interior. Somente entidades distantes é que terão a
oportunidade de receber as subvenções.
E claro que nós estamos vendo algumas distorções, mas o
correto agora será corrigi-Ias. Se algum Deputado cria uma
entidade com o seu nome ou uma entidade sua para a aplicação
dessa verba, é evidente que está errado, e é necessário
proibir e impedir que isso aconteça.
Porém, não podemos impedir que as subvenções cheguem ao
interior, porque o que estamos percebendo é que um erro que
vem sendo reiterado, repetido ao longo dos anos é a
preocupação com a dotação de verbas para entidades da
Capital. Ora, a Capital já não comporta mais a população que
tem. E preciso que os governantes saibam disso.
Hoje, pelo noticiário da televisão, vimos que várias
famílias de sem-casas invadiram terrenos, aqui, dentro de
Belo Horizonte. São famílias que vêm do interior, são
empregados rurais que não têm mais como trabalhar na roça e
que, por isso, correm para a cidade. São pessoas que vêm em
busca de atendimento hospitalar, porque a assistência do SUS
não chega ao interior. Isso cria uma distorção enorme e faz
com que as pessoas venham para a Capital, supondo que aqui
irão resolver os seus problemas, quando, na realidade, vemos
os problemas aumentarem e se transformarem numa onda enorme
de criminalidade - essa criminalidade que estamos percebendo
e que nos horroriza quando lemos os Jornais ou assistimos
aos noticiários da televisão.
Fica registrada a preocupação, para a análise, a reflexão e

o debate de todos os Oeputados
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Mas o que vim hoje registrar é que ontem tomou posse como
Presidente do TRE o Desembargador Lúcio Urbano da Silva
Martins. Tomou posse substituindo ao ilustre Desembargador
Ayrton Maia, que fez um grande trabalho. Teve uma soma de
preocupações muito grande com todos os problemas havidos ao
longo destes dois últimos anos e, agora, entrega o TRE ao
novo Presidente que assumiu ontem
Lúcio Urbano da Silva Martins é uma figura de trato ameno,
foi Juiz do Tribunal de Alçada, na fase inicial, e é
Desembargador pela classe dos advogados. Ele tem uma
preocupação muito grande com a distribuição da justiça
eleitoral, que é uma justiça muito sensível, atingida pelas
paixões dos partidos políticos, dos candidatos e por essa
vontade enorme que todos têm de chegar ao poder - alguns, ou
a maioria, de chegar ao poder pelo poder E não, de chegar
ao poder para seguir determinada ideologia ou lutar por
aquela distribuição de justiça com que nós sonhamos.
Com essas leis eleitorais feitas às vésperas das eleições,

muito complicadas e, às vezes, complicadas de propósito para
que o processo eleitoral seja tumultuado e gere, inclusive,
uma deturpação muito grande da finalidade administrativa,
estamos percebendo que há uma preocupação com a questão das
duas cédulas para as nossas eleições, nas quais vamos
depositar seis votos: dois para Deputados Federal e
Estadual, dois para Senador, um para Presidente da República
e um para Governador do Estado.
Pela legislação, a votação será em duas cédulas que serão
até - não sei por que, Deputado Adelmo Carneiro Leão -
coloridas, talvez para servir de lembrança aos eleitores que
na última eleição fizeram aquele fiasco que V. Exa tanto
recrimina.
Pois bem, com duas cédulas, é claro que nós deveríamos ter

duas urnas. Porque não é possível, com essa complicação de
duas cédulas, obrigar os funcionários que servirão como
escrutinadores, que vão apurar os votos a fazer a divisão e
a seleção das cédulas. Isso não constou na lei. E é
necessário que isso aconteça, agora.
Por isso, chamo a atenção de todos aqueles que vão
participar do processo eleitoral, porque queremos um
processo limpo, escorreito, onde os debates se restrinjam às
preocupações do programa de desenvolvimento do nosso Estado,
à solução dos problemas do nosso Estado, às propostas de
solução e não caiam nessa briga chã e rasteira e nessas
acusações que não levam a nada.
Falar na corrupção, sim, mas seria uma forma de corrupção.
a apresentação de um candidato que não viesse com uma
proposta de solução para os problemas do nosso Estado. Minas
Gerais precisa de uma sacudida, como o nosso Pais. Não
podemos chegar aonde chegamos, com essa riqueza que o Pais
tem, com esta enormidade de problemas, com homens
competentes para solucioná-los, e persistir no mesmo erro a
que estamos assistindo. Por isso, faço esta lembrança, para
Que se registre nos anais da Casa.

522a REUNIÃO ORDINÁRIA



Discurso Proferido em 27/4/94 pelo
Deputado Ajalmar Silva

D Deputado Ajalmar Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, a minha vinda até a tribuna, no dia de
hoje, é para apresentar um requerimento solicitando seja
formada uma comissão para visitar a General Motors, visando
a auxiliar o Governo do Estado em seus esforços para que
essa empresa venha a se instalar em Minas Gerais.
- Lê requerimento em que solicita seja formada uma comissão

especial para visitar a General Motors do Brasil e verificar
a possibilidade de instalação de uma montadora da empresa no
Estado, cuja justificação é a que se segue;
"E do conhecimento público que a General Motors instalará

mais uma montadora neste Pais. Vários Estados da Federação
disputam sediar a mencionada montadora, conforme noticiou a
revista "Veja" no seu último número.
A constituição de uma comissão de Deputados desta
Assembléia para visitar a General Motors do Brasil e
proceder a estudo, visando á instalação de sua montadora em
Minas Gerais, será de muita valia para o Governo Estadual.
que já vem envidando esforços, a fim trazer mais empresas
de grande porte para o nosso Estado.
O Poder Legislativo, por sua importância e ingerência, não

pode deixar de se fazer representar neste trabalho que o
Governo do Estado e vários municipios mineiros vêm
desenvolvendo para que aqui seja instalada a montadora
General Motors do Brasil."
Estamos encaminhando o requerimento à Mesa, Sr. Presidente,
solicitando a constituição dessa comissão, para que
possamos acompanhar e auxiliar o Governo Estadual na sua
intenção de trazer, para Minas Gerais, a General Motors do
Brasil

5221l REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 27/4/94 pelo

Deputado Bonifácio Mourão
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, tenho em mãos um exemplar do jornal "Hoje em
Dia", trazendo na terceira página uma noticia que diz o
seguinte:(- Lê:)
"'Carlão" confirma denúncias
Exibindo relatórios e pareceres do Ministério Público, o
deputado Antônio Carlos Pereira, o "Carlão" (PT), afirmou
ontem que as denúncias de desvio de verbas e subvenções
sociais contra os deputados Jaime Martins (PFL). Dílzon Melo
(PTB). Ibrahim Jacob (PDT) e o prefeito de Congonhas,
Guálter Monteiro (PL), não foram arquivadas. O arquivamento
foi anunciado pelo próprio Procurador-geral de Justiça,
Castelar Guimarães, há cerca de duas semanas."

- Publicado de acordo com o texto original.)
• Por que estou aqui, nesta tribuna, comentando essa noticia?
E porque o ilustre colega, Deputado Antônio Carlos Pereira,
quando faz essas afirmações contra os nossos colegas
Deputados, leva para a imprensa uma notícia que mão
corresponde á realidade. A realidade, Sr. Presidente e Srs.
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Deputados, está documentada neste relatório dos Srs.
Procuradores da Justiça, que trabalharam com profundidade na
investigação desse caso que lhes foi entregue. E, neste
relatório que tenho em mãos, entre outras conclusões,
disseram os Srs. Procuradores signatários que: ( Lê:)
*"Do universo probatório, não há como se imputar o crime de
apropriação ou desvio de verbas públicas ao Deputado
Estadual Ibrahim Jacob, que indicou o Departamento de
Assistência Médico-Social da Loja Maçônica Fraternidade
Ubaense - DAMES - para o recebimento das verbas de subvenção
social.'

- Publicado de acordo com o texto original.)
Essa referência ao Deputado tbrahim Jacob ocorre porque

esse relatório diz respeito àquele ilustre Deputado, mas os
outros relatórios, sobre os outros Deputados objeto de
investigação, tiveram da Procuradoria-Geral de Justiça a
mesma conclusão. São eles: Jaime Martins, Geraldo Rezende,
Geraldo da Costa Pereira, José Bonifácio e Wellington de
Castro. E por que a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu
que não se pode sequer vislumbrar crime de apropriação
indébita ou de desvio de verbas?
Diz o relatório: ( Lê:)
"A propositura da ação penal, segundo a doutrina e a

jurisprudência, sem j usta causa é temerária e fere a lei.
Emerge dos autos que os recursos públicos liberados pelo
erário foram efetivamente recebidos pelo Departamento de
Assistência Médico-Social da Loja Maçónica Fraternidade
Ubaense - DAMES -, estando os mesmos devidamente registrados
e formalizados na citada entidade.

- Publicado de acordo com o texto original.)
Volto a dizer que o mesmo que está dito nesse relatório com
referência ao Deputado Ibrahim Jacob aplica-se aos outros
Deputados que aqui mencionamos. E ainda diz a Procuradoria-
Geral da Justiça: (- Lê:)
"Ocorre, no entanto, que a fiscalização da correta

aplicação das quantias recebidas pela entidade assistencial,
de agora em diante, deve ser efetuada pela Curadoria de
Fundações e Associações Beneficentes da Comarca de Ubá, nos
termos do art. 36 da Lei ng 8.222/82."

- Publicado de acordo com o texto original.)
Ora, essa Lei ng 8.222, de 1982, não se aplica, certamente,

somente á DAMES, entidade de Ubá, é uma lei genérica, que se
aplica a todas as entidades.
O que se há de concluir, para não se criar mais confusão em
torno desse caso, é que a Procuradoria-Geral de Justiça.
investigando a fundo em inúmeros volumes processuais, chegou
à conclusão de que, contra estes Deputados aqui mencionados,
nada, absolutamente nada existe para, sequer, instaurar uma
ação penal. O que eu entendo por isso, Sr. Presidente, Srs.
Deputados? A ação penal tem inicio com a denúncia recebida
pelo juiz, a denúncia tem por objeto investigar uma
ilicitude penal. O Procurador-Geral de Justiça entendeu que
não era caso, sequer, de denúncia. Não era caso, sequer, de
se desenvolver um processo, porque, nitidamente, não havia
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sinais de apropriação indébita e de desvio de verba pública.
Se não havia sinais, o que fez o Sr. Procurador-Geral de
Justiça? Remeteu á Assembléia Legislativa para dizer que,
após longo trabalho, não encontrou sequer indícios para
oferecer denúncia contra esses Deputados.
O que mais fez a Procuradoria-Geral de Justiça, que é una,
indivisivel, que é a mesma em todas as comarcas de Minas
Gerais? Recomendou â Comarca de Ubá e às outras comarcas,
que a Promotoria de Justiça local, em conjunto com a
Curadoria dos Promotores, investigasse se as entidades que
receberam subvenções dos Deputados aplicaram corretamente as
verbas. Vale dizer o seguinte: qualquer um de nós,
Deputados, quando libera uma verba para entidade, precisa
liberá-la e comprovar que a entidade a recebeu corretamente.
Tudo isso é obrigação nossa. Agora, verificar se a entidade
aplicou a verba na finalidade determinada, isso é uma
obrigação do Promotor de Justiça. E isso que o Procurador-
Geral está fazendo, não só fiscalizando a entidade DAMES de
Ubá, mas todas as entidades que recebem subvenções de órgãos
públicos.
E em relação a isso que precisamos estabelecer critérios,

porque não é possível que esta tribuna continue sendo objeto
de promoções pessoais de candidatos, particularmente de
candidatos ao Governo do Estado, que a usam contra
Deputados, colegas nossos, tentando confundir a opinião
pública. Já de outra feita e desta mesma tribuna, tivemos a
oportunidade de dizer que denúncia sem prova é sino sem
badalo e que, de acordo com o pensamento do grande
processual ista italiano Calamandrei . o processo em si já é
uma pena, ainda mais o processo contra um homem público,
como aconteceu com os Deputados desta Casa que foram
inocentados pelo Ministério Público. Quem vai pagar a esses
Deputados os prejuízos causados á sua reputação e ao seu
prestigio? Quem é que vai reparar a esses Deputados a
vergonha que passaram perante seus amigos, seus companheiros
e perante a opinião pública durante a longa e extensa
investigação e a sua divulgação pela imprensa? E muito bom
que o Deputado Antônio Carlos Pereira ofereça uma denúncia
contra um Deputado que ele considere ser preciso denunciar.
Não discordamos disso. Agora, quando há uma divulgação
exagerada, percebemos que também há um objetivo
completamente diferente: há o objetivo de divulgar a
denúncia e por meio dessa divulgação lançar-se candidato ao
Governo do Estado.
E fazer isso em cima do quê? Em cima do desprestigio, da
infelicidade de colegas nossos. Nós não podemos concordar
com atitudes desse gênero. Estou rebatendo, desta tribuna,
porque isso não é justo, é injusto, e a injustiça feita a um
cidadão é uma ameaça feita á humanidade. Não podemos
concordar com uma situação dessas, são situações levianas,
irresponsáveis. Uma pessoa, para fazer uma denúncia.
mormente uma denúncia contra um homem público, precisa estar
estruturada em provas sólidas. Ai, passa a ser, não um
direito, mas um dever, porque todos nós temos a obrigação de
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fiscalizar as coisas públicas. Todos nós temos a obrigação
de ser transparentes em nossos atos. Temos, também, uma
obrigação maior, a obrigação de nos curvar perante as
decisões da justiça, principalmente perante uma decisão
sábia como a da Procuradoria-Geral de Justiça. E temos uma
obrigação maior ainda, a obrigação de respeitar os nossos
colegas. n

 522a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 27/4/94 pelo

Deputado Tarcislo Henriques
O Deputado Tarcisio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a minha intenção, comparecendo à tribuna, é,
justamente, tentar discutir o problema aventado pelo
Deputado Gilmar Machado. Mas, no curso dos debates, vi-me
obrigado a manifestar solidariedade ao Deputado Ibrahim
Jacob.
Gostaria de tentar discutir, justamente, o problema aqui já
exposto. Trata-se da questão da violência policial a que
estamos assistindo. Não só a violência policial mas também
aquela que acontece na própria sociedade e que talvez seja
fruto das condições econômicas que persistem entre nós.
o povo não tem a possibilidade de amealhar os recursos para
sua própria subsistência e encontra fechados os caminhos
para conseguir um emprego. Mesmo aqueles que o conseguem são
muito mal remunerados. E o que vemos é a violência ser
reprimida por uma violência muito maior. Um erro não
justifica o outro.
Quando vemos a violência acontecer em nossa sociedade e
percebemos a violência causada pela própria policia, nós não
podemos aqui ficar criticando a violência, devemos, sim,
perquirir as suas causas para tentar, na sua origem, repara-
Ias.
Queremos que o plano econômico dê certo, apesar de nossas
dúvidas, mas temos, também, a obrigação de tentar conseguir
mais empregos e de melhorar a remuneração dos já existentes.
Quando lutamos pela melhoria do salário mínimo, não estamos
fazendo outra coisa senão tentar resolver essa situação.
Quando lutamos para melhorar as condições de remuneração
dos servidores públicos, que são aqueles que estão mais
perto de nós, estamos, evidentemente, fazendo a mesma coisa.
Com referência à policia, tive a oportunidade de ver, nesta
semana, o contracheque de um soldado, cujo salário era
CR$70.000,00. E claro que isso não dá ao militar condições
psicológicas para um bom trabalho; não dá tranqüilidade ao
membro da PM para que ele possa exercer com entusiasmo a sua
função. Quando percebemos a melhoria salarial de determinada
categoria de servidor público, que recebe, por exemplo, as
gratificações adicionais por insalubridade, periculosidade
ou até mesmo por risco de vida; quando vemos os membros da
magistratura receberem a gratificação por tempo Integral e o
pessoal do magistério receber a gratificação por
insalubridade, que é o pó-de-giz, ficamos preocupados com o
problema do soldado, que não tem gratificação alguma, embora
o Regime Jurídico Unico dos Servidores Públicos da União
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preveja as gratificações adicionais por periculosidade,
insalubridade e risco de vida. Virmos também ser adotada, de
um modo genérico, a permissão para que o Governo do Estado
remunere os nossos servidores com gratificações adicionais
dessa natureza.
Coloco essa situação para chamar a atenção dos ilustres
Deputados, porque estamos apresentando um projeto que tenta
mudar esse quadro. E, se a Comissão de Justiça estivesse sob
a Presidência anterior, provavelmente ele seria considerado
inconstitucional. Mas os projetos que gerarem despesas,
apresentados por quaisquer Deputados, devem ter a sua
tramitação normal, na suposição de que o Governador os
sancione. Dessa forma, nada é inconstitucional, porque, se o
Poder Executivo der a sua aquiescência, esse vicio de origem
desaparece completamente. E o que está previsto, salvo
engano, no art. 70 da Constituição do Estado.
D que quero propor aos ilustres Deputados não é só a
análise dessa violência policial, mas desejo, também,
submeter á consideração dos ilustres pares a proposta de
gratificação adicional de periculosidade e insalubridade
para os membros da nossa Policia Militar, já que não podem,
evidentemente, receber as duas. Quem recebe uma não tem
direito á outra. E um principio da legislação trabalhista.
Mas é possível que ele receba algumas dessas gratificações,
porque a natureza da função policial é perigosa. E um risco
de vida permanente, estando o soldado sujeito, ainda, á
insalubridade. Na assistência às vitimas do trânsito ou até
de atentados contra a própria vida, o soldado da PM tem a
possibilidade de um contágio com vitimas ensangüentadas, e o
contato com o sangue nos dias de hoje é uma preocupação
muito grande.
Fica aqui a proposta, pedindo aos Srs. Deputados e, de um
modo especial, à Comissão de Justiça, que referendem esse
projeto de lei, que visa dotar a Policia Militar de melhores
salários. Naturalmente, faremos o mesmo em relação a outras
categorias, pois não queremos defender apenas um determinado
setor. Desejamos que todos tenham uma remuneração condigna,
a fim de que possam exercer a função a que se propõem da
forma que o povo espera. Desse modo, na proposição desse
projeto, faço veemente apelo aos ilustres Deputados para nue
reflitam, analisem e estudem mesmo a possibilidade de se
reparar uma injustiça que nos preocupa no presente momento.

522a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 27/4/94 pelo

Deputado Antônio Pinheiro
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Deputado Tarcísio Henriques vai apresentar um
projeto que trará benefícios para a Policia Militar. Nós bem
sabemos que ela presta um serviço da maior importância à
sociedade e que sua presença é imprescindível nas 24 horas
do dia. Embora sabendo de violências eventualmente cometidas
pela Policia - hoje mesmo levamos ao Coronel Walter Lucas
uma denúncia de ato violento cometido contra ocupantes da
área Beija-Flor - reconhecemos que esses são fatos isolados.
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O que é notório é que a própria policia também é vitima da
situação económica em que vivemos, como bem foi dito pelo
ilustre Deputado Tarcisio Henriques. Por isso, estamos
seguros de que o projeto será aprovado com aplausos por esta
Casa. - -

522 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferida em 27/4/94 pelo

Deputado Roberto Carvalho
O Deputado Roberto Carvalho' - Gostaríamos de abordar,
rapidamente, três assuntos, mesmo porque existem outros
pronunciamentos importantes a serem feitos.
O primeiro é o seguinte: curiosamente, como registrava o
nosso amigo, colega e companheiro Deputado Adelmo Carneiro
Leão, o Governador tem tanto apreço pela Assembléia, que a
licença para que ele viaje só chegou a esta Casa após a
viagem. Comunica o Deputado que foi lido no expediente de
hoje um oficio datado de ontem, dia em que o Governador já
estava a caminho de Portugal a fim de obter recursos
financeiros para o Estado. Quando ele voltar, que esta Casa
seja informada sobre quais recursos o Governo conseguiu.
Aliás, achamos da maior importância que o Estado consiga
recursos financeiros para o seu desenvolvimento, em especial
para a educação, para a saúde e para o saneamento.
O segundo assunto é informar à Casa que tivemos uma
reunião conjunta das Comissões de Educação e de Defesa do
Consumidor, com a presença da Dra. Elisa, representante do
PROCON nacional, do representante do PROCON municipal e do
representante da Associação de Pais de Alunos, na qual foi
tratada a questão do abuso da conversão das mensalidades
escolares. Foi até mesmo aprovada uma proposta, por
unanimidade, a respeito do caso de policia em que se
transformou a questão das mensalidades das escolas
particulares, para que se tenha uma solução ou para que o
Governo Federal atue de forma decisiva nessa questão.
Não poderia deixar de registrar, nesta tribuna, um assunto
importantíssimo, sobre o qual o Deputado Marcos Helênio nos
alertou aqui, alto e bom som.
Dos traços culturais brasileiros, dois são dos mais
importantes: o samba e o futebol. O samba, unido aos
bicheiros e contraventores, deu no que deu no Rio. Hoje,
está patente para a Nação brasileira que a ajuda dos
bicheiros às escolas de samba só serviu para encobrir a sua
verdadeira finalidade: o tráfico de drogas.
Sempre defendemos que as entidades da sociedade civil,

culturais ou não, têm que ser autónomas. O Atlético, como o
Deputado Marcos Helênio denunciou, não podia aceitar
dinheiro da corrupção. Mas aceitou. Agora, está ai, nos
jornais, o Presidente do Atlético dizendo que o clube "levou
o cano" do Sr. Newton Cardoso. Dele outra coisa não poderia
levar.
Sempre defendemos que os torcedores é que deveriam pagar
as contas do clube, e não o dinheiro sujo. O futebol tem
seus donos: os torcedores é que têm de bancá-lo,
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Gostaria de acrescentar que o "Porcão não tinha nenhum
interesse em ajudar o Atlético. E os jogadores ainda
entravam em campo levando faixas com os dizeres "Porção na
Cabeça"- As torcidas organizadas, num espetáculo triste,
colocavam faixas ao longo do Minei rão dizendo "Porcão Outra
Vez" e "Ajude o Atlético . Um time de futebol sério como o
Atlético não precisa de dinheiro sujo, venha ele de onde
vier.

- Sem revisão do orador.)
522a REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 2714194 pelo
Deputado Márcio Miranda

O Deputado Márcio Miranda* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o calendário dos eventos mais caros e
significativos do Município de Divinõpolis registra, neste
mês de abril, os 70 anos da Ordem dos Frades Menores. Trata-
se de uma irmandade criada por São Francisco de Assis, que
ficou conhecido pelo espirito de fraternidade com que
acolhia todas as criaturas de Deus. Inspirados em tantos e
tantos empreendimentos, no mundo inteiro, com a marca do
"Pobrezinho de Assis", os franciscanos construíram uma obra,
é oportuno destacar agora, de enorme importância e presença
em Divinôpolis, na formação da alma do povo católico e de
uma comunidade inteira.
Quando se procurava fundar seu seminário na região,
entendeu-se que Divinópolis, embora tivesse 12 anos apenas.
já podia recebê-los. Eis porque, em abril de 1924, o sempre
lembrado D. Antônio dos Santos Cabral, Arcebispo de Belo
Horizonte, ofereceu a paróquia divinopolitana á Ordem dos
Frades Menores. E logo teve inicio a procura de local
razoavelmente adequado para instalar os primeiros irmãos.
sendo afinal escolhido o casarão, na Praça da Matriz, onde
está hoje o Museu Histórico.
A boa acolhida aos franciscanos não ficou, certamente, na
destinação do improvisado local. O então Presidente da
Câmara, João Nottini, também ex-Prefeito, de inesquecível
memória na história e na crônica da cidade, destinou um
quarteirão na área mais nova para a construção de um
colégio, rapidamente iniciada em agosto de 1924. Já no mês
de janeiro de 1925, o prédio podia abrigar os seus
moradores. Lá estava ele, um grande quadrado de dois
pavimentos, com um pátio interno, obedecendo á concepção e
ao projeto de Fr. Ladislau Bax e com administração do Sr.
Francisco Coelho. Desse modo, o 1Q-Vigário, Fr. Hilário,
pôde receber, entusiasticamente, os primeiros dez
seminaristas, mais os preceptores Frs. Paulo, Teodardo e
Osmundo.
O seminário de Divinópolis formou sua primeira turma a
29/10/33, em cerimônia oficiada pelo próprio O. Antônio dos
Santos Cabral. e dela faziam parte os Frs. Helano, Joaquim,
Clemenciano, Rodrigo e Ildefonso.
Sras. e Srs. Deputados, é possível dizer que, nestes 70
anos, todas as áreas de atuação religiosa, de assistência e
promoção humana e social, de orientação a crianças e jovens,
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de valorização e construção da familia, incluindo uma série
de intervenções e serviços da fé católica, que vai até a
instrução e a formação espiritual, foram campos de esmerado
trabalho e sempre renovado objetivo dos franciscanos.
Indispensável é mencionar alguns aspectos dessa multiforme

atuação para se fazer justiça na análise do trabalho da
irmandade e para se avaliarem benéficos os efeitos e o
alcance da intervenção dos franciscanos nas realidades do
dia-a-dia e na sua pretendida transformação.
Na citação e na cronologia, faço justiça a Fr. Mariano, um

ex-Vigário da Paróquia de Santo Antônio, que deixou saudades
e muitos amigos e cujo nome é respeitado e carinhosamente
mencionado por quantos lhe conheceram o ministério de amor e
caridade. E lembro que, mobilizando a benemerência de
pessoas, entidades e forças voltadas para o social, ele
fundou a Aliança Divinopolitana de Assistência e Promoção.
Possibilitou, a seu tempo, o resgate do pobre, do abandonado
e do faminto, dando-lhes de comer. E até hoje essa Aliança,
mais conhecida pela sigla ADAP, lá está, no vigor de uma
experiência vitoriosa e altruista, com vida própria e
independente, mas com ajuda material e financeira da
Paróquia e do convento.
As obras sociais da Paróquia de Santo Antônio incluem
atividades e programas de atendimento á infãncia, além de
creches. O chamado setor profissional compreende a Escola
Profissional São Francisco de Assis, que é um esforço sério
na direção do menor carente ou muito pobre, que não tem como
freqüentar os cursos regulares do ensino fundamental e de 2g
grau. A Escola atende e profissionaliza menores do municipio
e da região. São centenas os jovens que frequentam os cursos
ali mantidos: marcenaria, tornearia, ajustagem, serralheria
e trabalhos manuais.
Do mesmo modo, as moças carentes, sem outra oportunidade de

ocupação ou de profissionalização, são encaminhadas ao
mercado de trabalho por uma agência de empregos para
domésticas.
A própria assistência religiosa, que oferece 23

oportunidades de participação e informação, é em grande
medida voltada para a responsabilidade da criança, do jovem
ou do adulto perante a sociedade em que vive, buscando
integrá-los e atribuir-lhes direitos e deveres de vida
consciente e produtiva e de respeito a valores religiosos,
morais e éticos.
Desde o decano dos frades franciscanos em atividade, o Fr.

Antônio Rocha, já perto dos 90 anos, até o mais moço deles.
o Fr. Célio de Oliveira Goulart, de 49 anos, Vigário da
Paróquia, quero cumprimentar pela data memorável essa
valiosa comunidade de religiosos e trabalhadores. Quero
citar os Frs. Manoel Smelting. agora com 80 anos. Capelão do
Patronato Som Pastor; Alexandre Noordeloos, da mesma idade,
que responde pela Capela da Esplanada; Estanislau Bartholdy,
de 75 anos, á frente da Capela de São Geraldo; e,
finalmente. Bernardino Leers. de 75 anos, e Leonardo Lucas
Pereira, de 51, ambos exercendo o magistério em Divinópolis



e Selo Horizonte. A cada um apresento parabéns e
felicitações pelo aniversário de uma grande obra, a que têm
dado exemplar dedicação e competente colaboração, seguindo,
no seu trabalho, o ensinamento de Santo Inácio, que
exortava: 'É preciso trabalhar como se tudo dependesse de
nós e rezar como se tudo dependesse de Deus. Obrigado pela
atenção.

- Sem revisão do orador.)
522? REUNIÃO ORDINÁRIA

Discurso Proferido em 27/4/94 pelo
Deputado Antônio Carlos Pereira

O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias.
Não ocupo esta tribuna com o intuito de polemizar por causa
das declarações feitas pelo Deputado Bonifácio Mourão, na
tarde de hoje, a respeito do Deputado Ibrahim Jacob.
Não que não haja de minha parte um gosto pela polêmica, que
acho interessante e necessária, mas vou deixá-la para outro
momento, sem todavia deixar de registrar duas observações. A
primeira diz respeito ao Deputado tbrahim Jacob, quando ele
disse sobre a minha falta de coragem na tribuna. Não
ocupamos a tribuna para afirmação de nossa virilidade,
tampouco acredito em que o Deputado Bonifácio Mourão o faça.
Não foi iniciativa nossa, não foi desejo nosso alimentar
esterilmente, de forma oficial, o ocorrido. Quero lembrar
que, dias atrás, houve quase uma solenidade nesta
Assembléia em comemoração ao arquivamento dos processos. O
que eu trouxe a esta tribuna foi um documento formal do
Ministério Público que afirma que os processos continuam a
caminhar. Isso posto, gostaria de entrar, especificamente,
num dos assuntos que me trouxeram aqui dar uma boa noticia,
uma noticia que diz respeito ao processo democrático, uma
boa noticia para as instituições democráticas deste Pais. E
que o Tribunal de Justiça, por 23 votos a favor e nenhum
contrário - não foram 24 porque faltou um Desembargador -
acabou de acatar a denúncia contra a Deputada Elisa Alves e
os servidores que estavam envolvidos no caso das subvenções
sociais. Isso é alvissareiro!
Nosso objetivo, enfim, ó destacar o encontro nacional do
Partido dos Trabalhadores, que se realiza nesse próximo
final de semana, em Brasília. Um Partido que, ao longo dos
14 últimos anos, entre dificuldades e alguns erros, vem
conseguindo se constituir numa referência partidária,
política e ideológica, não apenas para o Brasil, mas uma
referência do movimento operário para o movimento socialista
e democrático em nível internacional. Essa referência é
maior ainda num momento em que a humanidade se vê um tanto
quanto perdida diante de fatos irreparáveis como o da
falência do chamado socialismo real do Leste Europeu. O PT é
um partido que nasceu numa conjuntura particularmente
dificil e adversa, um partido que nasceu e foi criado
tentando dar vez e voz aos explorados, aos trabalhadores,
àqueles que sempre foram, na história brasileira, desde que
este Pais se entende como Pais, os espectadores que
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assistiam ás suas elites decidirem os rumos, decidirem
sobre a vida da imensa maioria desse povo. Um partido que
vem tentando construir um espaço, no exercício da política,
para os de baixo, para os humildes. Um partido que tem
contribuído, de forma muito decisiva e muito importante,
para fazer da democracia aquilo que ela tem de fundamental -
a organização da sociedade civil. Sociedade civil num Pais
que, hoje em dia, tem muito pouco de sociedade civil e,
inclusive, muito pouco de mercado consumidor, e que,
eventualmente, tem espaços de cidadania, mas, objetivamente,
é o Partido dos Trabalhadores que tem se empenhado na
construção do movimento sindical, na fundação da CUT, na
organização dos movimentos populares que tentam também dar
vez e voz as minorias deste País, á luta dos negros, à luta
das mulheres, à luta dos índios. O PT tem estado presente
nesse processo. E um partido que conseguiu acumular uma
experiência excepcional, sem dúvida nenhuma, e se impor na
história brasileira. E um partido que consegue se afirmar,
que consegue se destacar com garra no compromisso com a
coisa pública, tendo a honestidade, não como retórica para
uso externo, mas como compromisso prático.
Um Partido que começa a traduzir, efetivamente, a
inversão de prioridades à frente da coisa pública neste
Pais-
0 PT tem conseguido sinalizar as possibilidades onde a
sociedade começa a participar, efetivamente, da definição de
seus rumos.
E um Partido que tem, acima de tudo, no seu exercicio, nas

suas lutas populares e sindicais, nos debates, nos espaços
institucionais que ocupa, procurado traduzir e materializar
uma forma de fazer política que se diferencia literalmente
de tudo aquilo que sempre houve neste Pais. Uma forma de
fazer política, que não significa determinados calendários,
mas que traz para o cotidiano, para o fazer diário, esse
exercício público, que nada mais é do que o exercício da
cidadania-
Neste final de semana, neste emblemático lg de maio. Dia
Internacional do Trabalho, junto á realização deste
encontro, estaremos definindo basicamente um programa para
ser apresentado ao povo brasileiro. Um programa que será
debatido com uma parcela da sociedade brasileira; a que
quer, efetivamente, construir a democracia neste Pais. Um
programa que se volta, de forma muito clara, contra a
aparente alternativa que representa, hoje, o neo-
liberalismo no Brasil. Um programa que tem a coragem de
remar contra uma aparente modernidade, que tem o Estado como
necessário, não apenas para garantir políticas públicas de
saúde, educação, habitação popular, mas muito mais; o Estado
como um indutor do crescimento, como regulador de mercado.
Estado que constrói e viabiliza um novo processo de
crescimento econômico e que seja vinculado á distribuição de
renda, á criação de empregos. Um projeto que incorpore a
cidadania e, ao fazer isso, democratize o poder neste pais.



É com esse projeto, que o encontro nacional do Partido dos
Trabalhadores indica também uma candidatura: a de Luiz
Inácio Lula da Silva. Uma candidatura que traz em si não a
salvação, não o messianismo irresponsável, não o populismo
de triste memória na política da América Latina, mas traz em
si a representação das possibilidades reais de os
trabalhadores brasileiros praticarem, exercerem, ocuparem o
poder em seu nome, sem precisar de delegados para fazê-lo.
Há preconceitos contra Lula. Hoje, as críticas feitas
contra ele e os ataques que sofre a sua candidatura partem
de duas vertentes muito claras: a primeira é a daqueles que
querem manter o "status" o privilégio e que querem
continuar mantendo o modelo da discriminação social. E. ao
mesmo tempo, os ataques à candidatura de Lula provêm daquilo
que há de mais perverso, de mais preconceituoso, que é a
negação de espaço na política à maioria do povo.
O Brasil sempre foi conduzido pelos bacharéis, pelos de
cima. E a elite neste Pais não se conforma, não aceita, não
quer engolir, de maneira alguma, a possibilidade de os
trabalhadores não precisarem mais de tutores. E em torno
desse programa e de uma política de aliança, que incorpora
partidos democráticos e populares, que o PT, com a
candidatura de Lula, sairá desse lo de maio, de Brasília.
Mas, possivelmente - e creio que esse é um aspecto positivo

e necessário do debate para a realidade dos mineiros -,
essa candidatura pode ser incorporada e ter em sua
companhia, como representação desse projeto maior, um
companheiro de Minas Gerais. Hoje, discute-se, não apenas
no PT, mas nos partidos que conosco compõem a Frente Brasil
Popular, a Frente pela Cidadania, o nome do companheiro
Célio de Castro, para ocupar o cargo de Vice-Presidente da
República, na chapa de Lula
Essa é uma representação importante. Não pelo raciocínio

menor, paroquial, tribal, de se dizer que Minas tem que ter
um representante - a própria presença de Itamar Franco,
hoje, na Presidência da República, é um argumento por si só
forte para desqualificar essa linha de raciocínio -, mas
pelo que Célio de Castro representa na história da revolução
no Pais, na resistência democrática, na construção desse
espaço de luta da sociedade civil, no prestigio, a partir do
trabalho acumulado no Congresso Nacional, como Deputado
Constituinte e, atualmente, como Vice-Prefeito de Belo
Horizonte. A candidatura de Lula, a candidatura da Frente
Brasil Popular, o programa democrático popular e,
principalmente, a candidatura de Célio de Castro á Vice-
Presidência da República vão, seguramente, iniciar uma nova
etapa histórica neste Brasil. Muito obrigado.

522a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 27/4/94 pelo

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

gostaria de iniciar, hoje, desta tribuna, o debate sobre uma
questão nacional que, evidentemente, toca a todos nós, e, é
claro, todos os Deputados desta Casa devem ter um
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posicionamento a respeito. Seria bom que esse posicionamento
se tornasse público.
Refiro-me ao plano econômico que está sendo aplicado pelo
Governo Federal e seu desdobramento político, que é a
candidatura de Fernando Henrique Cardoso á Presidência da
República. Quanto ao comportamento recente do Sr. Fernando
Henrique Cardoso, é lamentável a sua trajetória para a
direita.
Recordo-me que, em 1974, na época da Revolução dos Cravos,
estava na casa do historiador José Honório Rodrigues, e
comentávamos a posição dos generais que se teriam levantado
contra a ditadura. O historiador argumentou que deveríamos
aplaudir todos que tentassem melhorar a sociedade. O que é
lamentável é o endireitamento, ou seja, a atitude daqueles
que abandonam suas causas da juventude, tornam-se burgueses
e passam a defender o grande empresariado e o grande
capital, não se importando, no final das contas, com os
trabalhadores, com a grande maioria do povo da terra.
Quanto á URV, penso q ue, entrando agora na questão do plano
econômico, existe um aspecto positivo, que é a necessidade
de termos uma unidade de referência de valor, uma "Unidade
Real de Valor", já que a economia estava absolutamente
perdida. Os próprios empresários, economistas e capitalistas
estavam-se perdendo naquele emaranhado de taxas - forma de
controle ou medição da inflação ou índice de reajustes.
Então, a URV é um caminho, é, realmente, um aspecto
positivo, pois há a necessidade dela. Como todos sabemos, o
nosso pobre cruzeiro real vale pouco mais que nada e está
cada vez valendo menos.
Mas, na verdade, o que é a URV? O q ue deve medir o valor de
uma mercadoria, o valor de um objeto? Sabemos, há mais de 80
anos, que um velho - na época ainda jovem - ensinou-nos que
a URV chama-se trabalho. O valor de uma mercadoria se mede
pela quantidade de trabalho que é incorporada na sua
produção.
Essa é uma tese antiga, de um filósofo e economista,

chamado Karl Marx. Na verdade, o que se precisa esclarecer a
respeito da URV é qual será sua relação com a verdadeira
unidade real de valor, que é o trabalho, ou seja, como
ficará a questão dos salários.
Lembro-me de que, na época do debate das emendas à

Constituição, uma das emendas que propusemos aqui na Casa
foi a modificação do artigo da Constituição que veda a
vinculação de qualquer coisa ao salário mínimo. Exatamente
ai está o ponto central da discussão. Já existem alguns
constituintes querendo acabar com o salário mínimo nacional.
Isso é um absurdo! Sabemos que a questão do trabalho, hoje,
é muito mais complexa do que há 90 anos. Mas sabemos também
que o aviltamento do trabalho pesado, do trabalho manual, do
trabalho mais humilde e não menos necessário para a
sobrevivência da sociedade é cada vez maior - cada vez se
paga menos àquele que trabalha de uma forma q uase desumana.
Por outro lado, sabemos que o lucro é defendido pelos

empresários e pelos banqueiros. Então, vem a pergunta. Veio
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a URV. Temos quanto tempo de URV? Mais de um mês, se não me
falha a péssima memória que tenho. Até agora a inflação não
declinou. Por quê? Porque uma parte da sociedade, que é
exatamente a do empresariado, dos capitalistas, continua
insistindo na remarcação de preços e nas taxas de juros
altas. Os bancos continuam espoliando, cada vez mais, a
sociedade brasileira, praticando juros extorsivos, com taxas
absolutamente inviáveis. Por que fazem isso? Porque existe
uma necessidade de fugir da URV, fugir da indexação de
salários. A forma que eles acharam é exatamente essa.
Alguns acham que, com a vinculação dos salários à URV, ou
seja, com os salários subindo diariamente, os preços vão-
se estabilizar, já que o empresariado vai ter a consciência
de que não está adiantando aumentá-los- Duvido. Duvido e
tenho muito medo de que, depois do dia 15 de novembro, haja
uma mudança nessa política de reajuste diário dos salários
que há hoje.
Finalmente, há a questão eleitoral. Quanto a isso, gostaria
de cobrar de V. Exas. um posicionamento. De que lado
estamos? Nós do PSB já nos definimos. Estamos do lado da
Frente, do lado da candidatura Lula, do lado do programa
básico, de reformas de base, aquelas mesmas reformas que
foram negadas em 1964 ao nosso Pais. Hoje, temos um clamor
social e popular muito maior. Temos de exigir isso dos
governantes. Sei que é muito mais difícil, hoje, cobrar um
posicionamento, por exemplo, de setores importantes como o
das Forças Armadas, contrário a essas reformas. Em 1964,
essas refomas eram tidas como luta de uma minoria. Hoje,
esse clamor é público e notório, reconhecido por todos. Sem
uma reforma agrária, não teremos a solução dos problemas da
fome, do desemprego e da marginalidade urbana no nosso Pais.
Qual a posição dos Deputados desta Casa em relação a esse
programa, em relação a esse problema? Qual a posição dos
Deputados em relação a essa atitude dos empresários, muitos
dos quais são representados por V. Exas. aqui dentro, muitos
dos quais são V. Exas.?
Muitos aqui são grandes empresários e praticam essa
remarcação, apóiam essa política de remarcação de preços e
uso da inflação para garantir lucros cada vez maiores. Qual
a posição dos senhores em relação á política salarial? Sr.
Presidente, é esse o verdadeiro debate que teremos que
travar, de hoje a 3 de outubro, nesta Casa, em nível
estadual e em nível nacional. Muito obrigado.

522? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 27/4/94 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, vamos votar
favoravelmente a esse projeto. Mas, com relação ao parecer
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
queríamos fazer alguns reparos sobre requerimento de nossa
autoria.
Entramos com um requerimento para que fosse ouvido o Sr.

Edgar Alves de Souza, que estava fazendo uma denúncia sobre
desvio de subvenção social feito pela Assembléia Legislativa
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por meio do ex-Deputado Paulo Fernando, que hoje é o
Prefeito da cidade de Governador Valadares.
Esse requerimento foi aprovado na Comissão de Saúde e Ação

Social e rejeitado na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Não entendo qual foi o critério adotado. Esse
mesmo senhor foi ouvido pela Câmara de Vereadores de
Valadares, na segunda-feira, dia 25. Suas declarações
comprometem profundamente a questão da subvenção social pela
denúncia de desvio de verbas de entidades fantasmas, que
foram consideradas de utilidade pública por esta Casa.
Nesse depoimento, o Sr. Edgar falou primeiramente sobre uma
empresa chamada Madeira e Tinta, que foi montada para
fornecer produtos à Prefeitura. Esse não é o caso que vamos
abordar, pois trata-se de um problema municipal. No decorrer
do seu depoimento, ele disse o seguinte: "o mesmo recebeu em
dezembro de 1993 um cheque que lhe foi entregue pelo Sr.
Guto, que é filho do Prefeito e ex-Deputado, cheque esse
emitido pela ASPAMDE - Associação de Proteção ao Deficiente
Físico do Vale do Rio Doce -, assinado pelo seu Presidente
Welington Barbosa - que era Chefe do Gabinete do Prefeito e
também Chefe de Gabinete na Assembléia Legislativa - para
pagamentos referentes ao 13Q salário e a outros direitos de
final de ano. Para tanto, o Edgar teve que emitir uma nota
fiscal da Madeira e Tintas para a ASPAMDE cobrir os encargos
sociais daquela divida trabalhista". E "que o Edgar", o que
é pior ainda, "foi Presidente da ASPAMI, que é uma outra
entidade, essa de proteção á maternidade e à infância".
Aliás, esse ex-Deputado protegia infância, maternidade,
idosos por meio de entidades fantasmas. Tão logo surgiram
denúncias contra essa entidade, o Prefeito mandou dar baixa
na ASPAMI, porque ela não possuía sede própria. Segue,
então, a declaração, que deixamos de ouvir nesta Casa, de
que ele forneceu endereço de sua mãe para constar como sede
da entidade, "porém a mesma jamais funcionou naquele local
ou em outro qualquer que seja do seu conhecimento", O
Prefeito solicitou-lhe que orientasse sua mãe para que, "se
fosse procurada por alguém, informasse que a ASPAMI,
entidade que também recebeu verbas desta Casa, teria
funcionado durante 1 ou 2 meses em sua residência e que sua
mãe até hoje não tem conhecimento desse problema. Que seu
irmão, o Renato Alves de Souza, também fazia parte da
Diretoria da ASPAMI. Que constavam outros nomes da
Diretoria. sendo o seu Tesoureiro o Sr. Paulo Célio
Fernandes, que é também filho do Sr. Prefeito e ex-
Deputado". Por ai vai sua declaração. E mais: " que a
Secretária Ivanda foi quem lhe levou a ata da fundação da
entidade para ser assinada".
Para lembrança de todos, essa ASPAMDE recebeu
Cz$2.000.000,00, em 1990, da Secretaria de Assuntos
Municipais para construção de uma sede, sendo que a entidade
nem existia e muito menos tinha sede.
Vamos entrar com outro requerimento para que esse senhor
possa vir á Assembléia, já que o assunto do depoimento é
subvenção social. Muito obrigado.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 5 de maio de 1994

ATA

ATA DA 525g REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficio ng 76/94, do Presidente do Tribunal
de Contas - Ofícios - Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nQs 2.010 a 2.013/94 - Requerimentos ngs 5.293 a
5301/94 - Requerimentos dos Deputados Agostinho Patrus (2)
e Maria José Haueisen - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Elmiro Nascimento (2), Maria Olivia e José Militão
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Maria José
Haueisen, Reinaldo Lima. Antônio Pinheiro, Adelmo Carneiro
Leão, José Militão, José Maria Pinto e Maria Elvira -
Questão de ordem - 2 PARTE (ORDEM DO DIA): 4 Fase:
Questões de ordem - Designação de comissões: Comissões
Especiais para emitir parecer sobre os vetos às Proposições
de Lei ns 12.199 e 12243; questões de ordem; Comissão
Especial para emitir parecer sobre o veto á Proposição de
Lei no 12.240 - Questões de ordem - Leitura de comunicações
apresentadas - Discussão e votação de pareceres: Pareceres
da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade dos
Projetos de Lei ngs 1.546 e 1.676/93; aprovação -
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Agostinho Patrus
e Maria José Haueisen; encaminhamento à Comissão de Justiça
- Requerimento do Deputado Agostinho Patrus; deferimento -
24 Fase: Discussão e votação de proposições: Votação, em 2g
turno, do Projeto de Lei ng 1-189/92; votação do
Substitutivo no 1; rejeição; votação do projeto, salvo
emendas; aprovação; votação das Emendas ns 1 a 3; aprovação
- Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei no 1345/93;
aprovação com a Emenda no 1 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo Aloise - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Cõssimo
Freitas - Oilzon Melo - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - kenil
Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen - Reinaldo Lima -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcel los
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- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques
- Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretànio para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que ê aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Simão Pedro Toledo, lg-Secretário "ad hoc", lê
a seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Ng 76/94, do Sr. Fued Dib, Presidente do Tribunal de Contas

do Estado, encaminhando exemplar do "Relatório de Atividades
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais!! relativo ao
3o trimestre de 1993. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
Do Sr. Aurilio Fernandes Lima, Diretor da PETROBRAS,

agradecendo convite para a reunião especial comemorativa do
40g aniversário da empresa e informando novo recorde,
representado pela produção de petróleo a 1.027m de
profundidade.
Do Sr. Lydio Miguel Bandeira de Melo. Presidente da Câmara
Municipal de Muriaé, encaminhando a Moção de Congratulação
no 131/94, pela qual aquela Câmara se congratula com esta
Assembléia pela realização, nos dias 7 e 8 do mês corrente,
de audiência pública naquele município. (- Agradeça-se.)
Do Sr. Lydio Miguel Bandeira de Melo, Presidente da Câmara
Municipal de Muriaé, encaminhando a Moção de Congratulação
nQ 132/94, pela qual aquela Câmara se congratula com esta
Assembléia pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.866/94, que
cria o Quadro de Pessoal da Educação, com exceção dos
professores. (- Agradeça-se. Anexe-se ao Projeto de Lei no
1.866/94.)
Do Sr. Marcos Pinto de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia da
Representação ng 39, do Vereador João Carlos Arantes,
aprovada por aquela Câmara, na qual se reclamam providências
para superação das dificuldades vividas pela Companhia
Paraibuna de Papéis.
Do Sr. José Mário Chaves Rego, Diretor-Geral da CODEVALE,

encaminhando exemplar do "Relatório Anual de Atividades", as
contas e o balanço da instituição referentes ao exercício de
1993. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG, prestando
esclarecimentos a respeito das propostas de modificação do
projeto de lei que estrutura a UEMG, aprovadas pela comissão
de Educação, e informando que tais modificações poderão
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inviabilizar a implantação da Universidade. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei no 1865/94.)
Dos representantes do colegiado da Escola Estadual Nossa
Senhora Aparecida. de Passa-Quatro, solicitando empenho
desta Casa junto ao Governo do Estado, a fim de que seja
realizado, este ano, concurso público para o cargo de
Serviçal, e solicitando que a Casa se pronuncie
contrariamente à municipalização do ensino público. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Fábio da Silva, prestando informações sobre seu
depoimento em reunião para a qual foi convidado pela
Comissão de Administração Pública e solicitando cópias da
ata e da gravação da referida reunião, a fim de que possa
élaborar resposta às acusações que lhe foram feitas. (- A
Comissão de Administração Pública.)
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

propros 1 ções:
PROJETO DE LEI NQ 2.010/94

Extingue o Instituto de Previdência do Legislativo do
Estado de Minas Gerais - IPLEMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica extinto o Instituto de Previdência do
Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG -, criado
pela Lei no 6.258, de 13 de dezembro de 1973, com suas
modificações posteriores.
Art. 2 - Os associados beneficiários do Instituto de que
trata o artigo anterior terão assegurados todos os seus
direitos e passam a integrar o quadro de aposentados e
pensionistas do Estado de Minas Gerais, aplicando-se-lhes,
no que couber, as disposições da legislação revogada.
Art. 3g - Os associados contribuintes do IPLEMG que
detenham essa condição no dia anterior ao da vigência desta
lei poderão optar pelo ingresso no quadro de aposentados e
pensionistas do Estado de Minas Gerais ou pela devolução das
quantias recolhidas ao referido Instituto, corrigidas
monetariamente até a data do efetivo pagamento.
Parágrafo único - A opção de que trata este artigo poderá
ser formalizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da vigência desta lei, e a devolução das quantias
por ele referidas se deverá concretizar no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da mesma data.
Art. 40 - Os associados beneficiários e contribuintes do
IPLEMG, extinto pelo arU lo desta lei, que passarem a
integrar o quadro de aposentados e pensionistas do Estado,
nos termos dos artigos anteriores, terão suspensos os
respectivos beneficios enquanto estiverem no exercicio de
mandatos eletivos.
Art. 5g - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, no
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
publicação desta lei, à revisão das aposentadorias. pensões
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e demais benefícios já concedidos com fundamento na
legislação revogada-
Art. SQ - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta das dotações próprias constantes no
orçamento.
Art. 7Q - Todo o acervo patrimonial do IPLEMG passa ao
Estado de Minas Gerais, que ficará sub-rogado nas suas
obrigações.
Art. 8g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 3 de maio de 1994.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: A Lei nQ 6.258 de 1973, que criou o IPLEMG,

já nasceu viciada pela violação ao princípio constitucional
insculpido na Carta Magna, que deve reger a atividade da
administração pública.
A referida lei permitiu que os associados do IPLEMG -
Deputados, ex-Deputados - recebessem aposentadoria após
somente oito anos de contribuição.
Ora, tal situação é, ainda, uma afronta ao principio
constitucional da isonomia. garantido pelo art. 5 g da
Constituição Federal - por conceder o privilégio da
aposentadoria precoce a Deputados, enquanto o cidadão
trabalhador se aposenta somente após 35 anos de trabalho.
Tantas são as violações das diversas Constituições
Estaduais aos princípios da Constituição Federal com relação
a essas aposentadorias, que a Procuradoria-Geral da
República já se manifestou favoravelmente ao encaminhamento
ao Supremo Tribunal Federal das várias argüições de
inconstitucionalidade recebidas.
Ressalte-se que, num momento em que a sociedade civil busca
nas instituições democráticas - com destaque para as Casas
Legislativas - a garantia de que a gestão do dinheiro
público se fará respeitando os inarredáveis princípios de
honestidade e transparência, é inadmissível que os
detentores de mandato público continuem a se beneficiar de
um privilégio odioso, gerado por uma legislação que já não
se coaduna com a realidade de um pais que se pretende
democrático.
Tal atitude, além de ferir os preceitos constitucionais

acima invocados, é uma afronta á dignidade e á cidadania da
população de Minas Gerais, que se tem destacado na luta pela
redemocratização e pelo resgate da ética na política.
Assim, a extinção do IPLEMG se impõe como medida saneadora
da atividade legislativa, em atendimento ás disposições
constitucionais voltadas para a moralidade administrativa.
com objetivo de salvaguardar os legítimos interesses da
sociedade civil
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.011/94
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Torna obrigatória a construção de passarelas para pedestres
nas rodovias estaduais e federais que atravessam distritos.
povoados e cidades do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica obrigatória a construção de passarelas para
pedestres nas rodovias estaduais e federais que atravessam
distritos, povoados e cidades do Estado de Minas Gerais-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de maio de 1994.
Geraldo Rezende
Justificação: O Brasil possui atualmente a mais alta taxa
do mundo de mortalidade por acidentes com veículos, com 18
mortos para cada 10 mil veículos. O trânsito é a terceira
causa de mortes, ficando atrás apenas das provocadas pelo
câncer e por doenças do coração.
As cidades cresceram ao longo das rodovias. Estradas cortam
distritos, povoados e cidades, e, na maioria das vezes,
nenhuma passarela é construída, não existem lombadas nem
faixas especiais para travessia de pedestres.
Em cidades e distritos do Estado cortados por rodovias,
atravessar a pista virou risco de vida, e as principais
vitimas são crianças e velhos. E alarmante o problema, pois
o alto índice de acidentes nas estradas deu a Minas o titulo
de Campeã de Acidentes.
A construção de passarelas para pedestres em rodovias que
atravessam áreas urbanas diminuiria o número de
atropelamentos e amenizaria o número de acidentes nas
estradas, motivo pelo qual este projeto há de merecer a
aprovação de nossos ilustres pares.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos ternos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.012/94
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Bela Vista de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Bela Vista de Minas imóvel de propriedade do
Estado, constituído de terreno com área total de 10.000m2
(dez mil metros quadrados), situado naquele município, no
local denominado São Sebastião da Bela Vista, antigo Onça,
na Rua José Modesto de Ávila, medindo bOm (cem metros) de
frente por bOm (cem metros) de fundo, confrontando com
terrenos de propriedade de José Modesto de Ávila e Maria
Marcelina de Jesus, de acordo com a escritura pública de
doação registrada sob o no 1.264. em 9 de setembro de 1950,
no Cartório do lg Oficio da Comarca de Nova Era.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste

artigo destina-se á edificação do prédio da Escola Municipal
José Moricato Ávila.
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Art. 2 - O imóvel de que trata o artigo anterior reverterá
ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos
contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação nela prevista.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de maio de 1994.
Agostinho Patrus
Justificação: O terreno que se pretende doar ao Municipio

de Bela Vista de Minas acha-se ocioso, uma vez que o Estado
nele não edificou o prédio da escola rural, motivo esse que
levou o referido nunicipio a pleitear sua doação para
construção da sede da Escola Municipal José Moricato Ávila-
Por se tratar de finalidade de cunho eminentemente social,
justa se nos afigura a doação desse terreno, na forma
proposta.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c O art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.013/94
Declara de utilidade pública a Ação Social da Paróquia Bom

Pastor do Bairro Dom Cabral, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social
da Paróquia Bom Pastor do Bairro Dom Cabral, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de maio de 1994.
Marcos Helénio
Justificação: A Ação Social da Paróquia Bom Pastor do
Bairro Dom Cabral é uma entidade civil sem fins lucrativos
que tem por finalidade coordenar, orientar, incentivar e
promover a assistência social no âmbito da Paróquia Som
Pastor, além de colaborar na ajuda aos pobres e na educação
dos menores abandonados.
Com uma atuação dinâmica e séria, essa entidade mantém os

seguintes serviços: planeja e executa obras de beneficência
e de cunho social ligadas á Paróquia; promove cursos de
formação e orientação familiar e de formação artistico-
cultural, além de administrar uma creche para crianças
carentes.
Em face do exposto e do caráter assistencial da entidade, e

considerando ainda ser esta a forma de o Poder Legislativo
auxiliá-la em sua nobre tarefa, contamos com o apoio dos
nossos pares para a aprovação deste 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.

REQUERIMENTOS
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No 5.293/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas á
instalação de um telefone público no entroncamento das Ruas
Sacramento e Guaxupé, no Bairro Serra, no Município de Belo
Horizonte. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.294/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
reforma e à iluminação do Estádio Milvermos Cruz Lima, no
Município de Felisburgo.
Ng 5.295/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas á
reforma de escolas rurais do Município de Felisburgo.
Ng 5.296/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas á
reforma de escolas do Município de Dom Viçoso.
Ng 5.297/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
construção de escolas no Município de Dom Viçoso. (-
Distribuídos á Comissão de Educação.)
Ng 5.298/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor do DER-MG com vistas à criação de
uma linha direta de ônibus de Belo Horizonte ao Bairro Três
Barros, no Município de Contagem. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 5.299/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade de Pedras de Maria da Cruz pela passagem do
segundo aniversário de emancipação político-administrativa
do município.
No 5.300/94. do Deputado Roberto Amaral, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade de Jaiba pela passagem do segundo aniversário de
emancipação político-administrativa do município.
Ng 5.301/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade de Matias Cardoso pela passagem do segundo
aniversário de emancipação político-administrativa do
município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)
Do Deputado Agostinho Patrus, solicitando seja encaminhado
á Comissão de Justiça, para ser convertido em projeto de
resolução, o Requerimento ng 5.266/94, em que pede a
instauração deprocesso de reabilitação de ex-Deputados
cassados. (- A Comissão de Justiça.)
Do Deputado Agostinho Patrus e outros, solicitando se
realize reunião especial em homenagem a Ayrton Senna da
Silva, tricampeão de Fórmula 1. (- A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o item XXI do art. 244 do
Regimento Interno e oportunamente fixará a data.)
Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando se convide a
Sra. Maria da Glória Malta, advogada da Deputada Elisa
Alves, a comparecer a esta Casa a fim de prestar
esclarecimentos sobre depoimentos veiculados pela imprensa
local no dia 2/5/94. (- 4 Comissão de Justiça.)



52

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Elmiro Nascimento (2), Maria Olivia e José Militão.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José
Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores que nos ouvem pelas salas e corredores,
no dia lQ de maio, celebramos o Dia Internacional do
Trabalho. Normalmente, costumamos dizer que no dia lg de
maio não há o que ser celebrado no Brasil. Não há motivo
para cantar vitórias, porque, realmente, nesse dia, o
trabalhador vai-se lembrar de maneira especial do
"tripalium' que pesa sobre suas costas. Lembramos que, no
tempo antigo, entre os romanos, o "tripalium" eram as
correias que cortavam as costas dos escravos. Hoje, esse
"tripalium" aparece para os trabalhadores como um trabalho
Pesado e mal-remunerado, um trabalho quase de escravo. Por
isso, nós sempre dissemos que o dia lo de maio é, sobretudo,
o dia em que nós lembramos as lutas, o dia da
conscientização, muito mais do que o dia para celebrarmos as
nossas vitórias.
No dia lQ de maio, tivemos uma alegria que nos tranqüilizou

quanto ao futuro do nosso Pais. Nós o passamos em Itinga,
cidade pobre e explorada, que fica às margens do rio
Jequitinhonha. Para se chegar lá, é preciso atravessar o rio
em balsa ou canoa. A cidade tem 50 anos de emancipação, mas,
nesses 50 anos, o povo tem-se tornado cada vez mais
empobrecido. Sempre que um Prefeito saia, deixava a
Prefeitura saqueada.
Foi nessas condições de saque que o Prefeito Solano Barros,

agrónomo do PT, assumiu, em lQ/1/93, a Prefeitura de Itinga
e não encontrou sequer um carro para transportar qualquer
coisa da Prefeitura, mas encontrou as escolas caindo aos
pedaços, as estradas municipais intransitáveis. Solano
Barros assumiu a Prefeitura, começou a trabalhar com o povo,
em mutirão, discutindo o que era prioridade, e a cidade
está-se transformando, e pode ser - quem sabe? - o cartão
postal do vale do Jequitinhonha.
Para os senhores terem idéia dos trabalhos realizados, não
havia lá sequer um posto de saúde; não havia médicos nem
dentistas. Hoje, a Prefeitura tem quatro dentistas
contratados, que atendem, sobretudo, as crianças do lg grau,
gratuitamente; dois médicos e um bioquímico trabalhando na
cidade. A Prefeitura construiu e reformou vários prédios
escolares. Ali, as carteiras são consertadas também por
funcionários da Prefeitura, o que evita qualquer despesa
para o município e facilita o aproveitamento da mão-de-obra,
gerando empregos e garantindo o sustento para outras pessoas
da cidade. A Prefeitura garante o transporte para os alunos
do 2g grau que moram nos Distritos de Ponto dos Volantes e
Taquaral e comprou todo o material escolar para todos os
alunos da rede municipal. Desenvolve, também, um trabalho
invejável na agricultura. A Prefeitura adquiriu um trator,
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em convênio com o Sindicato dos Trabalhadores de Itinga,
implantou um programa de apoio aos artesãos e incentiva o
plantio de frutíferas - inclusive, está plantando milhares
de mudas de frutas que produzem suco. Há convênio da
Prefeitura com urna indústria de processamento de sucos de
Taiobeiras, para onde as frutas vão ser levadas,
transformadas e processadas, até que Itinga possa ter sua
própria indústria. Houve distribuição de sementes para 1.200
hortas familiares do município. Quero lembrar que, há algum
tempo, o PT havia começado uma horta comunitária.
Entretanto, muitas pessoas pobres tinham medo de trabalhar
nessa horta, porque aquilo era para elas uma ameaça: o
Prefeito podia desempregar alguém da família; o Prefeito
podia perseguir alguém. Hoje, elas já perderam esse medo.
Muitas famílias estão se sustentando através dessa horta
comunitária, assumida, atualmente, pela Prefeitura.
Além da abertura de novas estradas, houve melhorias em

outras. Algumas delas, municipais, estavam intransitáveis há
mais de cinco anos.
Gostaria, sobretudo, de falar de uma inauguração que houve.
Além do plantio simbólico das primeiras sementes deste ano
na horta comunitária, que foi toda reformada e adubada, o
grande momento, o ponto alto da celebração do Dia dos
Trabalhadores, em Itinga, foi a inauguração do Hospital
Santa Edwiges. Esse hospital foi construído pela
generosidade de um padre italiano, que é o Vigário de lã.
Ele doou uma herança que recebeu de seus familiares na
Itália, colocando todo o dinheiro nas mãos do Prefeito, para
que este construísse o Hospital Santa Edwiges.
Interessantes foram as propostas de trabalho e o modo como
foi realizada, de fato, a obra. Uma empreiteira pediu
US$800,00 por metro quadrado construído, e a Prefeitura
conseguiu, administrando a construção do hospital, que o
mesmo trabalho fosse feito por apenas US$100,00. Isso
significa que a Prefeitura de Itinga economizou, em cada
metro quadrado construído, US$700,00. E, ainda, a mão-de-
obra e o transporte do material foram, em parte, pagos pela
Prefeitura.
Queremos, aqui, lembrar que a única contribuição do Estado
para a construção do hospital de Itinga era um caminhão-
pipa, que tinha sido levado para lá, em épocas anteriores,
para transportar água a regiões mais secas. Entretanto, em
várias cidades onde esse caminhão-pipa existe, os Prefeitos
tiraram o tanque que carregava água e usaram o caminhão para
transportar material. Na Prefeitura de Itinga, porém, quando
isso foi feito, houve uma denúncia dos Vereadores que não
estavam de acordo com o Prefeito, porque percebiam que a
democracia crescia naquela região e que eles estavam
perdendo terreno, e a única contribuição do Estado foi
retirada, por ordem do Líder do Governo, que atendeu a esse
"fuxico" dos Vereadores de Itinga. Então, todo o trabalho
foi feito pela Prefeitura e pela generosidade desse padre
italiano, que é Vigário naquela cidade.
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Outra coisa que é motivo de alegria é saber que no Bairro
de Porto Alegre, que fica à margem da estrada asfaltada, não
havia água tratada. A COPASA-MG fazia o tratamento da água
apenas na sede do município. Quando Solano Barros assumiu O
Governo da cidade de Itinga, começou a trabalhar para levar
água encanada àquele bairro. Entrou em contato com a COPASA-
MC e o trabalho foi considerado impossível. Procurou
empreiteiras. Uma pediu, só pela mão-de-obra. Us$15.000,00.
Solano Barros, com um engenheiro que trabalha em Itinga,
conseguiu todo o trabalho - material e mão-de-obra - por
apenas US$2.000,00.
E assim que se administra com a participação do povo, com
transparência, com honestidade. Lá estava uma faixa, trazida
por uma caravana que veio da cidade de Padre Paraiso, como
outras que vieram de outras cidades, na qual estava escrito:
"Solano fez, Lula fará". E é essa a nossa esperança. O que
não foi feito para os pobres deste Pais será feito,
brevemente, na Presidência de Luiz Inácio Lula da Silva.

- sem revisão da oradora.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Reinaldo Lima.
O Deputado Reinaldo Lima - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
grande satisfação nos traz hoje a esta tribuna do povo
mineiro. Como ponte-novenses que somos, compartilhamos a
alegria de nossos concidadãos, anunciando, de público, o
transcurso do 26g aniversário de fundação da Faculdade de
Ciências Humanas do vale do Piranga, com sede em Ponte Nova.
Nossa cidade tem uma tradição de luta e progresso, que a

conduziram ao lugar onde hoje está, por meio do trabalho, da
disciplina e da cooperação de seus cidadãos. Tudo começou
nos longínquos idos de 1756, quando o Pe. João Monte
Medeiros criou o primeiro estabelecimento colonizador
naquelas praças, até então habitadas apenas pelos índios
aimorés. Sua fazenda foi o núcleo inicial. A partir dai
foram se formando outros povoados. Esses primeiros
alienigenas ergueram então uma igrejinha, em torno da qual
foi surgindo um povoado, que se emancipou em 30/10/1866.
Muito suor e muitos sacrifícios foram exigidos de nossos
avôs para que aquele humilde povoado do século Xviii
chegasse a se tornar a cidade bela e progressista que hoje
nos encanta.
Ponte Nova possui, atualmente, uma economia forte e

dinâmica e ostenta, com orgulho, o titulo de maior produtor
de açúcar do Estado, atividade que se tornou tipica a partir
do primeiro engenho montado naquela terra, em 1883. Hoje,
além do açúcar, a cidade produz também álcool, aguardente e
papel, gerando renda para o município e emprego para sua
gente.
Entretanto, com o tempo, as atividades econômicas foram se
diversificando. A própria agricultura foi, aos poucos, se
adaptando á nova realidade, e iniciou-se o cultivo de frutas
cítricas com vistas á implantação de uma indústria de sucos.
O município buscou modernizar-se, inclusive, com a
implantação de um distrito industrial. Surgiram, então,
novos bairros. Um centro cultural foi criado visando a
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incentivar e a administrar as atividades culturais, e a
promover a defesa do patrimônio histórico e artístico da
cidade.
Ponte Nova se humaniza. Há grande conscientização ecológica

e crescente preocupação em se proporcionar á população local
melhores níveis de saúde e lazer. Por isso, o ponte-novense
dispõe de uma ampla área verde em pleno perímetro urbano,
que é o Parque Municipal da Floresta do Passa-Cinco, onde há
abundância de água cristalina, muito verde, aulas de arte e
bem-cuidadas áreas destinadas á prática de esportes.
Dentro desse clima de consciência cívica e desenvolvimento,

uma das instituições mais caras e prestigiadas pelos ponte-
novenses é a Faculdade de Ciências Humanas do Vale do
Piranga.
Fundada em 3/3/69, por um grupo de eminentes pioneiros.
entre os quais o Prof. Acácio Viana da Costa e D. Serafim
Fernandes de Araújo, hoje Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte, ela é, na atualidade, uma instituição cultural de
enorme prestigio e importância regionais, tendo já formado
em seus muitos cursos mais de 1.500 bacharéis e licenciados
em áreas cientificas diversas. Atende a Faculdade a
estudantes de cerca de 30 municípios do Norte da Zona da
Mata; atualmente, é freqüentada por mais de 300 alunos, e, a
partir de julho, estará oferecendo o curso de pós-graduação
em Metodologia do Ensino, em convênio com a Prisma Ação
Educacional
Desde sua fundação até 1985, o educandário manteve convênio

com a PUC-MG, o qual foi encerrado quando a Universidade
reconheceu ter sido atingido seu objetivo de implantar
extensões no interior do Estado. Desde então, a Fundação
Acácio Martins da Costa assumiu total autonomia, com a
denominação de Faculdade de Ciências Humanas do Vale do
Piranga, aprovada pelo Governo Federal em 1983.
Atualmente, o prédio da faculdade passa por ampla reforma e
ampliação de suas dependências, com vistas a proporcionar
maior conforto aos seus usuários, e a sua capacidade de
atendimento para satisfazer uma demanda que cresce cada vez
mais. Sua biblioteca está sendo remodelada e estão sendo
ampliados o seu espaço físico e o seu já rico acervo.
Em abril, a Faculdade promoverá amplo programa .de
comemorações do feliz evento que foi a sua fundação,
realizando, entre outras atividades, um ciclo de palestras e
debates. Tais comemorações irão também inaugurar as novas
instalações. Ademais, será lançado um livro com a história
da instituição ao longo dos anos de sua existência.
Está, pois, de parabéns toda a comunidade ponte-novense por
esse acontecimento, que engrandece qualquer cidade e
enriquece a vida cultural de nosso Estado. Parabenizamos. em
particular, aqueles que fundaram a escola e que, messes 25
anos, a conduziram ao glorioso estágio atual de renomada
academia de ciências humanas do interior mineiro. A seus
Diretores e a todos os que, de uma forma ou de outra, foram
responsáveis pela consagração dessa magnifica instituição
escolar, hoje presidida pelo Prof. Walter Isaac, os nossos
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parabéns e votos de uma longa existência coberta de sucesso
para o bem de Ponte Nova, de Minas e do Brasil.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Pinheiro-
0 Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, tenho aqui em minhas mãos o resultado do
Inquérito Civil ng 10/93, instaurado pelo Ministério Público
do Estado de Minas Gerais, no qual figurou como
representante o nobre Deputado Antônio Carlos Pereira e como
representadas a Associação Feminina de Assistência Social -
ASFAS - e a Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.
Peço permissão aos senhores para ler alguns trechos deste

documento e para requerer ao Presidente sua transcrição nos
anais da Casa.
*"Instaurou-se o presente procedimento administrativo no

âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em
face de possível ilícito na liberação de verba a titulo de
subvenção social, sob a responsabilidade do Presidente da
Assembléia Legislativa.
Insurge-se, também, o nobre Deputado representante contra a
intermediação da ASFAS na liberação dos recursos

financeiros e argúi de ilegal perceber a Entidade 3% (três
por cento) do valor da cota do Deputado e de ser imoral a
sua vinculação e dependência á Assembléia Legislativa.
Por fim, pede o representante que sobre os fatos seja

provocado o pronunciamento do Judiciàrio.
Realizadas as diligências reclamadas, vieram aos autos as
informações da Associação Feminina de Assistência Social -
ASFAS, acompanhadas de documentos e do Balanço de 1993,
seguindo-se outras diligências reputadas necessárias.
Através da Resolução ng 5.129, de 28 de dezembro de 1992. a
Assembléia Legislativa estabeleceu critérios para a
concessão de subvenções sociais, com recursos oriundos do
orçamento do Estado de Minas Gerais.
Ao regulamentar a matéria, restou fixado na resolução

supracitada que beneficiário da subvenção social ã a pessoa
jurídica indicada pelo Deputado Estadual, satisfeitos os
requisitos preestabelecidos e devendo a Entidade aplicar os
recursos de acordo com as suas finalidades.
Nesses termos, para o exercício de 1993. a Mesa da

Assembléia Legislativa autorizou a liberação da ia parcela
das subvenções sociais para a Associação Feminina de
Assistência Social - ASFAS, conforme doc. de fls. 38, que
instrui a representação.
Das informações prestadas pela ASFAS, ás fls. 59, colhe-se

que:
Por força da LDO em vigor para o exercício de 1993 - Lei ng
10.862, de 6/8/92, está disposto no art. 17 que:
Na concessão de subvenções sociais inseridas no orçamento

da Assembléia Legislativa na rubrica Auxílios Financeiros
Diversos não poderá o Deputado Estadual destinar mais de 50%
(cinqüenta por cento) do total da verba que lhe couber a uma
só entidade.
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Registre-se que, quando da liberação para a ASFAS da verba
de subvenção social, conforme acima mencionado, houve prévia
indicação do Deputado, observado o limite estabelecido na
LDO/92, e publicação no órgão oficial da imprensa.
Quanto ao item objeto da representação, ou seja, a
liberação para a ASFAS da importância correspondente a 3%
(três por cento) da cota-parte da verba do Deputado,
esclarece o beneficiário em sua resposta que:
A Assembléia Legislativa de Minas, por força de Resolução,
concede desde 1985 à ASFAS parte da subvenção, variável
conforme LDD em vigor, e que, em 1993, é de até 50% do
total da verba.
Por acordo de Lideranças partidárias e de associados, em
1986, ficou estabelecido que 97% do repasse à ASFAS seriam
destinados ao cumprimento da indicação do parlamentar
associado (devidamente formalizado por impresso próprio e
assinado) e 3% de livre gerenciamento da suplicante para que
a mesma pudesse cumprir seu objetivo estatutário, dentro de
suas normas e comandos próprios, estabelecendo-se entre as
partes um verdadeiro contrato de mandato, no exercício de
sua administração extraordinária.
Em suma, o percentual supra-indicado de 3% (três por cento)
é repassado à ASFAS a titulo de doação do Deputado,
contabilizado como receita para o atendimento dos seus
objetivos estatutários, também na área de assistência
social.
Através das informações colhidas nesse inquérito e nos
inúmeros outros procedimentos inaugurados com o mesmo
objetivo, todos registrados em livro próprio da
Procuradoria-Geral de Justiça, pode-se afirmar que o
trabalho desenvolvido pela entidade investigada ê
acompanhado de relatório de atividades e balancetes,
conforme se vê nos autos, havendo regular prestação de
contas á Mesa da Assembléia Legislativa, que após exame pela
sua Secretaria-Geral procede ao julgamento das mesmas (Docs.
de fls. 107/109).
Ressalte-se que a administração atual da ASFAS, através de
normas gerais financeiras e administrativas das denominadas
"subvenções parlamentares vigentes para o ano de 1993 (doc.
de fls. 110/117), resguardou a sua participação no
gerenciamento que faz das doações por indicação e
autorização do Deputado e permitiu melhor controle da
legalidade e da legitimidade das liberações.
Não obstante tal controle, quando se trata de doação em
dinheiro, até a entrega do cheque ao responsável, tem a
ASFAS o registro de todo o expediente por ela adotado em
atendimento ás normas da Resolução ng 5.192 da Assembléia
Legislativa e Leis nos. 6.776/76 e 10.862/92 (LDO).
Recebido mencionado cheque, a aplicação e destino do

numerário ficam entregues à honestidade do beneficiado.
A cessão de servidores pela Assembléia Legislativa para a
prestação de serviços à ASFAS, bem como estar a Entidade
sediada em prédio do Poder Legislativo é, "data venia",
questão eminentemente administrativa, de interesse "interna
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corporis" não passivel de ser atacada por ação do
Ministério Público, vez que ausente lesão ao erário,
conforme adiante se conclui.
Conclui-se pela regular e legal existência da Associação
Feminina de Assistência Social - ASFAS, pessoa juridica de
direito privado, criada em função da finalidade de
filantropia, nos termos da legislação vigente e amparada
pela Carta Política-
Quanto aos atos da Mesa da Assembléia Legislativa de
Minas, é bastante dizer que estão de acordo com as leis
estaduais supracitadas e consentâneas ã regra de que ao
Administrador Público é permitido fazer o que a lei
autoriza.
Assim, rejeita-se a representação do Sr. Deputado Antônio
Carlos Ramos Pereira, origem do presente Inquérito Civil
Público que apurou as atividades da Mesa da Assembléia
.Legislativa e da Associação Feminina de Assistência Social -
ASFAS -, quanto à administração e à utilização das verbas de
subvenção social, determinando-se o seu arquivamento e, por
força do disposto no art. 9Q, f lg, da Resolução PGJ ng
12/90, a remessa dos presentes autos ao egrégio Conselho
Superior do Ministério Público, para os fins de direito-
Belo Horizonte, 12 de abril de 1994.
Amando Prates, Procurador de Justiça - Bertoldo Mateus de

Oliveira Filho, Promotor de Justiça - Hermano da Costa Vai
Filho, Promotor de Justiça - Renato Martins Jacob,
Procurador de Justiça.'
Sr. Presidente, faço isso porque tenho conhecimento do zelo
com que a ASFAS administra esse dinheiro. Eu poderia dizer
que agi de acordo com o que aprendi com os meus colegas e
seguindo rigorosamente as instruções da ASFAS.

- Publicado de acordo com o original.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.
O Deputado Adeimo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, em primeiro lugar, quero
registrar aqui, em nome dos meus companheiros, o nosso pesar
e a nossa dor pela perda do grande irmão Ayrton Senna,
cidadão do mundo, um ser humano que, pela sua vontade de
vencer e pela sua coragem, aumentou a coragem de todos nós,
brasileiros, sempre, em cada momento de sua vida.
Seguramente, pelo exemplo que foi, chegou mais rapidamente
ao céu.
- Lê requerimento, assinado pelos Deputados Antônio Carlos

Pereira, Antônio Fuzatto, tvo José, Maria José Haueisen,
Adelmo Carneiro Leão, Gilmar Machado, Marcos Helênio e
Roberto Carvalho, solicitando seja devolvido ao Plenário da
Casa o exame do parecer emitido pela Mesa da Assembléia em
13/4/94, que aprovou demonstrativo de gastos da ASFAS e
indeferiu representação do PT em Minas Gerais.
Fico surpreso de ver, inclusive, a própria justiça ser tão

ágil, e lamento que um companheiro nosso tenha vindo até
esta tribuna para defender a ASFAS sem que a devida
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prestação de contas tenha sido aberta e oferecida ao povo
mineiro e aos Deputados. (- Lê:)
*"l- Preliminar de recebimento:
O art. 80, parágrafo único, do Regimento Interno, assim

dispõe:
'Art. 80 -- ..............................................
Parágrafo Unico - As disposições relativas as comissões
permanentes aplicam-se, no que couber, á Mesa da
Assembléia.
O art. 104 do mesmo Regimento dispõe sobre a competência
das comissões para apreciação conclusiva de proposições
sujeitas ao seu exame, e, em sua letra "c", relaciona a
concessão de subvenção social entre as matérias que recebem
parecer conclusivo pelas comissões, ou seja, parecer
conclusivo é aquele que não se submete a exame de Plenário.
Assim sendo, e de acordo com o disposto na Resolução ng
5.129, em seu artigo 7g, caput, as entidades beneficiárias
de recursos oriundos de subvenção social devem encaminhar,
até o final do exercicio financeiro, seu demonstrativo de
aplicação desses recursos, para parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e posterior aprovação
pela Mesa da Assembléia.
Portanto, a aprovação de demonstrativo de gastos oriundos
de subvenção social é matéria cujo parecer conclusivo é
emitido pela Mesa da Assembléia, que, nos termos do citado
artigo go, é regulada pelas mesmas disposições aplicáveis às
comissões permanentes.
O art. 105 do Regimento Interno determina que será
devolvido ao Plenário o exame de mérito de proposição
apreciada conclusivamente pelas comissões, devendo tal
requerimento ser encaminhado por pelo menos um décimo dos
membros da Assembléia.
Satisfeitos os requisitos contidos no diploma legal citado,

deverá ser recebido e processado esse recurso.
2 - No mérito:
Atendendo ao disposto na Resolução ng 5.129. foi submetido
ao exame da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para parecer, um demonstrativo de gastos da
ASFAS - Associação Feminina de Assistência Social, de
recursos oriundos de subvenção social, recebidos no ano de
1993.
Inobstante o fato de este demonstrativo encontrar-se eivado

de irregularidades, que não permitem sequer sua conferência
pela citada Comissão, recebeu parecer pela aprovação.
Importante salientar que, em tese, existem irregularidades
de ordem material que podem ser sanadas, através de
diligências.
Ocorre que, no presente caso, as irregularidades constantes
do demonstrativo em exame são de tal grandeza que não
constituem mero erro de ordem material, mas sim o fundamento
do próprio demonstrativo, uma vez que a ASFAS trouxe á
aprovação da Casa um demonstrativo de gastos que não cumpre
minimamente o que estabelece a legislação pertinente à
matéria.
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Toda a matéria acha-se regulada por legislação própria e
especifica - Lei ng 6766/76, art. 2Q; Resolução flQ 5129,
de 26 de dezembro de 1991 e Lei flQ 10862/92.0
Como nossa função é fiscalizar e acompanhar a aplicação das
leis, quero lamentar profundamente a atitude da Assembléia
Legislativa, que, desrespeitando todas essas leis e
resoluções, vem aprovar o demonstrativo da ASFAS, com todos
os vícios aqui apresentados. (-Lê:)
'"E os vícios e irregularidades deste demonstrativo jamais

poderiam ensejar parecer favorável pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que também
desconsiderou as normas legais acima referidas.
Com efeito, desse demonstrativo não constam:
a) a quantia destinada à ASFAS;
b) qualquer nota fiscal ou recibo comprabatório das

despesas efetuadas;
c) relação das entidades que se beneficiaram do auxilio da

ASFAS;
d) demonstrativo da aplicação dos recursos no mercado
financeira;
e) documentos comprovando a existência jurídica da entidade
em questão-"
Vejam os senhores que aprovar as contas da ASFAS nessas
condições é, na realidade, um ato de omissão da Assembléia
Legislativa diante do povo mineiro. (- Lê:)
'"Ciente destes fatos, o Partido dos Trabalhadores em Minas

Gerais representou é Mesa da Assembléia contra ato de
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em 13 de abril de 1994, detalhando todas as
irregularidades e vícios que inviabilizariam a aprovação do
demonstrativo de gastos da ASFAS.
De acordo com o que dispõe o Regimento Interno, em seus

artigos 115 e 155, deveria a Mesa designar relator para a
matéria e posterior apresentação de relatório
circunstanciado com as conclusões para publicação no Diário
do Legislativo.
Relevando as normas regimentais citadas, a Mesa, assim que

recebeu a representação, tratou de submetê-la a exame" dos
seus membros, que indeferiram no mesmo ato a representação
oferecida,
A Mesa não só indeferiu a representação como opinou

conclusivamente pela apreciação do Processo de Prestação de
Contas da ASFAS, vinculando tal aprovação à complementação
com a anexação de documentos fiscais e reconhecimento de
firma do Tesoureiro e Presidente da entidade.
Tal diligência é reconhecimento expresso, pela Mesa, da
existência das irregularidades apontadas na representação
citada. Irregularidades e vícios que efetivamente não podem
ser sanados, uma vez que houve expresso descumprimento de
dispositivos legais por parte da ASFAS.
Quando muito, constatada a existência de quaisquer
irregularidades de ordem material, deveria o processo ser
remetido à entidade para a devida regularização, mas nunca
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receber parecer favorável pela aprovação um demonstrativo
carente de qualquer fundamento lógico ou legal.
3 - Conclusão:
Sendo certo que este Plenário é hierarquicamente superior á

Mesa e soberano em suas decisões, requerem:
a) seja declarado nulo de pleno direito o parecer da Mesa

que aprovou o demonstrativo de gastos da ASFAS, não podendo
gerar qualquer efeito;
b) seja a representação do Partido dos Trabalhadores em
Minas Gerais remetida para exame e deliberação deste
Plenário, que deverá designar relator para a matéria,
apresentando posteriormente relatório circunstanciado com as
conclusões e publicação no Diário do Legislativo, nos termos
dos artigos 155 e 115 do Regimento Interno da ALEMG.
Nestes ternos, pede deferimento.
Sala das Reuniões, de de 1994-
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Ivo José - Maria
José Haueisen - Adelmo Carneiro Leão - Gilmar Machado -
Marcos Helénio - Roberto Carvalho.
Instruem o presente os seguintes documentos:
- Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária:
- Representação do Partido dos Trabalhadores de Minas

Gerais;
- Parecer da Mesa;
- Resolução 5.129, de 28 de dezembro de 1991;
- Lei 10.862/92."
Abaixo, assinaturas de todos os Deputados do PT. Muito

obrigado.
- Publicado de acordo com o original.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Militão.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada Maria José Haueisen, na semana passada,
apoiados por um grande número de parlamentares desta
Assembléia Legislativa, apresentamos uma emenda á
Constituição para tentar permitir que milhares de servidores
da área da educação, principalmente professores e serviçais,
possam se estabilizar no serviço público.
A atual Constituição diz que a estabilidade será garantida
ao servidor que, na data da promulgação da Constituição
Federal, ou seja, no dia 5/10/88, contasse, pelo menos,
cinco anos de exercício continuado.
Acontece que milhares de professores - alguns deles, hoje,
com tempo até para se aposentar - não conseguiram sua
estabilidade por causa do emprego da palavra "continuados"
no artigo da Constituição Federal que trata do assunto.
D Estado de Minas Gerais, como é de praxe, sempre contratou
professores no inicio do ano letivo para suprir a falta de
professores efetivos. Quando chega o mês de dezembro, época
do recesso escolar, esses professores são simplesmente
afastados de suas funções, sem nenhum direito quanto a
férias ou a qualquer outro beneficio que possam obter de
acordo com a legislação do trabalho, CLT, ou de acordo com o
Estatuto dos Servidores Públicos.
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O tempo entre o recesso escolar e o inicio de um novo ano
letivo caracterizou exercício não continuado, o que fez com
que a maioria desses professores não tivesse, na época, o
tempo exigido pela Constituição Federal.
A emenda está substituindo a palavra "continuados" pela

expressão 1.800 dias", período que corresponde a cinco anos
de exercício, completados até 5/10/88, data da promulgação
da Constituição Federal, para que esses professores e
serviçais possam finalmente obter a sua estabilidade. Muitos
deles, centenas deles, com esse beneficio, poderão se
aposentar no serviço público mineiro.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Maria

Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, caríssima Deputada Maria José Haueisen, pessoas
presentes nas galerias, queria dizer que estou de pleno
acordo com o discurso feito aqui por esse grande Deputado,
José Militão, que, em hora propicia, soma seus esforços aos
dessa gente que está sofrendo injunções de natureza
governamental, lesivas aos seus direitos. Pode contar
comigo, pois estarei fazendo coro com o pronunciamento de V.
Exa.
Quero, também, deixar aqui, nesta tarde, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, comentários a respeito do lamentável
acidente ocorrido com essa pessoa maravilhosa que é Ayrton
Senna, com quem tive a oportunidade de, num encontro em
Brasília, tecer algumas conjecturas sobre as nossas Minas
Gerais e sobre a pobreza que vem assolando as nossas
regiões, principalmente os grandes centros.
A nacionalidade é feita de pequenas e grandes coisas que,
somadas, constituem a essência daquilo que chamamos ser
brasileiro. Há momentos em que o Pais inteiro pulsa como um
só coração, estabelecendo-se perfeita sintonia espiritual
entre aqueles que habitam nosso imenso território.
Nas últimas décadas, tem sido o esporte a origem de nossas
alegrias maiores. Em meio às aflições causadas pela crise
crônica que assola o País, crise múltipla, cujos efeitos
maléficos se fazem sentir principalmente no âmbito social,
nosso povo tem experimentado o orgulho de ser brasileiro,
quando nossos esportistas mostram ao mundo a garra e a força
próprias de uma gente que se acostumou aos desafios.
Assim acontece a cada Copa do Mundo. Assim acontecia cada
vez que nosso campeão das pistas ajustava o capacete e
partia em mais uma jornada rumo ao pódio. Nas manhãs de
domingo do calendário de Fórmula 1. o Brasil acordava
diferente. O sentimento de pertencer a uma grande Nação
substituía, em cada um. os sucessivos desapontamentos
impostos por um cotidiano duro e escasso de perspectivas.
Primeiro de maio de 1994. Dia do Trabalhador. Por ironia do
destino, nossos trabalhadores seriam espoliados de uma das
poucas alegrias que ainda podiam desfrutar. Sacrificado no
altar do lucro e da ganância, Ayrton Senna, um dos
derradeiros motivos de nosso orgulho, encontrava a morte no
circuito de Imola.



;fl
O último fim de semana ficará marcado na história do
automobilismo internacional como o mais trágico de que se
tem noticia. Não bastasse o acidente que vitimou nosso jovem
talento Rubens Barrichello, outro duro golpe tiraria das
pistas, de modo cruel e brutal, o austríaco Roland
Ratzenberger. Mas o pior ainda estava para acontecer - a
dramática morte de Senna.
O Brasil está de luto. Sem distinção, crianças e adultos

choram a irreparável perda de nosso campeão. O sonho acabou.
E como se uma parte de nossa própria pessoa nos tivesse sido
arrancada e, com ela, o melhor de nossas esperanças e
alegrias.
Nos tempos da Roma antiga, queriam os tiranos que as arenas
se cobrissem de sangue para aplacar sua perversa sede de
emoções. Para tanto, treinavam os gladiadores na arte de
matar. Da mesma forma, tiranos modernos, os adoradores do
dinheiro, lacaios servis dos interesses comerciais, trataram
de oferecer à turba maior diversão. Foi assim que a
Federação Internacional de Automobilismo, que controla com
mão de ferro tudo o que se relaciona com o esporte, cuidou
de modificar as regras da Fórmula 1 para torná-la mais
emocionante, para manter o interesse popular pelos grandes
prêmios e, assim, aumentar as fortunas dos grupos econômicos
que são os que mais lucram com eles. Dando um passo em
direção ao passado. a FIA optou pela solução imoral de
abolir das pistas as conquistas tecnológicas que já
equipavam a maioria dos carros. Por esse expediente,
transformou as corridas de Fórmula 1 em verdadeiras corridas
para a morte.
Ayrton Senna morreu aos 34 anos, em plena glória. Durante
uma carreira marcada por brilhante sucessão de vitórias, foi
a alegria do povo brasileiro. Leal e amigo, conquistou O
respeito e a admiração dos adversários. Consciente e
solidário, lutou bravamente para melhorar as condições de
segurança da prática do esporte ao qual dedicou a existência
inteira.
Neste momento de tristeza, sofremos com nossos irmãos
brasileiros a dor da grande perda. Mas não podemos também
deixar de levantar nossa voz contra a falta de segurança dos
autódromos internacionais e contra as inconseqüentes
mudanças introduzidas pela Federação Internacional de
Automobilismo nas regras da Fórmula I.
Que o sofrimento da família brasileira e o da família
austríaca possam, pelo menos, servir de oportunidade para
uma reflexão séria por parte dos responsáveis maiores pelas
tragédias do último fim de semana.
A lembrança de Ayrton Senna ficará sempre em nosso coração
junto com o reconhecimento pelas muitas alegrias que o maior
piloto de todos os tempos nos proporcionou. Seu espirito de
luta e sua obstinação em vencer permanecerão como exemplos
para a juventude brasileira. Foi-se o nosso campeão; seus
ideais permanecem em cada um de nós.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.



64

A Deputada Maria Elvirat - Sr. Presidente, companheiros.
senhoras e senhores presentes nas galerias. Desejo apenas
fazer alguns comunicados, aproveitando o restinho de tempo
do Pequeno Expediente.
Inicialmente, quero cumprimentar a Dra. Nara Ferraz,

Presidente da ASFAS, pela inauguração, no dia 26, na Rua
Conselheiro Joaquim Caetano, 1.646, de dois gabinetes
odontológicos para atender a comunidade daquele bairro e os
carentes da região. A iniciativa da diretoria da ASFAS é
sempre relevante no atendimento ao povo de Belo Horizonte no
que diz respeito á área da saúde.
Gostaria de dizer também, Sr. Presidente, que, há poucos
dias, eu conversava com alguns proprietários de pequenos
hospitais em Belo Horizonte e recebi uma noticia que me
preocupou muito e que gostaria de trazer aos colegas, mesmo
sabendo que a imprensa de Belo Horizonte e de , todo o
Brasil, naturalmente, já deve ter se pronunciado. E que os
hospitais da rede privada daqui de Belo Horizonte não estão
atendendo os conveniados do SUS. O que está acontecendo? O
SUS está pagando em cruzeiros, com atraso, enquanto esses
empresários pagam seus compromissos em URV: médicos, água,
luz, telefone, funcionários etc. Esse assunto deve
interessar ao Deputado Wilson Pires, que é da área da saúde
de Teófilo Otôni, e a outros companheiros que aqui não se
encontram. Está aqui o Dr. Jorge. Deputado do Sul de Minas,
que também está ligado á rede privada. Como é que se vai
fornecer um serviço e receber em cruzeiros reais, quando
todas as outras contas das instituições são pagas em URV?
Isso é o caos, é o "samba do crioulo doido", como se diz.
Assim, quero deixar registrada aqui, Sr. Presidente,
Deputado Elmiro Nascimento, e demais Deputados presentes, a
nossa preocupação com esse assunto. Inclusive, recebi a
noticia de que o problema está sendo resolvido. Ainda não
está totalmente oficializado, mas esperamos que esses
pagamentos aconteçam rapidamente para que leitos não sejam
desativados. Só para dar um exemplo, o Hospital
Inconfidentes, de Belo Horizonte, que tem 150 leitos,
reduziu-os para 10; o Hospital Dom Bosco, que tinha 80
leitos, reduziu-os para 40 e não atende o SUS; a Maternidade
Santa Fé reduziu de 100 para 50 leitos e o Hospital
Evangélico não está atendendo o SUS. O povo de Belo
Horizonte sente esse problema, e nós, moradora e nascida em
Belo Horizonte, queremos trazer esse pleito do povo e
também da rede hospitalar privada.
Concluindo, gostaria de aproveitar a presença do Deputado

Sebastião Helvécio neste Plenário, para falar que no dia 21
de abril, assim como Ouro Preto assistiu a uma belíssima
festa de Tiradentes - maior ideário da liberdade do nosso
País, aquele que morreu pela nossa liberdade - nós também
assistimos, ao lado do Deputado Sebastião Helvécio, a uma
festa em uma pequena cidade da Zona da Mata, Coronel
Pacheco. Foi prestada uma belissima homenagem ao ex-
Presidente Tancredo de Almeida Neves, mineiro de São João
de]-Rei e verdadeiro protomártir por tudo que realizou. Foi
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inaugurada uma placa na Câmara Municipal de Coronel Pacheco
homenageando esse grande estadista, líder mineiro, que é o
exemplo do político para todo o Brasil.
Quero cumprimentar a Câmara Municipal de Coronel Pacheco
pela iniciativa. Espero que mais e mais municípios se
lembrem sempre do Dr. Tancredo. Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Pinheiro - Quero fazer um esclarecimento
sobre nota publicada hoje, na coluna "Em dia com a
política", do jornal "Estado de Minas", na qual, captando o
meu espirito, sem dúvida, o jornalista disse que, na
Assembléia Legislativa, quase todos estão caminhando de
braços dados com o PFL e com o Palácio da Liberdade, com
exceção apenas do Deputado Antônio Pinheiro, da esquerda
católica, que trilha um caminho que poderá levá-lo ã mesma
opção de seus colegas da Bahia. Sr. Presidente, nada temos
com o PEL de Roberto Magalhães e de Francelino Pereira ou de
alguns colegas desta Casa. Repudiamos, com veemência, a
ligação espúria e perigosa para o futuro deste País do nosso
eventual candidato à Presidência da República. Fernando
Henrique Cardoso, com o PFL de Antônio Carlos Magalhães e a
aliança, que, vê-se claramente, está sendo feita com Roberto
Marinho e tantos outros autores do Governo Collor. Por dever
de consciência, deixamos o nosso protesto, porque queremos
que o Brasil seja um Pais digno dos brasileiros. E esses
homens, por seu passado político, trouxeram o Brasil a esse
caos político. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado á 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 Wilson Pires - Sr. Presidente, gostaria de
parabenizar a Deputada Maria Elvira por trazer a esta Casa
um fato que temos batalhado há muito tempo para tentar
mostrar, que é o fato de a saúde, tanto mineira quanto
brasileira, estar um verdadeiro caos- E evidente que em
Minas Gerais o caos é maior porque o nosso Governo, até
hoje, não se dignou a dedicar recursos necessários para que
Minas Gerais possa levar saúde a seu povo. Sabemos que o
potencial humano deste Estado é o fator mais importante
para promover o nosso desenvolvimento. Os hospitais da
iniciativa privada e os hospitais públicos estão recebendo
em cruzeiros e pagando em URV. E nós, homens públicos que
não temos medo de mostrar a verdade, precisamos mostrar a
necessidade de mudança desse quadro. O político está
desmoralizado por quê? Porque não está tendo a hombridade e
a seriedade para fazer o trato com a coisa pública. Os
nossos hospitais públicos estão praticamente sucateados; não
há investimento do Governo para que a saúde de Minas Gerais
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possa promover aquele desenvolvimento que queremos para os
mineiros.
Está de parabéns a Deputada Maria Elvira por vir, aqui,
fazer coro conosco. Há quatro anos estamos mostrando que a
saúde é o bem maior de um povo. Entendemos que a saúde e a
educação determinam o comportamento da sociedade. Para
termos um Estado trabalhando, um Estado em desenvolvimento,
temos que dar á saúde e á educação aquele trato necessário.
Entendemos que a doença é um fator de desequilibrio. flO SÓ
individual mas familiar. E ela entrava o progresso. Temos
que ter a seriedade de deixar de falar na saúde e na
educação apenas na tribuna, apenas nos dias das eleições.
Temos que fazer com que a saúde e a educação sejam
prioridade deste Estado e deste Pais. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de me
pronunciar a respeito dos pronunciamentos da Deputada Maria
Elvira e do Deputado Wilson Pires.
Entendo que é de fundamental importância mantermos, de
fato, a saúde funcionando neste Estado. Vivemos, na nossa
região, um problema sério com o hospital da Universidade
Federal de Uberlândia, que, por falta de recursos do Governo
Federal, está prestes a fechar suas portas. E bom
ressaltarmos que, quando da votação do Fundo Social de
Emergência, já denunciávamos que ele traria problemas, e foi
exatamente a partir daquela votação que essa situação se
agravou, porque o fundo retira recursos substanciais da área
de saúde.
Gostaria também de informar que tivemos, hoje, uma reunião

da Comissão presidida pelo Deputado Dilzon Meio, que tem por
objetivo intermediar as negociações entre o Estado e o
funcionalismo público, com relação á conversão dos Salários
em URV. Tivemos acesso a algumas informações e esperamos
que, de fato, o cronograma estabelecido - uma reunião,
amanhã, com o Governador - possa ser cumprido, a fim de
avançarmos, sem que haja necessidade de paralisações por
parte dos servidores públicos, tanto nas áreas de educação e
saúde quanto nas demais áreas.
A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte também tem feito

um esforço muito grande e está em negociações permanen-tes
com os servidores, discutindo todas as propostas do
funcionalismo. A Prefeitura - ainda que não esteja pagando
um grande salário - paga três vezes mais aos seus
professores primários, em comparação com os salários
recebidos pelos professores estaduais. Mesmo assim, como
ocorreram problemas durante o processo de conversão, a nossa
administração tem discutido e conversado, a fim de garantir
a educação e a saúde em Belo Horizonte.
Portanto, mais uma vez, gostariarnos de ressaltar a
importância tanto do pronunciamento feito pela Deputada
Maria Elvira quanto da questão de ordem levantada pelo
Deputado Wilson Pires. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do ilustre
Deputado Gilmar Machado.
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Desigóação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial á
Proposição de Lei no 12.199 (ex-Projeto de Lei ng 1.867/94,
de Autoria do Governador do Estado), Que Dispõe sobre a
Destinação do Percentual de Que Trata o Inciso II do
Parágrafo (mico do Art. 4o da Lei ng 11.115, de 16/6/93 e Dá
Outras Providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados José
Renato, Dílzon Meio, José Braga, Roberto Luiz Soares;
suplentes - Deputados Kemil Kumaira, Ajalmar Silva, Alvaro
Antõnio, Ailton Vilela; pelo PP: efetivo - Deputado Hely
Tarquinio; suplente - Deputado Wilson Pires. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei flQ 12.243 (ex-Projeto de Lei ng
1.866/94, de Autoria do Governador do Estado), Que Cria o
Quadro de Pessoal da Educação e o Quadro de Pessoal do
Conselho Estadual de Educação e Dá Outras Providências. Pelo
BRD: efetivos - Deputados Geraldo da Costa Pereira, Bernardo
Rubinger, Ronaldo Vasconcellos, Ailton Vilela; suplentes -
Deputados José Renato, Maria OLIvia, Ermano Batista, Roberto
Luiz Soares; pelo PP: efetivo - Deputado Wilson Pires;
suplente - Deputado Hely Tarquínio. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, na semana
anterior, formulamos uma questão de ordem referente às
comissões especiais, fundamentados no art. 99. inciso III do
nosso Regimento Interno. A Presidência havia dito - em
resposta a uma questão de ordem anterior, também formulada
por nós - que. nessas comissões especiais, a presença do PT
devia-se a uma liberalidade da Mesa. Nós questionamos essa
resposta, embasados no art. 99, inciso III, do Regimento
Interno. A Presidência nos garantiu que nenhuma comissão
seria constituida, montada, antes que tivéssemos a nossa
questão de ordem respondida. Então, estou estranhando. A
Presidência continua fazendo nomeações, sem que possamos
participar desse processo, o que nos ê assegurado pelo
Regimento Interno, no seu art. 99. 3Q-
0 Sr. Presidente - A Presidência vai voltar a ler trecho da

decisão da questão de ordem, já proferida pela Presidência.
- Lê os dois últimos parágrafos do documento "Decisões de

Questões de Ordem", publicado na edição de 28/4/94, pág. 39,
col. 1.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Queria apenas formular a
seguinte pergunta ao Presidente: a decisão significa que, se
a Presidência constituir dez comissões de cinco membros, o
PT será excluido de todas elas?
O Sr. Presidente - As comissões são constituídas de acordo
com o critério regimental
O Deputado Gilmar Machado - Essa resposta que o Presidente
me deu se refere a outra questão de ordem, que suscitei no
dia 13/4/94. Formulei uma nova questão. que o Presidente não
teve como me responder no dia. 0 Presidente, para dar sua
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resposta, se fundamentou no art. 99, 1Q e 2g , não levando
em consideração o f 3. A argumentação que apresentei à
Presidência foi exatamente com base no art. 99, # 3Q, do
Regimento Interno. A resposta que o Presidente está dando e
referente a unia questão de ordem anterior, do dia 13/4/94.
Só para informar ao ilustre Presidente, o aru 99 tem cinco
parágrafos. Nos lo e 2Q, o Presidente fundamentou a sua
resposta, não terminando a leitura do artigo. O § 3g nos
possibilita participar dessas comissões. E exatamente o que
gostaria de saber, e o ilustre Presidente ficou de me dar a
resposta, que estou aguardando. Portanto, não há questão de
ordem respondida.
O Sr. Presidente - Informo ao nobre Deputado que a decisão

da Presidência se fundamenta no art. 99 e seus parágrafos.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total á Proposição de Lei ng 12.240
(ex-Projeto de Lei nQ 1324/93, de Autoria do Deputado
Tarcisio Henriques), Que Fixa Limite para o Valor das Multas
Incidentes sobre Débitos Relativos a Impostos e Taxas
Estaduais (Mensagem ng 471/94). Pelo 8RD: efetivos -
Deputados Geraldo Rezende, Roberto Amaral, Sebastião Costa e
Roberto Luiz Soares; suplentes - Deputados Jorge Eduardo,
Célio de Oliveira, Jorge Hannas e Ailton Vilela; pelo PP:
efetivo - Deputado Márcio Miranda; suplente - Deputado
Ambrósio Pinto. Designo. A Gerência-Geral de Apoio ás
Comissões.

Questões de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Gostaria de indagar ao
Presidente em exercício da Assembléia Legislativa,
considerando o esforço que todos nós devemos fazer para
construir uma sociedade democrática e considerando que nesta
Assembléia temos oito parlamentares eleitos pelo PT, se essa
forma de interpretação da Presidência não seria espúria e
atentatória da democracia?
Sr. Presidente, nós estamos vivendo, atualmente, uma
situação em que, na realidade, temos aqui uma maioria
esmagadora que exerce não democracia mas ditadura. Uma
ditadura da maioria. Quero fazer um apelo ao Presidente hoje
em exercício para que se cumpra o que o Regimento Interno
determina e para que haja um esforço para se conviver bem,
mesmo com essa pequena minoria que está aqui presente, que
tem lutado e que tem batalhado para debater os problemas de
interesse de Minas Gerais. A forma como a Assembléia
Legislativa está conduzindo os trabalhos atenta
violentamente contra a democracia, atenta contra o povo
mineiro, atenta contra a minoria desta Casa. O clamor do
Deputado Gilmar Machado não é o clamor do Deputado Gilmar
Machado. E o clamor de todos aqueles que querem a democracia
neste Estado, e a maioria esmagadora teima,
sistematicamente, em recusá-la.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Adelmo Carneiro Leão
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como está
difícil para a Presidência fazer a leitura, vou ler o 3g
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do art. 99 do Regimento Interno, que diz o seguinte: 'O
preenchimento das vagas a que se refere o parágrafo anterior

O que diz o parágrafo anterior? Diz que as Bancadas ou
Blocos Parlamentares com representação resultante do
quociente final cujo resto for pelo menos um quarto do
primeiro quociente concorrerão com os demais partidos ainda
não representados no preenchimento das vagas porventura
existentes. E existem duas vagas. Então, leva-se em
consideração o 3g, que diz: "D preenchimento das vagas a
que se refere o parágrafo anterior dar-se-á por acordo das
Bancadas ou Blocos Parlamentares interessados, que, dentro
de três dias, farão a indicação respectiva". E o partido tem
interesse. Então, o Presidente pode fazer, desde que haja o
acordo, desde que haja as reuniões dos Blocos ou Bancadas
interessados em discutir as vagas. Então, o que queremos.
Sr. Presidente, é o cumprimento do Regimento Interno. E o
senhor, lamentavelmente, está passando por cima e não deu
conta até agora de responder ás nossas questões. Nós não
queremos liberalidade, queremos o cumprimento do Regimento
Interno-
0 Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Gilmar Machado.
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Elmiro Nascimento (2) - falecimento do Sr. Rogério Severino
de Almeida e do Sr. João Eustáquio da Silva Porto, em Patos
de Minas; Maria Olivia - falecimento do Sr. Francisco
Ricardo de Oliveira, em Santo Antônio do Monte; e José
Militão - falecimento do Sr. Sebastião Viana, em Paraopeba
(Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.546/93, do
Deputado Antônio Pinheiro, que dispõe sobre a devolução do
valor pago no ato de inscrição em concurso público. O
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-
se.
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade

do Projeto de Lei no 1.675/93, do Deputado Jorge Eduardo.
que autoriza a doação de equipamentos médico-hospitalares ao
Instituto do Coração de Minas Gerais. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se.

Requerimentos
- A seguir, são despachados à Comissão de Constituição e
Justiça, nos termos regimentais, cada um por sua vez, os
requerimentos do Deputado Agostinho Patrus, em que solicita
que o Requerimento no 5.266/94 seja encaminhado à Comissão
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de Justiça para ser convertido em projeto de resolução; e da
Deputada Maria José Haueisen, em que solicita seja a Dra.
Maria da Glória Malta, advogada da Deputada Elisa Alves.
convidada a prestar esclarecimentos a esta Casa sobre
depoimentos veiculados pela Imprensa local, no dia de ontem.
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Agostinho
Patrus, em que pleiteia seja realizada reunião especial em
homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna
da Silva, e seja dado conhecimento dessa homenagem ao pai do
piloto, residente em São Paulo.
A Presidência defere o requerimento em conformidade com o
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno e,
oportunamente, fixará a data.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2g turno, do Projeto de Lei
ng 1.189/92, do Deputado Roberto Carvalho, que cria o
Programa Mineiro de Incentivo à Produção de Leite e seus
Derivados - Pró-Leite - e dá outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto
na forma no vencido em lg turno. Emendado em Plenário,
voltou o projeto á Comissão de Agropecuária, que opina pela
rejeição do Substitutivo ng 1 e pela aprovação das Emendas
ngs 1 a 3, que apresenta. Em votação, o Substitutivo ng 1.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação as Emendas ngs 1 a 3, da
Comissão de Fiscalização Financeira. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei n
1.189/92. com as Emendas ngs 1 a 3. A Comissão de Redação.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.345/93, do
Governador do Estado, que autoriza a aquisição de imóvel
situado na cidade de Montes Claros. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda ng
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1,
apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda no 1, da Comissão de Justiça. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, o
Projeto de Lei ng 1.345/93 com a Emenda nQ 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

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

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE RECURSO DO DEPUTADO ROBERTO CARVALHO CONTRA A
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE NÃO-RECEBIMENTO DE PROJETO DE

RESO LUÇÃO DE SUA AUTORIA
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Roberto Carvalho apresentou projeto de resolução

com o objetivo de sustar os efeitos do Decreto ng 34.923. de
17/9/93.
Com fulcro nos arts. 84. II. e 178 do Regimento Interno, o
Presidente da Assembléia não recebeu a proposição, adotando
as razões expostas no parecer desta Comissão, publicado no
"Diário do Legislativo!! de 25/11/93.
Inconformado com a decisão da Presidência, o referido

parlamentar apresentou recurso objetivando impugná-la.
Fundament ação

O Deputado Roberto Carvalho apresentou projeto de resolução
com o objetivo de sustar os efeitos do Decreto ng 34.923, de
17/9/93, e de estabelecer um novo índice de reajuste dos
símbolos e níveis dos vencimentos e proventos do pessoal
civil e militar do Poder Executivo, a partir de lQ/9/93.
A proposição não foi recebida pela Presidência desta Casa
sob a alegação de que sua matéria é objeto de lei cuja
iniciativa é privativa do Chefe do Executivo, não sendo
possível seu tratamento em resolução legislativa.
No seu recurso, o Deputado alega que o referido decreto não
observou as condições impostas pela Lei no 11.115, de
16/6/93, sendo, portanto, seu objetivo restabelecê-las.
O parlamentar sustenta, ainda, que a lei não poderia ter
deixado ao alvedrio exclusivo do Executivo a determinação
dos índices de reajuste, já que a fixação da remuneração dos
servidores públicos exige a participação da Assembléia (art.
61, VIII, da Constituição do Estado).
A Lei no 11.115 fixa as bases da política de vencimentos e
proventos do pessoal civil e militar a ser efetivada pelo
Poder Executivo. Escuda-se no principio da legalidade e
cumpre as disposições constitucionais vigentes.
Inconstitucional é o procedimento pretendido pelo Deputado
Roberto Carvalho de, por meio de resolução, corrigir
pretensa inconstitucionalidade praticada pelo Governador, o
que não é possível.
Esse tipo de proposição serve apenas para sustar os efeitos

de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do seu
poder regulamentar, não podendo substituir tais atos, dando-
lhes outro conteúdo.
A concretização do objeto do projeto de resolução depende,
na via legislativa, de iniciativa do Chefe do Executivo,
conforme salientou o parecer prévio desta Comissão, de
23/11/93.
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Ademais, qualquer objeção ás prerrogativas do Executivo
previstas na Lei ng 11.115 deveriam ter sido feitas á época
de sua elaboração.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pelo não-provimento do
recurso interposto pelo Deputado Roberto Carvalho.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Errnano Batista, relator - Célio

de Oliveira - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.508/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wilson Pires, o projeto de lei ora
analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Bela Vista, com sede no Município de
Teófilo Otôni.
Publicado em 3/7/93, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A vista da documentação juntada ao processo, verificamos
que a entidade em apreço funciona em conformidade com o que
determina a Lei ng 5.830, de 6/12/71, que estabelece os
requisitos para a declaração de utilidade pública, e que a
proposição satisfaz ao disposto nos incisos 1 e II do §
do art. 178, do Regimento Interno.
Entretanto, com o intuito de adequar o projeto á técnica
legislativa, apresentamos emenda a seu art. lg.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.508/93 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

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

Comunitária Bela Vista, com sede no Município de Teófilo
Otôni
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Antônio Pinheiro - Emano Batista - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.791/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcelo Cecé, o Projeto de Lei ng
1.791/93 pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Conjunto Minas Caixa B e do
Movimento dos Sem Casas, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 18/11/93, foi o projeto encaminhado 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 Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto Minas
Caixa B e do Movimento dos Sem Casas, com sede no Município
de Belo Horizonte, é uma sociedade civil, com personalidade
jurídica, que tem por finalidade lutar pela obtenção de
melhorias para o Conjunto Minas Caixa 8 e para os sem-casa,
representando-os junto ás entidades particulares e ás
autoridades municipais, estaduais e federais.
Pela documentação apresentada, verificamos que a associação

funciona em conformidade com o que determina a Lei nQ 5.830,
de 6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração
de utilidade pública de entidades, e que a proposição
satisfaz ao disposto nos incisos 1 e II do Sg do art. 178
do Regimento Interno.
Dessa forma, a matéria não encontra óbice, na ordem

jurídica, á sua normal tramitação.
Entretanto, o art. lo da proposição em tela, por um lapso,

não reproduz corretamente o nome da entidade que se pretende
declarar de utilidade pública. Por esse motivo,
apresentamos-lhe a Emenda no 1.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.791/93 com a Emenda no 1, a seguir redigida.

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

Comunitária dos Moradores do Conjunto Minas caixa a e do
Movimento dos Sem Casas, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Emano Batista.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.806/93
Comissão de Constituição e Justiça

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Raul Messias, tem
o propósito de assegurar aos usuários do serviço público
estadual o fornecimento gratuito de guias, formulários e
impressos utilizados pelo poder público estadual.
Publicado em 27/11/93, veio o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
Não obstante ser a impressão de guias, formulários e
impressos utilizados pelo poder público matéria de natureza
eminentemente administrativa, não há como descartar a
possibilidade de uma regulamentação legal da utilização
desses documentos, com os olhos sempre voltados á adequação
dos serviços públicos ás expectativas do cidadão mineiro.

 

A proposta de que trata o projeto em tela procura
exatamente atingir esse objetivo e deve ser apreciada pela
Assembléia Legislativa, que possui a prerrogativa
constitucional de deliberar sobre todas as matérias de
competência do Estado
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Observa-se, dessa forma, que a proposição encontra
ressonância na Carta mineira, especialmente quanto ao
disposto em seu art. 61, "caput", não havendo Impeditivo á
sua normal tramitação
Apresentamos, contudo, o Substitutivo nQ 1, para melhor
adequação do texto à técnica legislativa e às normas que
dizem respeito ao serviço público.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1-806/93 na forma do Substitutivo nQ 1. a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nç 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.806/93

Obriga o poder público a fornecer gratuitamente ao usuário
os formulários e impressos que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam os órgãos e as entidades da administração
pública estadual obrigados a fornecer gratuitamente aos
usuários os formulários, as guias e os impressos de que
fazem uso.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Emano Batista - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.850193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Antônio Pinheiro,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Irmão
Sol - AIS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 16/12/93, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei no 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública. A entidade em questão preenche as
condições da citada lei, tendo em vista a documentação
apresentada, razão pela qual não encontramos óbices á normal
tramitação da matéria.
No entanto, torna-se necessário emendar o projeto, para

acrescentar ao nome da entidade a devida sigla.
Conclusão

Diante do e)çposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.850/93 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Irmão Sol - AIS -. com sede no Município de Belo
Horizonte.
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Sala das Comissões? 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Geraldo
Rezende - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira - Emano
Batista.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.854/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a publicidade da tabela de taxas e
emolumentos nos cartórios extrajudiciais.
Publicada no 'Diário do Legislativo' de 18/12/93. a
proposição foi encaminhada a esta Comissão para ser
examinada quanto aos aspectos da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade, conforme determina o
art. 195, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em questão impõe aos titulares dos
serviços notariais e de registro no Estado a obrigação de
afixar, nas dependências dos respectivos cartórios, a tabela
oficial de taxas e emolumentos ('sic'), especificando,
ainda, os termos em que deve ser executada.
A proposição versa sobre a regulamentação das atividades
relativas aos serviços notariais e de registro, prevista no
art. 236, lg, da Constituição da República, matéria que se
in g ere no âmbito da competência estadual, mas não se inclui
nos limites da iniciativa privativa dos Poderes do Estado,
facultando-se aos membros desta Casa encetar o processo
legislativo.
Merece o projeto, contudo, alguns reparos para que seja
adequado á ordem jurídica vigente e para que se evitem
confusões terminológicas.
O art. lg estabelece a obrigação para os 'cartórios
extrajudiciais situados no Estado', enquanto, na verdade,
quem se obriga são os seus titulares, que recebem a
delegação estatal. Por outro lado, a menção á sua situação
espacial é desnecessária, por dizer o óbvio.
Não existe tabela oficial de taxas e emolumentos. A
Constituição Estadual refere-se ao Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado, que tem tabelas próprias para cada
tipo de serviço notarial e de registro. Os titulares
percebem apenas emolumentos como contraprestação
remuneratória por suas atividades.
Também não é correta, no parágrafo único do art. lg, a

qualificação dos empregados dos cartórios como funcionários.
Nos termos da Constituição Federal, apenas o titular do
serviço se relaciona diretamente com o poder público, como
depositário da delegação estatal, ao passo que aqueles que
têm vinculo empregaticio com o delegatário são regidos pela
legislação do trabalho, como acontece em qualquer serviço
público delegado. Sempre houve dúvidas a respeito da
verdadeira natureza jurídica do vinculo empregaticio dos que
prestam serviço nos cartórios, não sendo, portanto, adequado
o uso de uma terminologia sobre a qual divergem não só a
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doutrina, mas também as leis de cada unidade federada. Se
tudo isso não bastasse, valeria lembrar ainda que é o
titular do serviço quem se obriga perante o Estado, e não
os seus prepostos.
Do mesmo nodo, não é correto enquadrar o descumprimento de
fatos prescritos pela lei estadual como infrações a
dispositivos legais federais. Logicamente, uma situação
fática prevista na legislação estadual pode constituir até
mesmo um ilícito penal, como ocorre na aplicação da norma
penal em branco. O que Interessa,no caso, é a ocorrência do
suporte tático sobre o qual irá incidir a norma federal e
não o fato de a lei estadual dizê-lo.
Entretanto, o legislador estadual poderá prever algum tipo

de punição administrativa para o caso de descumprimento da
lei.
Por fim, não é tampouco correta a menção ao destino das
multas que poderiam ser eventualmente aplicadas aos
delegatários do serviço público. Em primeiro lugar, porque,
do modo como está proposto, tal assunto deverá ser tratado
na lei que regulamenta o indigitado fundo estadual para
proteção do consumidor. Em segundo lugar, porque tal fundo
ainda não existe.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela légalidade do Projeto de Lei ng
1.854/93 na forma do Substitutivo ng 1, abaixo apresentado.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI
No 1.854/93

Obriga os titulares de cartórios a afixar tabela de
emolumentos relativa aos serviços nas dependências de suas
serventias e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o titular de serviço notarial e de registro
obrigado a afixar, nas dependências da serventia, a tabela
de emolumentos relativa aos respectivos serviços.

lg - A tabela deverá conter:
1) enumeração clara e precisa dos serviços prestados;
II) indicação dos custos adicionais incidentes sobre o

valor de serviço.
6 2Q - Os valores constantes na tabela deverão ser

expressos em moeda corrente.
3g - A afixação deverá ser feita em local de fácil

observação pelo público.
Art. 20 - As serventias de que trata o artigo anterior
deverão manter pessoa apta a fornecer aos usuários
informações relativas á cobrança dos emolumentos.
Art. 3g - Os titulares dos serviços notariais e de registro
terão prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da vigência
desta lei, para atender ao disposto no seu art. lg.
ArU 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 3 de maio de 1994.
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Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Célio de Oliveira - Emano Batista - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.886/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Mauri Torres, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Abre-Campo, com sede no
Município de Abre-Campo.
Publicada em 26/2/04, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, consoante os termos do art. 195, c/c O
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão preenche todos os requisitos
estabelecidos pela Lei ng 5.830. de 6/12/71, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública.
Não encontramos, portanto, óbices á normal tramitação do
projeto nesta Casa.
Entretanto, apresentamos á matéria a Emenda ng 1, visando a
corrigir o nome da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.886/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Abre-Campo,
com sede no Município de Abre-Campo.".
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.894/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei ora
analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação São Vicente do Rio Doce - ASVIRO -, com sede no
Município de Tarumirim.
Publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a"
do Regimento Interno.

Fundamentação
A vista da documentação juntada ao processo, verificamos
que a entidade em apreço preenche os requisitos
estabelecidos na Lei no 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre
a declaração de utilidade pública, não existindo, portanto,
óbices à sua tramitação.
Entretanto, com o intuito de adequar a proposição à técnica
legislativa, apresentamos emenda a seu art. 1Q.

Conclusão



78

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.894/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

- EMENDA NQ 1

Dê-se ao art. IQ a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

São Vicente do Rio Doce - ASVIRD -, com sede no Município de
Tarumirim. -
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.897/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em pauta, de autoria do Deputado Raul Messias,
objetiva seja declarada de utilidade pública a Associação
Agrícola dos Sem-Terra de Tarumirim - AAST -, 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
o exame dos documentos anexados ao Projeto confirma que a

AAST é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que
funciona regularmente há mais de dois anos e que a sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas
pelo exercido de seus cargos. Cumpriram-se, portanto, as
normas estabelecidas pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
dispõe sobre a matéria.
Objetivando apenas adequar a matéria á técnica legislativa
e corrigir a denominação da entidade, em conformidade com
seu estatuto, propomos, ao final, a Emenda ng 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.897/94, com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

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

Agricola dos Sem-Terra de Tarumirim - AAST -, com sede no
Municipio de Tarumirim. " -
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.925/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto
de lei ora analisado pretende declarar de utilidade pública
a Associação dos Produtores do Centro Comunitário do
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Conjunto Habitacional Morro Alto, com sede no Município de
Vespas i ano - -
Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Produtores do Centro Comunitário do
Conjunto Habitacional Morro Alto é uma sociedade civil com
personalidade jurídica que tem por finalidade promover o
desenvolvimento das condições sociais e econômicas dos
moradores do conjunto, capacitando-os a desenvolver
atividades alternativas de renda.
Pela documentação apresentada, verificamos que a referida
Associação funciona em conformidade com o que determina a
Lei ng 5.830, de 6/12/71, que estabelece os requisitos para
a declaração de utilidade pública de entidades, e que a
proposição satisfaz ao disposto nos incisos 1 e II do
do art. 178 do Regimento Interno
Dessa forma, a matéria não encontra óbice, na ordem

jurídica, à sua normal tramitação.
Conclusão

Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1-925/94.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.926/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Anderson Adauto,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Uberaba - ASAPEU -' com sede
no Município de Uberaba.
O projeto foi publicado em 10/3/94 e vem a esta Comissão
para exame preliminar quanto aos aspectos da sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

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

projeto.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.926/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 3 de maio de 1994-
Antônio Júlio. Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Célio de Oliveira - Ermano Batista - Antônio Pinheiro.
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PARECER PARA O iQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.931194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o Projeto de Lei
nQ 1.931/94 objetiva criar linha de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal com sede no Municipio de Leandro
Ferreira.
Publicada no "Diário do Legislativo!! de 12/3/94, foi a
proposição distribuida a esta Comissão para receber parecer
preliminar quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à
legalidade, nos ternos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a"
do Regimento Interno.

Fundamentação
A criação de linha de transporte coletivo intermunicipal

encontra amparo no art. 10. IX. da Constituição do Estado,
que preceitua. "in verbis'
"Art. 10 - Compete ao Estado:

IX - explorar diretamente, ou mediante concessão, os
serviços de transporte ferroviário e aquaviário que não
transponham os limites do seu território e o rodoviário
estadual de oassageiros;". (grifo nosso)
Com efeito, o projeto sob comento ajusta-se aos termos do
mencionado dispositivo, ao criar linha de transporte que
liga os Municipios de Leandro Ferreira, Areias, Nova Serrana
e Belo Horizonte.
No que tange à iniciativa legislativa nessa matéria, a
Carta Estadual não a reserva ao Governador, a órgão ou
Poder, podendo o parlamentar exercitá-la, consoante o
disposto no art. 61 da Constituição mineira.
O art. lg da proposição necessita, porém, de uma
retificação, já que a exploração mediante delegação só pode
dar-se por meio de concessão e não por permissão. E o que
propomos por intermédio da Emenda nQ 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.931/94, com a Emenda nQ 1, abaixo apresentada.

EMENDA NQ 1
Substitua-se, no art. lg, a expressão "permissão" por
"concessão".
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
António Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Célio de
Oliveira - Geraldo Rezende - Ermano Batista - António
Pinheiro.

PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.933/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Marcos Helênio, objetiva
declarar de utilidade pública a Federação de Teatro do
Estado de Minas Gerais - FETEMIG -, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
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Após sua publicação em 12/3/94, 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 em apreço tem personalidade juridica, funciona

há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas que não são remuneradas pelos cargos que ocupam.
Dessa forma, foram preenchidos os requisitos exigidos pela

Lei nQ 5.830. de 6/12/71, que disciplina a matéria.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1-933/94 na forma original.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Antônio
Pinheiro - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Ermano
Bati sta -

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.934/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helénlo. o Projeto de Lei no
1.934/94 pretende declarar de utilidade pública a Associação
Semente da Nova Sociedade de Sobrália, com sede no Município
de Sobrália
Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para

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

Fundamentação
A Associação Semente da Nova Sociedade de Sobrália é uma
sociedade civil com personalidade juridica, que tem por
finalidade promover a melhoria das condições de vida e de
trabalho dos pequenos produtores rurais daquela
municipalidade.
Pela documentação apresentada, verificamos que a associação

funciona em conformidade com o que determina a Lei nQ 5.830.
de 6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração
de utilidade pública de entidades, e que a proposição
satisfaz ao disposto nos incisos 1 e II do f 5Q do art. 178
do Regimento Interno.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.934/94.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Ivo José. relator - Geraldo
Rezende - Antônio Pinheiro - Ermano Batista - Célio de
Oliveira-

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.941194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei
em epigrafe declara de utilidade pública a Ação Social São
Miguel - ACIEL -, com sede no Município de Santos Dumont.
Publicada em 18/3/94, 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 ACIEL é una sociedade civil

dotada de personalidade jurídica que tem por finalidade
precipua prestar assistência social às pessoas
reconhecidamente necessitadas.
Pela documentação apresentada, a entidade comprova o

preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei nQ 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
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.941/94.
Sala das Comissões. 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Célio de
Oliveira - Geraldo Rezende - Ermano Batista - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.942194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 1.942/94, do Deputado Roberto Carvalho,
pretende declarar de utilidade pública a Sociedade Corpo de
Bombeiros Voluntários de Santos Dumont, com sede no
Município de Santos Dumont.
Publicado em 18/3/94, 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 vista da documentação juntada ao processo, verifica-se
que a entidade em apreço atende às exigências da Lei flQ
5.830. de 6/12/91, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.942/94.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Ivo José, relator - Geraldo
Rezende - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira - Ermano
Batista.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.944/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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A proposição em tela, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
objetiva declarar de utilidade pública o Grupo de Jovens
Unidos de Vila Bernge da Chácara Santo Antônio. com  sede no
Município de Betim.
Publicado em 19/3/94, 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 em apreço tem personalidade jurídica, funciona
há mais de dois anos, e sua diretoria è composta de pessoas
idôneas não remuneradas pelos cargos que ocupam.
Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos
exigidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a
matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.944/94 na forma original.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lg TURNO 00 PROJETO DE LEI

NQ 1.946/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Ronaldo

Vasconcel los, visa a declarar de utilidade pública o Asilo
Padre Augusto Horta, com sede no Município de Paraopeba.
Publicado em 23/3/94, 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
O Asilo Padre Augusto Horta éuma entidade dotada de
personalidade civil, funciona há mais de dois anos e não
possui fins lucrativos. Sua diretoria é formada de pessoas
idôneas que não recebem remuneração pelo exercício dos
respectivos cargos.
Não há óbices, portanto, a que a entidade seja declarada de

utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.946/94.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Emano Batista.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.951194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei no 1.951/94. do Deputado Clêuber Carneiro,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Cristã
de Reabilitação - ACERTA -' com sede no Município de Belo
Horizonte.
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Após sua publicação em 25/3/94, vem o projeto a esta
Comissão para exame quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida associação tem personalidade jurídica. funciona
desde 1991, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas
que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Estão, pois, preenchidos os requisitos estabelecidos pela
Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.951/94.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Ermano Batista.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.954/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, da Deputada Maria Elvira, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores
Idosos e Crianças Carentes do Bairro Nacional - ADMICPBNA
-. com sede no Município de Contagem.
Publicado em 26/3/94, 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 matéria em exame tem como suporte a Lei ng 5.830, de
6/12/71. que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades. Tendo em vista a
documentação apresentada, comprova-se que a Associação
satisfaz as condições da citada lei, razão pela qual não
encontramos óbice à normal tramitação da matéria.
No entanto, torna-se necessário emendar o projeto para
reparar erro material, o que fazemos por meio da Emenda n
1.

Conclusão
Diante do exposto . concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.954/94 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.

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

dos Moradores Idosos e Crianças Pobres do Bairro Nacional -
ADMICPBNA -, com sede no Município de Contagem.".
Sala das Comissões. 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Geraldo
Rezende - Emano Batista - Cêlio de Oliveira - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.956/94
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei flQ 1.956/94. do Deputado Sebastião Costa,
visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária e Social do Bairro Santa Luzia - ACSBSL -, com
sede no Município de Manhuaçu.
Publicado em 26/3/94, 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 Associação Comunitária e Social do Bairro Santa Luzia -
ACSBSL - tem personalidade jurídica, funciona há mais de
dois anos, e sua diretoria é fornada por pessoas idôneas e
que não percebem remuneração peio exercício dos cargos que
ocupam.
Todos os requisitos prescritos na Lei nQ 5.830, de 6/12/71,

que regula a matéria, acham-se, pois, preenchidos.
No entanto, torna-se necessário emendar o projeto, para

acrescentar ao nome da entidade a devida sigla.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.956/94 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
"Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária e Social do Bairro Santa Luzia - ACSBSL -, com
sede no Município de Manhuaçu.".
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Antônio Pinheiro - Ermano Batista - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.966/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epigrafe, de autoria do Deputado Roberto

Carvalho, objetiva declarar de utilidade pública a Creche
Escola Infantil São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Publicado em 21/3/94, o projeto veio a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 103, V, "a', c/c o
art. 195, do Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
A matéria em exame é disciplinada pela Lei no 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades.
A Creche Escola Infantil São Vicente de Paulo preenche os
requisitos da citada lei, não havendo óbices á normal
tramitação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.966/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 3 de maio de 1994.
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Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 1.968/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em pauta, do Deputado Jaime Martins, pretende
seja declarada de utilidade pública a Creche Menino Jesus de
Dores do Indaiá, com sede no Município de Dores do Indaiá.
Publicada em 31/3/94, 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
O exame dos documentos anexados ao projeto comprova que a

Creche Menino Jesus de Dores do Indaiá é uma entidade civil
sem fins lucrativos, funciona regularmente há mais de dois
anos, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas, não
remuneradas pelo trabalho que executam. Foram, portanto,
satisfeitos os requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5830,
de 6/12/71, que dispõe sobre a matéria.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
ng 1.968/94 em sua forma original.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Antônio Pinheiro - Ermano Batista - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.960/94
Comissão de Ciência e Tecnologia

Relatório
o projeto de lei em epigrafe, do Governador do Estado,
dispõe sobre a organização e a estruturação do Conselho de
Coordenação Cartográfica - CONCAR.
Aprovado no lQ turno com as Emendas ns 1 e 2. desta
Comissão, cabe-nos emitir parecer para o 2g turno.
Nos termos do § lg do art. 196 do Regimento rnterno,
elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo e é
parte integrante deste parecer.

Fundamentação
A proposição em estudo define a competência, a composição e
as normas de funcionamento do Conselho de Coordenação
Cartográfica - CONCAR -, órgão consultivo, subordinado à
Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente,
tal como é preconizado no art. 9g da Lei ng 10.626, de
16/1/92. Visa, também, a estruturá-lo para atender a um
vasto elenco de competências concernentes á politica
cartográfica estadual.
A composição do CONCAR abrange inúmeras entidades e órgãos
da administração pública estadual e federal e da sociedade
civil, e satisfaz plenamente aos objetivos do órgão.

Conclusão
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Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 1.960/94, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Ibrahim Jacob, Presidente - Cõssimo Freitas, relator -

Gilmar Machado - Geraldo Rezende.
Redação do Vencido no l g Turno
PROJETO DE LEI NO 1.960/94

Dispõe sobre o Conselho de Coordenação Cartográfica -
CONCAR - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Finalidade e da Competência

Art. lg - O Conselho de Coordenação Cartográfica - CONCAR -
instituído nos termos da Lei ng 10.626, de 1€ de janeiro

de 1992, órgão consultivo, subordinado á Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, tem por
finalidade a formulação de propostas relativas á política
cartográfica estadual.
Art. 2g - Para a consecução de seus objetivos, compete ao

CONCAR:
- fornecer subsídios à elaboração da política estadual de

cartografia;
II - coordenar a implantação de medidas que visem ao

desenvolvimento do napeamento sistemático do território do
Estado, em articulação com órgãos federais normativos e
executores da cartografia nacional
III - definir diretrizes relativas á área de atuação das

unidades cartográficas da administração pública estadual
necessárias à formulação dos objetivos e metas do setor;
IV - analisar e participar da execução do Plano Estadual de

Cartografia;
V - definir prioridades quanto á prestação de serviços
cartográficos no Estado, com base em estudos e pesquisas
junto a instituições públicas e privadas;
VI - propor a criação de comissões regionais, setoriais e
locais, com o objetivo de modernizar a gestão do setor
cartográfico estadual
VII - manifestar-se sobre as questões afetas à cartografia,
em articulação com órgãos e entidades do setor;
VIII - manter permanente intercâmbio e colaboração com

órgãos congêneres federais e municipais;
IX - elaborar o seu Regimento Interno.

Capítulo II
Da Composição

Art. 30 - O CONCAR tem a seguinte composição:
- o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio

Ambiente, que é o seu Presidente;
II - 2 (dois) membros escolhidos, objetivando a geração de
idéias e processos de inovação, entre cidadãos de
reconhecida experiência e conhecimento na área cartográfica,
indicados pelo Secretário de Estado de Ciência. Tecnologia e
Meio Ambiente;
III - 1 (um) representante:
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a) da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais;
b) da Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hidricos e

Energéticos;
c) da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Gera)
IV - 1 (um) representante:
a) da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -;
b) da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG -

c) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG -;
d) da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -

e) de unidade cartográfica do Exército;
f) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística;
g) da Universidade Federal de Minas Gerais;
h) do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA

1) da Associação Nacional das Empresas de Aerolevantamento
- ANEÂ -;
j) da Universidade Federal de Uberlândia;
1) da Universidade do Estado de Minas Gerais.

lg - Os membros do CONCAR e seus respectivos suplentes
serão indicados pelas entidades e designados pelo Governador
do Estado.

- O Secretário Executivo do CONCAR é o Diretor-Geral
do Instituto de Geociências Aplicadas da Fundação Centro
Tecnológico de Minas Gerais - CETEC.
Art. 4g - O suporte técnico e administrativo necessário ao
funcionamento do Conselho será prestado pelos órgãos e
entidades da administração pública estadual nele
representados, em especial pela Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, órgão central do
subsistema de cartografia no âmbito estadual.
Art. Sg - Os titulares de órgãos e entidades da
administração pública estadual deverão, quando solicitados
pelo Presidente ou pelo Secretário Executivo do Conselho,
prestar informações e fornecer dados e estudos pertinentes
às suas respectivas áreas de atuação, necessários á
instrução da matéria a ser examinada pelo CONCAR.
Art 6 - O CONCAR se reunirá, ordinariamente, duas vezes
ao ano e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu
Presidente.
Art. 7g - As reuniões do CONCAR se realizarão com a
presença da maioria de seus membros, sendo consideradas
aprovadas as matérias que obtiverem a maioria dos votos dos
presentes.
Parágrafo único - O Presidente do Conselho terá, além do

voto pessoal, o de desempate,
Capitulo III

Disposições Finais



;-fl
Art. gg - As normas complementares indispensáveis ao

desenvolvimento das atividades do CONCAR serão estabelecidas
no seu Regimento Interno.
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE A EMENDA No 10 AO PROJETO DE LEI
No 1.959194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a alteração da Lei ng 6.763. de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.
Cumpridas as formalidades regimentais e tramitando em
regime de urgência, a matéria recebeu, da Comissão de
Constituição e Justiça, parecer que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas ngs 1 a 9, acolhidas no parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, por sua vez,
opinou pela aprovação da matéria.
Agora, retorna o projeto a esta Comissão para que se emita
parecer sobre a Emenda no 10 a ele apresentada em Plenário
pelo Deputado Alvaro Antônio.

Fundamentação
Com a emenda em apreço, pretende-se isentar os produtores
rurais da tributação de ICMS nas transações com rebanhos,
consoante o disposto no art. 4g do projeto.
Tal emenda não deve ser acolhida, em razão do consagrado
principio da irretroatividade das leis, consubstanciado no
art. Sg . inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Ademais, a Emenda no 9, de autoria da Comissão de

Constituição e Justiça, já contém a hipótese prevista na
emenda em tela, que fica prejudicada, dando-se, pois, como
certo, que a redação original do art. 40 do projeto
pressupõe melhor operacionalidade tributária e traz efetivo
benefício para o produtor rural.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição da Emenda

ng 10 ao Projeto de Lei ng 1.959/94.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins, relator -
Baldonedo Napoleão - Antônio Carlos Pereira.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 6 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 526a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Requerimento nQ 5.302/94 -
Requerimento do Deputado Roberto Carvalho - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Educação e do Deputado Tarcisio
Henriques (2) - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lg Fase: Leitura
de comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nos 1.914 e 1921/94 e do Projeto de Lei Complementar ng
32/94; aprovação - Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.317/93;
aprovação - Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.722/93;
requerimento da Deputada Maria José Haueisen (adiamento da
discussão); aprovação - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Roberto Carvalho; deferimento - 2a Fase: Discussão
e votação de proposições: Discussão, em lg turno, do Projeto
de Lei ng 1.522/93; aprovação na forma do Substitutivo ng 1,
com as Emendas ns 1 a 7 - Discussão, em 2g turno, do
Projeto de Lei nQ 1.347/93; aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Arna!do
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo
- Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Kemil kumaira - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen
- Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salies -
Paulo Pettersen - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - 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
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palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la 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.
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

NQ 5.302/94, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Sindicato Rural de Presidente Olegário pela realização da la
Festa do Peão no Município de Presidente Olegário. (- A
Comissão de Agropecuária.)
Do Deputado Roberto Carvalho e outros, solicitando seja
instalada uma comissão parlamentar de inquérito para
investigar, no prazo de 120 dias, a existência de escravidão
por dividas de trabalho nas áreas de desmatamento e de
produção de carvão vegetal na região Norte do Estado. (- A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
item XXV do art. 244 do Regimento_Interno.)

COMIJNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Educação e do Deputado Tarcisio Henriques (2).
23 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
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação do Projeto de Lei ng 1.348/94, do
Deputado Sebastião Helvécio (Ciente. Publique-se.); pelo
Deputado Tarcisio Nenriques (2) - falecimento dos Srs.
Waimir Barbosa e Othenilio Dias da Cruz, em Cataguases
(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 nos 1.914 e
1.921/94 e do Projeto de Lei Complementar no 32/94 (A
sanção.).
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.317/93. do
Deputado Tarcisio Henriques, que autoriza a concessão de
porte de arma aos Oficiais de Justiça para uso exclusivo em
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serviço. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do
projeto. Em discussão, o parecer. Não havendo oradores
inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovado. Arquive-se.
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade

do Projeto de Lei ng 1.722/93, do Deputado Marcos Helênio,
que dispõe sobre a visitação pública ao Palácio da Liberdade
e dá outras providências. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer.
Vem ã Mesa requerimento da Deputada Maria José Haueisen. em
que pleiteia adiamento da discussão do parecer da Comissão
de Justiça sobre o Projeto de Lei ng 1.722/93. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
estão. (- Pausa.) Aprovado.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto
Carvalho, em que, na forma regimental, solicita seja
instalada uma CPI para investigar a existência de escravidão
por dividas de trabalho no desmatamento e na produção de
carvão vegetal na região do Norte de Minas, no prazo de 120
dias. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso XXV do art. 244 do Regimento Interno.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa á 22 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 lQ turno, do Projeto de
Lei ng 1.522/93, do Deputado Roberto Carvalho, que dispõe
sobre a criação do Programa Mineiro de Incentivo á
Fruticultura de Clima Temperado e Tropical e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela
Comissão de Justiça, com as Emendas ngs 1 a 7, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Justiça, com as Emendas ngs 1 a 7, apresentadas
pela Comissão de Agropecuária. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo ng 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas ngs 1 a 7. Os Deputados que as aprovam permaneçam
como estão. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado,
em lQ turno, o Projeto de Lei ng 1.522/93 na forma do
Substitutivo ng 1, com as Emendas ns 1 a 7. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q 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
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
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a discussão.

 

 Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para .o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária do dia 5, 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 32 REUNIÃO  ORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de
março de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados tbrahim Jacob. Gilmar
Machado e Maria Olivia, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado tbrahim
Jacob, declara abertos os trabalhos e solicita à Deputada
Maria Olivia que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Nesse momento, comparece o Deputado Edward Abreu.
Prosseguindo, o Presidente passa ã 2a parte da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições da Comissão. Com
a palavra, o Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento
mediante o qual solicita reunião conjunta das Comissões de
Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente no dia 5 de abril
próximo para debater, com os Profs. Ana Boneti. do
Departamento de Biociências, e José Maria Toledo, Diretor do
Departamento de Comunicação da Universidade Federal de
Uberlândia, e o Prof. Edmar Chartoni. do Departamento de
Genética da UFMG, o tema O Cerrado e o Século XXI, da l
Reunião Especial da SBPC. Submetido a votação, é O
requerimento aprovado. Logo após, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Edward Abreu, relator do Requerimento ng
5.151194, de autoria do Deputado Tarcisio Henriques.
mediante o qual pede seja criada comissão para estudo
integrado do rio Pomba. O relator solicita o encaminhamento
da matéria à Comissão de Meio Ambiente, uma vez que já está
constituido o Comitê de Estudos da Bacia do Rio Paraiba do
Sul, que engloba a bacia do rio Pomba. A Presidência defere
a proposição do relator e comunica que se acha sobre a mesa
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng 1.513/93, do
Deputado Ivo José, que institui o Dia Estadual do Técnico
Industrial. Colocado em votação, é o parecer aprovado. Nada
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
tbrahim Jacob, Presidente - Geraldo Rezende - Cõssimo

Freitas - Gilmar Machado.
ATA DA 43g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às onze horas e dez minutos do dia quatorze de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Maria Olivia, José Maria Pinto e
Baldonedo Napoleão (substituindo este ao Deputado Péricles
Ferreira, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida. a Presidente
distribui ao Deputado José Maria Pinto o Projeto de Lei n
1.866/94. Passa-se à 2a parte da reunião, fase em que a
referida proposição, sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia, é discutida e votada. O Deputado José Maria
Pinto emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação
do Projeto de Lei no 1.866/94. Submetido a discussão e
votação, fica aprovado o parecer. 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, 4 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto - Francisco

Ramal ho.
ATA DA lOog REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de abril
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende,
António Pinheiro, Ermano Batista e Ivo José, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado António Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Pinheiro que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se à 2a
parte da reunião com a discussão e a votação de parecer
sobre proposição sujeita á apreciação do Plenário. Com a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede à leitura do
parecer do Deputado Célio de Oliveira sobre o Projeto de Lei
nQ 1.094/92. O relator conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do projeto na forma do
Substitutivo ng 1. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Passa-se à discussão e á votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Com a palavra, o
Deputado Antônio Pinheiro emite parecer sobre o Projeto de
Lei nó 1.827/93, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto com a Emenda nQ 1. Posto em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Emano Batista
procede à leitura dos pareceres do Deputado Clêuber Carneiro
sobre os Projetos de Lei ngs 1.880 e 1.892/94. O relator
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos projetos. Postos em discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Com a
palavra, o Deputado Ermano Batista procede à leitura do
parecer do Deputado Célio de Oliveira, o qual conclui pela



constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 1.911/94. Colocado 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 ordinária, em
dia e horário já estabelecidos, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Antônio
Pinheiro - Emano Batista - Célio de Oliveira.
ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO . E LAZER
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito
de abril de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Côssimo Freitas, Francisco
Ramalho, Maria José Haueisen e Ambrósio Pinto, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental o
Presidente, Deputado Côssimo Freitas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos parlamentares presentes. O Presidente
passa à discussão e à votação de proposições sujeitas á
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Francisco
Ramalho, relator do Projeto de Lei no 1.833/93, no lo turno,
solicita prazo regimental, o que é deferido pelo Presidente
da Comissão. A seguir, a Presidência passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia: a Deputada Maria José Haueisen,
relatora dos Projetos de Lei nos 1.686/93, no 20 turno, este
na forma do vencido no lg turno, e 1.651/93, no lg turno,
opina pela aprovação desses projetos. O Deputado Francisco
Ramalho, relator do Projeto de Lei ng 1.711/93, no 2g turno,
emite parecer pela aprovação da proposição na forma do
vencido no lo turno e solicita que o Projeto de Lei ng
1.701/93, no 2g turno, seja convertido em diligência ao
autor, o que é deferido pelo Presidente da Comissão. O
Deputado Ambrósio Pinto, relator dos Projetos de Lei nos
1.878/94. no 2g turno. 1.535/93, no lo turno, e 1.780/93, no
lo turno, opina pela aprovação dessas proposições O
Deputado Gilmar Machado emite parecer pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.680/93, no lo turno. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
projetos de lei supracitados. 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, 3 de maio de 1994.
Cõssimo Freitas, Presidente - Célio de Oliveira - Francisco

Ramal ho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI
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Ng 1.932/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.932/94, do Deputado Jorge Hannas,
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Manhuaçu
imóvel destinado á construção de um Centro de Apoio ao
Trabalhador.
Publicado no 'Diário do Legislativo!! do dia 12/3/93, 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.
Em virtude de requerimentos apresentados pelo autor,
aprovados em Plenário, com base nos arts. 274, II, e 245,
XVI, do Regimento Interno, sujeita-se a matéria a regime de
urgência, devendo ser apreciada em reunião conjunta das
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Fundamentação
Por meio da doação objetivada no projeto de lei sob
comento, a Prefeitura de Manhuaçu pretende viabilizar a
construção de um Centro de Apoio ao Trabalhador, com vistas
a oferecer á população desse município um local apropriado à
prática do esporte e ao lazer, concretizando um antigo
anseio da comunidade.
Doação, conceitua o renomado Hely Lopes Meirelles. "é
contrato pelo qual uma pessoa (doador), por liberalidade,
transfere um bem do seu património para o de outra
(donatário), que o aceita', constituindo, destarte, una
espécie da qual a alienação é o género. Alienação, ensina
ainda o emérito administrativista pátrio, "é toda
transferência de propriedade remunerada ou gratuita, sob
forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento,
investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio"-
("Direito Administrativo Brasileiro' - Ed. Revista dos
Tribunais, 5. Paulo, 14. ed. 1990, p. 440.)
Para que o poder público possa alienar, é indispensável a
autorização legislativa, em obediência aos ditames
constitucionais e legais que promanam do art. 61. XV. da
Carta mineira, e do art. 17, 1, da Lei ng 8.666. de 21/6/93.
que regulamenta o art. 37. XXI, da Magna Carta, e Institui
normas para licitações e contratos cia administração pública.
Uma dessas normas é que o imóvel esteja desafetado de

qualquer destinação. No caso em tela, essa desafetação está
caracterizada pela informação contida no memorando oriundo
da Secretaria da Administração, que se manifesta
favoravelmente á doação.
Entretanto, pela documentação anexada ao processo.

constata-se que a proposição em exame não visa a regular uma
reversão. Embora tal expressão tenha sido utilizada no
projeto em análise, a figura jurídica que se vislumbra no
caso em apreço é a de uma doação, uma vez que o Estado
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recebeu o imóvel por doação de terceiros, e não da
municipalidade que se visa a beneficiar.
Por outro lado, o projeto carece também de reparos no que

concerne ao encargo de se construir no terreno, incumbência
que foi atribuída a terceiros, e não à própria
municipalidade, que deveria assumi-]o. Em razão da própria
relação estabelecida pela doação, criando um liame entre
doador e donatária, é esta que deve assumir a
responsabilidade pelo empreendimento, e não o SESIMINAS, que
é, além de entidade de direito privado, figura estranha à
relação que, a partir da doação, passa a vincular o Estado e
o município beneficiário.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.932/94 na forma do Substitutivo ng 1, que ora
apresentamos-

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI No 1.932/94
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Manhuaçu o imóvel situado nesse município, no
Bairro Baixada, constituído de um terreno com área total de
12.047,52m2 (doze mil e quarenta e sete metros quadrados e
sessenta e dois decímetros quadrados), com as seguintes
dimensões: ao norte, 210m (duzentos e dez metros),
confrontando com a 4v. Melo Viana; ao sul, Som (cinqüenta
metros), com a 4v. Teócrito Pinheiro, formando um ângulo
reto com o rio, com 35m (trinta e cinco metros): a leste,
50m (cinqüenta metros) até o rio, com terrenos de
propriedade da Prefeitura Municipal, e a oeste, com a Rua
Manoel Pinheiro, com Sim (cinqüenta e um metros), conforme
as transcrições ngs 12.153. 14.154 e 12.158 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Manhuaçu.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo
destina-se á construção de um Centro de Apoio ao
Trabalhador-
Art. 2g - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao
patrimônio 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. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de maio de 1994.
António Pinheiro, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Jorge Hannas - Bonifácio Mourão.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o Projeto de Lei no
1.932/94 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Manhuaçu imóvel destinado à construção do Centro de Apoio ao
Trabalhador - CAT - pelo SESIMINAS.
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O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" do dia
12/3/94 e, a requerimento do autor, sujeita-se a regime de
urgência, com apreciação em reunião conjunta das comissões.
Distribuído ás comissões competentes, nos termos do art.
195, c/c O art. 103, do Regimento Interno, a proposição
recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e
Justiça, que apresentou o Substitutivo ng 1.
Ainda nos ternos do Diploma Regimental, vem, agora, o
projeto a esta Comissão para apreciação dos reflexos
orçamentários decorrentes de sua aprovação.

Fundamentação
o projeto tem por escopo a doação de imóvel do Estado á
Prefeitura de Manhuaçu para a construção, sem fins
lucrativos, do CAT pelo SESIMINAS, entidade assistencial e
de educação.
Sua aprovação retirará do Executivo o ônus de construir na

área uma praça de esportes, conforme os termos da escritura
de doação do terreno ao Estado, e, em termos orçamentários,
não implicará despesas adicionais para o erário estadual.
Ademais, a construção do CAT em Manhuaçu sem dúvida
importará significativas vantagens para o trabalhador quanto
aos aspectos do lazer, do esporte e da educação, a exemplo
das unidades já implantadas em diversos municípios de Minas.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.932/94 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1994.
Antônio Pinheiro, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Jaime Martins - João Marques - Dílzon Melo.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.799/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Anderson Adauto, tem
por objetivo dar a denominação de Jerônimo Heitor de
Assunção á estrada que liga a BR-135 ao Distrito de
Aparecida de Minas, no Municipio de Fruta].
Publicado em 20/11/93 e após cumprida diligência requerida
em reunião anterior, veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V.
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela satisfaz aos requisitos da Lei n
5.378, de 3/12/69, modificada pela Lei ng 7.621, de
17/12/79, que disciplina a matéria no ãmbito do Estado de
Minas Gerais.
O Sr. Jerônimo Heitor de Assunção é pessoa já falecida, que
se destacou na comunidade de Fruta] pelos relevantes
serviços prestados à coletividade como líder político e
agropecuarista, estando cumprido, assim, o requisito exigido
no art. lg da lei referida.
A rodovia mencionada é da jurisdição do DER-MG e até a
presente data não possui denominação oficial, segundo
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esclarece o Diretor daquele órgão, em expediente encaminhado
a esta Casa. -
Cabe á Assembléia Legislativa dispor sobre a materia, por
força do mandamento contido no art. 61, XVI. da Carta
mineira, não havendo, ainda, qualquer vicio no que tange à
iniciativa parlamentar, uma vez que o conteúdo da proposição
não se insere entre aqueles enumerados no art. 66 do mesmo
texto constitucional.
Não vislumbramos, pois, qualquer óbice que possa impedir a
normal tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.799/93,
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Ermano Batista.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.914/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epígrafe dispõe sobre a reorganização da autarquia
Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
PLAMBEL - e dá outras providências.
No lg turno, o projeto foi aprovado com a Emenda nQ 1, a

Subemenda ng 1 á Emenda no 2 e a Emenda ng S.
O projeto retorna, agora, a esta Comissão para receber
parecer para o 2g turno.
Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte
integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
apreço não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário á sua aprovação.
O projeto está em consonãncia com a legislação em vigor,
merecendo prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.914/94, no 2Q turno, na forma do vencido no lo
turno.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Bernardo Rubinger. relator
- Roberto Amaral - Geraldo Rezende -José Renato - Antônio
Fuzatto - Baldonedo Napoleão.

Redação do Vencido no 12 Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.914/94

Dispõe sobre a reorganização da autarquia Planejamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares
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Art. rn - A autarquia Planejamento da Região Metropolitana
de Belo Horizonte - PLAMBEL -, com personalidade jurídica de
direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro
nesta Capital, vincula-se à Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral-
Parágrafo único - As expressões Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL -, PLAMBEL e
Autarquia equivalem-se para identificar a entidade de que
trata este artigo.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2Q - O PLAMBEL tem por finalidade prestar
assessoramento á Assembléia Metropolitana no planejamento,
na organização, na coordenação e no controle das atividades
setoriais a cargo do Estado, relativas às funções públicas
de interesse comum da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
Art. 3g - Para cumprir sua finalidade, compete ao PLAMBEL,
no que concerne ao Estado:

- coordenar a política estadual nos assuntos de Interesse
comum da Região Metropolitana de Belo Horizonte;
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 para o
planejamento integrado e a execução de funções públicas de
interesse comum;
III - orientar, planejar, coordenar e controlar, observadas

as diretrizes estabelecidas pela Assembléia Metropolitana, a
execução de funções públicas de interesse comum;
IV - promover a implementação de planos, programas e

projetos de investimento na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, observado o disposto nos incisos anteriores;
V - articular-se com instituições públicas e privadas,
nacionais e internacionais, objetivando a captação de
recursos de investimento ou financiamento para o
desenvolvimento integrado da Região Metropolitana de Belo
Horizonte;
VI - propor normas, diretrizes e critérios para assegurar a
compatibilidade dos planos diretores dos municipios
integrantes da Região Metropolitana de Selo Horizonte com o
Plano Diretor Metropolitano, no tocante às funções públicas
de interesse comum:
VII - assistir, tecnicamente, os municípios integrantes da
Região Metropolitana de Belo Horizonte;
VIII - fornecer suporte técnico e administrativo à
Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte;
IX - estabelecer intercâmbio de informações com

organizações públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais, na sua área de atuação;
X - manter banco de informações necessárias ao planejamento
e à avaliação da execução das funções públicas de interesse
COMUM;
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XI - proceder a diagnósticos da realidade local e de âmbito
metropolitano, com vistas a subsidiar o planejamento
metropolitano;
XII - assessorar a Assembléia Metropolitana na elaboração
do Plano Urbanístico Metropolitano Integrado, visando a
reduzir a níveis controláveis o impacto das economias de
escala e dos efeitos de aglomeração urbana e populacional.

Capitulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 4Q - O PLAMBEL. tem a seguinte estrutura orgânica:
1 - Presidência:
1.a - Assessoria Jurídica;
1.b - Auditoria;
1.c - Assessoria de Planejamento e Coordenação;
1.c.1 - Coordenadoria de Planejamento e Orçamento;
1.c2 - Coordenadoria de Modernização Administrativa;
1.d - Diretoria de Administração e Finanças;
Ld.l - Divisão de Administração;
1.d.1.1 - Serviço de Almoxarifado e Patrimônio;
1.d.1.2 - Serviço de Compras;
1.d.1.3 - Serviço de Apoio Administrativo;
1d.2 - Divisão de Recursos Humanos;
1.d.2.1 - Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
1.d.2.2 - Serviço de Registro Funcional e Pagamento de

Pessoal
1d.3 - Divisão de Finanças;
1.d3.1 - Serviço de Convénios e Contratos;
1.d.3.2 - Serviço de Tesouraria;
1.d.3.3 - Serviço de Contabilidade;
1.e - Diretoria de Estudos, Pesquisas e Informações;
1.e.1 - Coordenadoria de Estudos Metropolitanos;
1.e1.1 - Núcleo de Estudos Socioecon&iicos;
1e.1.2 - Núcleo de Estudos das Funções de Interesse

Comum;
1.e.2 - Coordenadoria de Pesquisa e Documentação;
1e2.1 - Núcleo de Coleta e Tratamento de Dados;
1.e.2.2 - Núcleo de Análise e Sistematização de Dados;
1.e.2.3 - Núcleo de Documentação;
1.e.23.1 - Seção de Arquivo Técnico;
1.e.2.3.2 - Seção de Biblioteca;
1.e.2.3.3 - Seção de Comunicação Visual e Editoração;
Le.3 - Coordenadoria de Informática e Ceoprocessamento;
l.e3.1 - Núcleo de Informática;
1.e.3.2 - Núcleo de Cartografia e Geoprocessamento;
l.f - Diretoria de Planejamento Metropolitano;
l.f.l - Coordenadoria de Planejamento Regional;
1.f.1.1 - Núcleo de Planos Regionais;
1.f.L2 - Núcleo de Programas Sub-Regionais;
1.f.1-3 - Núcleo de Avaliação do Planejamento;
1.f.2 - Coordenadoria de Planejamento Setorial;
1.f.21 - Núcleo de Programas Sociais;
1.f.2.2 - Núcleo de Programas Ambientais;
1.f.2.3 - Núcleo de Programas Infra-Estruturais;
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l.f.3 - Coordenadoria de Orientação Técnica e Normativa aos
Municipios da Região Metropolitana de Belo Horizonte;
1. f .3.1 - Núcleo de Desenvolvimento Institucional
1.f.3.2 - Núcleo de Orientação Técnica e Normativa;
1.f.4 - Coordenadoria de Controle da Expansão Urbana;
1.f.4.1 - Núcleo de Análise de Projeto de Parcelamento;
1.f.4.2 - Núcleo de Análise e Documentação.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. So - O PLAMBEL será administrado por uma diretoria
constituida de 1 (um) Presidente e 3 (três) Diretores.
Art. 6 - Os cargos de Presidente e Diretor são de
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo
Governador do Estado.

Capitulo rv
Do Pessoal

Art. 7 - O regime juridico dos servidores da Autarquia é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei nQ 10.254. de
20 de julho de 1990.

Capitulo V
Dos Cargos

Art. Bg - O Anexo XXVI da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro
de 1992, fica substituido pelo Anexo 1 desta lei.
Art. Go - Ficam criados no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão do PLAMBEL os cargos constantes no Anexo II
desta lei, destinados á sua estrutura intermediária.

lg - O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no art. 3g da Lei ng
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo II desta lei-f 2Q - O ocupante de cargo de provimento em comissão poderá
Optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função pública
acrescida de 20% (vinte por cento) incidentes sobre o
vencimento do cargo em comissão.
Art. 10 - Ficam criados no Quadro de Pessoal da Autarquia

os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo tIt
desta lei.
Art. 11 - A investidura em cargo de provimento efetivo

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e titulos.
Art. 12 - Para o atendimento das despesas decorrentes desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CR$142.806.000,00 (cento e quarenta e dois
milhões oitocentos e seis mil cruzeiros reais), observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março
Ce 1964.
Art. 13 - O fator de ajustamento do cargo de Diretor de
Central Educacional, de que trata o Anexo XV da Lei nQ
10.623, de 16 de janeiro de 1992, passa a ser de 0,5420.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexas*



( - Os anexos do Projeto de Lei flQ 1.914/94 são os
publicados na redação final do referido projeto, nesta
edição.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 32/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar nQ 32/94, do Presidente do
Tribunal de Justiça, que altera a composição numérica dessa
Corte e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno,
com a Emenda nQ l_
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, 95 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 COMPLEMENTAR No 32/94
Altera a composição numérica do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O art. 17 da Resolução ng 61, de 8 de dezembro de
1975, do Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Lei flQ
7.655, de 21 de dezembro de 1979, e alterações posteriores,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17 - O Tribunal de Justiça, com sede na Capital e

jurisdição em todo o território do Estado, divide-se em 8
(oito) câmaras e compõe-se de 44 (quarenta e quatro)
Desembargadores, dos quais 1 (um) será o Presidente, outro.
• 1Q-vice-Presidente, outro, o 2g-Vice-Presidente. e outro.
• Corregedor de Justiça.
Parágrafo único - Um quinto dos cargos do Tribunal será
preenchido por advogados e membros do Ministério Público,
devendo-se computar como unidade, na apuração desse quinto,
a fração superior a 0,5 (zero virgula cinco).".
Art. 2o - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão de que trata o Anexo 1 da Lei ng 11098, de 11
de maio de 1993. 5 (cinco) cargos de Assessor Judiciário
III, TJ-DAS-09, símbolo PJ502; 5 (cinco) cargos de
Auxiliar Judiciário, TJ-EX-02, símbolo A-23: 5 (cinco)
cargos de Assistente Auxiliar, TJ-EX-04, símbolo A-16.
Art. 3Q - Ficam transformados, no Quadro a que se refere o
artigo anterior:

- 1 (um) cargo de Assessor Jurídico, TJ-DAS-10, símbolo
PJ-5-02, em cargo de Diretor de Secretaria de Câmara. TJ-
DAS-07, símbolo PJ"S02;
II - 1 (um) cargo de Coordenador de Área, TJ-DAS-14,

símbolo PJ-5-03, em cargo de Escrevente Substituto. TJ-DAS-
12, símbolo PJ-S-03.
Art. 40 - A proibição de que trata o art. 3Q da Lei ng
9730, de 5 de dezembro de 1988, não se aplica aos
funcionários estáveis e de carreira que ocupem cargo
privativo de bacharel em Direito
Art. 50 - As despesas com a execução desta lei correrão à
conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder
Judiciário do Estado.
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Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NpS 2 A 4, APRESENTADAS
EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Flg 1.914/94

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.914/94 dispõe sobre a restauração da autarquia
Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
PLAMBEL - e dá outras providências.
Publicada em 8/3/94, foi a proposição distribuida às
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, as
quais, em reunião conjunta, nos termos regimentais, emitiram
parecer favorável à tramitação da matéria com a Emenda ng 1,
apresentada pela Comissão de Administração Pública.
Durante a discussão em Plenário, no lg turno, o projeto
recebeu as Emendas ngs 2 a 4, sobre as quais, conforme o
art. 196, 2Q, c/c o art. 103, do Regimento Interno,
emitimos este parecer.

Fundamentação
Conforme os arts. 45 e 46 da Carta mineira, compete à
Assembléia Metropolitana a elaboração do plano diretor
metropolitano e das demais ações de planejamento relativas á
região metropolitana, cabendo a entidade estadual da
administração indireta - o PLAMBEL, no caso concreto em
exame - o assessoramento na execução de planos e programas
porventura elaborados pela assembléia. Torna-se, dessa
forma, bem clara a repartição de competência
constitucionalmente assegurada entre a Assembléia,
Metropolitana e o PLAMBEL, não se podendo, dessa forma,
atribuir a uma dessas entidades o que compete a outra.
A Emenda ng 2, do Deputado Hely Tarquinio, pretende que o
PLAMBEL elabore e submeta à Assembléia Metropolitana o Plano
Urbanistico Metropolitano Integrado, A redação da proposição
pode ser aprimorada, pois a autarquia não tem competência
para elaborar, mas para assessorar a assembléia nas funções
de planejamento, razão pela qual apresentamos a Subemenda no
1 ã Emenda ng 2 ao final deste parecer.
A Emenda ng 3, do Deputado Gilmar Machado, procura incluir
entre as atribuições do PLAMBEL o planejamento, a
organização e o controle das atividades a cargo do Estado,
matérias de competência da Assembléia Metropolitana.
A Emenda ng 4, também do Deputado Gilmar Machado, introduz
modificações pouco significativas na redação do art. 3 g do
projeto, sendo, portanto, dispensável, em nome do principio
da economia processual, que também deve ser seguido no
processo de elaboração de leis.



7;fl
Apresentamos, ainda, a Emenda nQ 5, que contém providência
administrativa necessária, em face da situação concreta
existente na matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas ns
3 e 4, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n
1914/94, e pela aprovação da Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 2 e
da Emenda nQ 5, a seguir redigidas.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 2
Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte inciso XII
"Art. 2Q - . . ..................
XII - assessorar a Assembléia Metropolitana na elaboração
do Plano Urbanístico Metropolitano Integrado, visando
reduzir a níveis controláveis o impacto das economias de
escala e dos efeitos de aglomeração urbana e populacional..

EMENDA No 5
Acrescente-se onde convier:
`Art. —— - O fator de ajustamento do cargo de Diretor de

Central Educacional, de que trata o Anexo XV da Lei n
10.623, de 16 de janeiro de 1992, passa a ser 0,5420.!!.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Célio de Oliveira, relator
- João Batista - Baldonedo Napoleão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.914/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.914/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a reorganização da autarquia PLAMBEL, foi
aprovado no 2Q turno na forma do vencido no lg turno. Vem
agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 1.914194
Dispõe sobre a reorganização da autarquia Planejamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - PLAMBEL - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. lg - A autarquia Planejamento da Região Metropolitana
de Belo Horizonte - PLAMBEL -. com personalidade jurídica de
direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro
nesta Capital, vincula-se à Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral
Parágrafo único - As expressões "Planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte", "PLAMBEL" e "Autarquia"
equivalem-se, nesta lei, para identificar a entidade a que
se refere o "caput" deste artigo.

Capítulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2o - O PLAMBEL tem por finalidade assessorar a
Assembléia Metropolitana no planejamento, na organização, na
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coordenação e no controle das atividades setoriais a cargo
do Estado, relativas ás funções públicas de interesse comum
da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Art. 3 - Compete ao PLAMBEL:

- coordenar a política estadual referente aos assuntos de
interesse comum da Região Metropolitana de Belo Horizonte;
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, com vistas à conjugação de esforços para o
planejamento integrado e á execução de funções públicas de
interesse comum;
rir - orientar, planejar, coordenar e controlar, observadas

as diretrizes estabelecidas pela Assembléia Metropolitana, a
execução de funções públicas de interesse comum;
IV - promover a implementação de planos, programas e

projetos de investimento na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, observado o disposto nos incisos anteriores;
V - articular-se com instituições públicas e privadas,
nacionais e internacionais, com o objetivo de captar
recursos de investimento ou financiamento para o
desenvolvimento integrado da Região Metropolitana de Belo
Horizonte;
vr - propor normas, diretrizes e critérios para assegurar a
compatibilidade dos planos diretores dos municípios
integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte com o
Plano Diretor Metropolitano, no tocante ás funções públicas
de interesse comum;
VII - assistir tecnicamente os municípios integrantes da
Região Metropolitana de Belo Horizonte;
vrn - fornecer suporte técnico e administrativo á

Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte;
IX - estabelecer intercâmbio de informações com

organizações públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais, na sua área de atuação;
X - manter banco de informações necessárias ao planejamento

e á avaliação da execução das funções públicas de interesse
COMUM;
XI - proceder a diagnósticos da realidade local e de âmbito
metropolitano com vistas a subsidiar o planejamento
metropolitano.
XII - assessorar a Assembléia Metropolitana na elaboração
do Plano Urbanístico Metropolitano Integrado com vistas a
reduzir a níveis controláveis o impacto das economias de
escala e os efeitos da aglomeração urbana e populacional.

Capitulo III
Da Estrutura Orgânica

Art. 4g - Compõem a estrutura orgânica do PLAMBEL:
- Presidência;

II - Assessoria Jurídica;
rir - Auditoria;
IV - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Coordenadoria de Planejamento e Orçamento;
b) Coordenadoria de Modernização Administrativa;
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V - Diretoria de Administração e Finanças:
a) Divisão de Administração;
a.1 - Serviço de Almoxarifado e Patrimônio;
a.2 - Serviço de Compras;
a.3 - Serviço de Apoio Administrativo;
b) Divisão de Recursos Humanos;
b.l - Serviço de Desenvolvimento de Recursos Humanos;
b.2 - Serviço de Registro Funcional e Pagamento de Pessoal;
c) Divisão de Finanças;
c.1 - Serviço de Convênios e Contratos;
c.2 - Serviço de Tesouraria;
c.3 - Serviço de Contabilidade;
vr - Diretoria de Estudos, Pesquisas e Informações:
a) Coordenadoria de Estudos Metropolitanos;
a.l - Núcleo de Estudos Socioeconõmicos;
a.2 - Núcleo de Estudos das Funções de Interesse Comum;
b) Coordenadoria de Pesquisa e Documentação;
b.l - Núcleo de Coleta e Tratamento de Dados;
b.2 - Núcleo de Análise e Sistematização de Dados;
b.3 - Núcleo de Documentação;
b.3.1 - Seção de Arquivo Técnico;
b.3.2 - Seção de Biblioteca;
b.3.3 - Seção de Comunicação Visual e Editoração;
c) Coordenadoria de Informática e Geoprocessamento;
c.l - Núcleo de Informática;
c.2 - Núcleo de Cartografia e Geoprocessamento;
VII - Diretoria de Planejamento Metropolitano:
a) Coordenadoria de Planejamento Regional;
a.l - Núcleo de Planos Regionais;
a.2 - Núcleo de Programas Sub-Regionais;
a.3 - Núcleo de Avaliação do Planejamento;
b) Coordenadoria de Planejamento Setorial;
b.l - Núcleo de Programas Sociais;
b.2 - Núcleo de Programas Ambientais;
b.3 - Núcleo de Programas Infra-Estruturais;
c) Coordenadoria de Orientação Técnica e Normativa aos

Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte;
c.l - Núcleo de Desenvolvimento Institucional;
c.2 - Núcleo de Orientação Técnica e Normativa;
d) Coordenadoria de Controle da Expansão Urbana;
d.l - Núcleo de Análise de Projeto de Parcelamento;
d.2 - Núcleo de Análise e Documentação.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. Sg - O PLAMBEL. será administrado por uma diretoria

constituída de 1 (um) Presidente e 3 (três) Diretores.
Art. Gg - Os cargos de Presidente e Diretor são de
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo
Governador do Estado.

Capitulo IV
Do Pessoal
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Art. 7 - O regime jurídico dos servidores da Autarquia é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei ng 10.254, de
20 de julho de 1990.

Capitulo V
Dos Cargos

Art. 8Q - O Anexo XXVI da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro
de 1992, passa a vigorar com a forma dada pelo Anexo 1 desta
lei.
Art. 9Q - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão do PLAMBEL, os cargos constantes no Anexo II
desta lei, destinados à sua estrutura intermediária.

lg - O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no art. 3Q da Lei ng
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo ir desta lei.
f 2Q - O servidor ocupante de cargo de provimento em
comissão poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou
da função pública de que seja titular, acrescida de 20%
(vinte por cento) do valor do vencimento do cargo em
comissão.
Art. 10 - Ficam criados no Quadro de Pessoal da Autarquia
os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo iri
desta lei.
Art. 11 - A investidura em cargo de provimento efetivo

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e titulos.

Capitulo VI
Disposições Finais e Outras Disposições

Art. 12 - O fator de ajustamento do cargo de Diretor de
Centro Educacional, de que trata o Anexo XV da Lei ng
10.623, de 16 de janeiro de 1992, passa a ser 0,5420.
Art. 13 - Para atender ás despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
de CR$142.806.000,00 (cento e quarenta e dois milhões
oitocentos e seis mil cruzeiros reais), observado o disposto
no art. 43 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo 1
(a que se refere o art. 8Q da Lei ng . de de de

1992)
Anexo XXVI - Lei ng 10.623, de 1992

Planejamento da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - PLAMBEL

Unidade Denominação No de Fator de
Administrativa do Cargo CangosAjustamento

Presidência Presidente 1 1,6508
Diretoria de Diretor 1 1,2381
Administração
e Finanças
Diretoria de Diretor 1 1.2381
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Estudos,
Pesquisa _e
Informações
Diretoria de Diretor 1 1,2381
Planejamento
Metropolitano
Assessoria Assessor-Chefe 1 0,9000
Jurídica
Assessoria de Assessor-Chefe 1 0.9000
Planejamento
e Coordenação
Auditoria Auditor-Chefe 1 0.9000

Anexo II
(a que se refere o art 90 da Lei ng . de de de

1993)
Quadro de Cargos de Chefia e Assessoramento Intermediário

Denominação Quant. Recrutamento Fator de
do Cargo Amplo/LimitadoAjustamento

Assessor da
Presidência 2 2 - 0,6542
Coordenador 9 3 6 0,6542
Chefe de Divisão 3 1 2 0,6542
Supervisor de
Núcleo 17 5 12 0,5000
Chefe de Serviço 8 3 5 0,5000
Chefe de Seção 3 1 2 0,3846
Secretário da
Diretoria 4 2 2 0,3846
Motorista da
Presidência 1 1 - 0,3200

- Anexo III

 

(a que se refere o art. da Lei nQ , de de de
1994)

Cargos de Provimento Efetivo

Denominação de Classe NQ de Cargos

Auxiliar de Atividades de Pesquisa 10
Técnico de Atividades de Pesquisa 59
Assistente de Ciência e Tecnologia 10
Analista de Ciência e Tecnologia 11
Pesquisador 22
Pesquisador Pleno 22

Total 134

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.921194

Comissão de Redação



O Projeto de Lei ng 1.921/94, do Governador do Estado, que
altera a redação da Lei ng 10.761 de 10/6/92, a qual
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Fundação Centro
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS -,
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, 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.921194
Altera a redação da Lei ng 10.761, de 10 de junho de 1992,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Fundação
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais -
HEMOMINAS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O "caput" do art. lg da Lei ng 10.761, de 10 de

junho de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
- HEMOMINAS - imóvel de propriedade do Estado situado no
Município de Juiz de Fora, com área de 920,00m2 (novecentos
e vinte metros quadrados), confrontando, pela frente, numa
extensão de 24,50m (vinte e quatro metros e cinqüenta
centímetros), com a 4v, dos Andradas; pelo lado, numa
extensão de 7,60m (sete metros e sessenta centímetros), em
curva, mais um alinhamento reto de 23,70m (vinte e três
metros e setenta centímetros) e mais 6,20m (seis metros e
vinte centímetros), em curva, com a Rua Barão de Cataguases;
pelos fundos, numa extensão de 27,30 (vinte e sete metros e
trinta centímetros), com a 4v. Barão do Rio Branco, e pelo
outro lado, numa extensão de 39,80m (trinta e nove metros e
oitenta centímetros), como imóvel de propriedade de Helena
Wurch de Azevedo ou sucessores, conforme escritura
registrada sob o ng 20.843, a fls. 86 do livro 3-1 do
Cartório do lg Oficio de Registro de Imóveis de Juiz de
Fora.".
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.
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Belo Horizonte, sábado, 7 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 527a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Representações Populares nQs 4 a 14 -
Ofícios - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs
2.014 e 2.015/94 - Requerimentos ngs 5-303 a 5305/94 -
Requerimento do Deputado Gilmar Machado - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Jaime Martins e Roberto Carvalho
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados José Renato,
Tarcísio Henriques, Gilmar Machado, Marcos Helênio, Maria
Elvira e Raul Messias - Questões de ordem - 2g PARTE (ORDEM
DO DIA): la Fase: Palavras do Sr. Presidente - Designação de
comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição no 39/94 - Comissão
Especial para visitar a Cia. Açucareira Riobranquense do
Município de Visconde do Rio Branco - Comissão Especial
para Visitar a General Motors do Brasil e Proceder a Estudo
Visando a Implantação de uma Montadora da Mencionada Empresa
no Estado de Minas Gerais - Leitura de comunicações
apresentadas - Discussão e votação de pareceres: Parecer da
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei no 1.722/93; Requerimento do Deputado Marcos Helênio
(retirada de tramitação); deferimento - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação - 2
Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão, em ip
turno, do Projeto de Lei ng 1.932/94; aprovação na forma do
Substitutivo nQ i - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei no 1.071/92; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -
ENCERRAMENTO.

- ABERTURA
A- s 141h13min, comparecem os Deputados:

José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Sebastião Helvécio - Anderson Adauto - Antônio
Fuzatto - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Cléuber Carneiro - Eduardo
Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquínio
- Homero Duarte - Ivo José - Jaime Martins - João Marques -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Laviola - José Maria
Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecê - Márcio
Miranda - Marcos Helénio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - - Mauri Torres - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos — Sebastião Costa -
Tarcisio Henriques — Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Gilmar Machado, 2g-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que ê aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Tarcísio Henriques, lg-Secretãrio "ao hoc", lê

a seguinte correspondência;
REPRESENTAÇÃO POPULAR Ng 4/94

Do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região, encaminhando
para exame cópia de peças processuais referentes ao Processo
ng 1.288/93, em curso na 12 JCJ da Capital, em que são
partes Edilson Salatiel Lopes (reclamante) e TRANSMETRO
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 5194
Dr. Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região, encaminhando
para exame cópia de peças processuais referentes ao Processo
nQ 2.987/91, em curso na 8a JCJ da Capital, em que são
partes Cláudio Lage Botelho, Clodoaldo João Duarte, Edson
Amorim de Paula, Francisco Murilo de Carvalho, Maria das
Graças Cirino França (reclamantes) e TRANSMETRO (reclamada).
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 6/94
Do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe da

Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região, encaminhando
para exame cópia de peças processuais referentes ao Processo
ng 1.518/93. em curso na 9a JCJ da Capital, em que são
partes Andrea Raimunda Soares, Hélio Lula Vieira e Claver
Amâncio de Oliveira (reclamantes) e TRANSMETRD (reclamada).
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 7194
Do Sr. Eduardo Maia Botelho, Procurador-Chefe Substituto da

Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região, encaminhando
para exame cópia de peças processuais referentes ao Processo
no RO-0002/93, oriundo da 15a JCJ desta Capital, em que são
partes Elias Pereira de Souza (reclamante) e TRANSMETRO
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR Ng 8194
Do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe da

Procuradoria Regional do Trabalho - 32 Região, encaminhando
para exame cópia de peças processuais referentes ao Processo
ng 1.290/93, em curso na 13 JCJ desta Capital, em que são
partes Marcelo de Melo Vida] (reclamante) e TRANSMETRO
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 9/94
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Do Dr. Alaor Satuf Rezende, Juiz do Trabalho da 20a JCJ
desta Capital, enviando cópias de documentos referentes ao
Processo ng 1.013/90, em que são partes Jorge Izidio da
Silva (reclamante) e TRANSMETRD (reclamada). (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 10/94
Do Dr. Alaor Satuf Rezende, Juiz do Trabalho da 20a JCJ

desta Capital, encaminhando cópias de documentos do Processo
nQ 2.615/91, em que são partes Silvestre de Andrade Putty
Filho (reclamante) e TRANSMETRO (reclamada)-(- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 11/94
Dos advogados Sebastião Rodrigues Santana e José Alfredo
Nobre, encaminhando cópias de documentos da Ação Popular -
Processo nQ 4.045/93 - Sa Vara Civel da Comarca de Montes
Claros, movida por Eflo Rocha Lessa (autor), contra José
Geraldo de Freitas Drumond e outros (beneficiários) e a
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMDNTES
(entidade). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 12/94
Do SIND-SAÚDE/MG, encaminhando cópias de documentos
referentes à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
- FHEMIG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 13/94
Do Vereador Adilson de Faria Quadros, Presidente da Câmara
Municipal de Divinópolis, encaminhando cópia do relatório
parcial da cp i nomeada pela Câmara Municipal para apurar
irregularidades no envio e na aplicação de recursos do
Governo do Estado à FAMBACCORD e documentação comprobatória
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇAO POPULAR NQ 14/94
Representação proposta por José Mathias contra Guàlter

Pereira Monteiro e outros. (- A Comissão de Constituição e
Justiça.)

OFICIOS
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Administração em exercicio, informando, relativamente a
pedido do Deputado Marcos Helénio (fornecimento da relação
de servidores licenciados sem vencimentos), que recomendou o
exame do assunto e a adoção das providências cabíveis.
Do Sr Bonifácio de Andrada, Secretário de Administração,
informando a anuência da Pasta quanto a doação de imóvel ao
Município de Estrela do Indaiá, objeto do Projeto de Lei n
1.526/93. (- À Comissão de Justiça.)
Da Sra. Thais Brina correa Lima, Prefeita Municipal de

Raposos, agradecendo o empenho deste Legislativo em prol da
instalação de um distrito industrial no município, objeto de
requerimento do Deputado Geraldo da Costa Pereira.
Do Sr. Aluisio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS,
encaminhando a relação de processos de legitimação de
terrenos rurais e urbanos, solicitando o empenho deste Poder
para sua aprovação e informando que a fundação ainda tem,
pendentes, cerca de 10 mil processos, os quais pretende
encaminhar, ainda este ano, para aprovação desta Casa.
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Do Sr. Lauro Mello Vieira. Vice-Presidente no exercício da
Presidência do Conselho Regional de Farmácia do Estado de
Minas Gerais, com referência a requerimento da Comissão de
Defesa do Consumidor (solicitação de concessão do prazo de
90 dias para que se efetive a fiscalização das farmácias e
drogarias no que concerne ao cumprimento do Decreto nQ 793,
de 5/4/93), informando que é inviável a concessão de novo
prazo para enquadramento das empresas aos ditames do
referido decreto, em virtude de prorrogação do prazo por 60
dias, instituída pelo Decreto ng 947/93. (- A Comissão de
Defesa do Consumidor.)
Da Sra. Salete Ferreira Matosinhos, Secretária Adjunta da

Casa Civil, em resposta a pedido de diligência da Comissão
de Constituição e Justiça (solicitação de limite de crédito
suplementar para atender ás despesas decorrentes do Projeto
de Lei Complementar ng 24/93), encaminhando cópia de
informação enviada pelo Secretário de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral em exercício. (- A Comissão de
Constituição e Justiça.)
Do Sr, Elbert G. Barra de Faria, Delegado Seccional da

Polícia Metropolitana, em referência a Ofício da Comissão
Especial - Extermínio de Meninos de Rua, encaminhando oficio
com as informações solicitadas. (- A Comissão Especial-
Extermínio de Meninos de Rua.)
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.014/94

Estabelece as diretrizes para a elaboração do Plano
Conjunto de Atendimento Regional, com a finalidade da
prestação em comum das ações e dos serviços de saúde a serem
executados por consórcios administrativos intermunicipais e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. rn - Os consórcios administrativos intermunicipais,
com a cooperação técnico-financeira do Estado de Minas
Gerais, promoverão a elaboração do Plano Conjunto . de
Atendimento Regional para prestação em comum das ações e
serviços de saúde, de acordo com definição e diretrizes
gerais estabelecidas nesta lei.
Art. 2g - O Plano Conjunto de Atendimento Regional é o
instrumento técnico-legal que representa a agregação das
ações e dos serviços de saúde previstos nos planos
municipais de saúde e que os complementa com as ações e
serviços de saúde previstos para serem executados ou
implementados pelos órgãos especializados do Estado de Minas
Gerais.
Art. 3g - O Plano Conjunto de Atendimento Regional
destinar-se-à a contemplar somente as ações e serviços de
saúde e obedecerá, para a sua elaboração, no mínimo, aos
seguintes requisitos:
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1 - estrita observância aos planos de saúde, formulados
pelos municípios associados;
II - levantamento detalhado dos recursos humanos, materiais

e financeiros empregados pelo Sistema único de Saúde, de
responsabilidade e gestão dos municípios associados;
III - completo e detalhado levantamento da demanda de

serviços de saúde verificada nos últimos dez exercícios,
destacando-se a demanda não atendida, de forma a
possibilitar a projeção estatística da demanda por origem e
destino;
IV - registro da evolução verificada na população regional,

com especificação dos índices de crescimento e evasão
populacional, em nível municipal e em nível regional para
dimensionamento e justificativa de investimentos futuros;
V - aprovação pelos Conselhos Municipais de Saúde e pelo

conselho formado por seus representantes;
VI - especificação objetiva e detalhada das obrigações que
ficarão a cargo do Poder Executivo Estadual;
vrr - inclusão das ações previstas nos planos plurianuais a
serem elaborados pelos municípios e pelo Estado, no que
concerne ás diretrizes, aos objetivos e às metas para as
despesas de capital e para as despesas relativas aos
programas de duração continuada.
Art. 4Q - Os recursos para a elaboração e execução do Plano

Conjunto de Atendimento Regional de Saúde serão previstos em
dotações especificas do orçamento dos municípios
consorciados e do orçamento do Estado, especialmente no de
Seguridade Social
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1994.
Hely Tarquinio
Justificação: Este projeto de lei apresenta condições para

que se dimensione de forma adequada a demanda dos serviços e
ações de saúde. . determinem-se e quantifiquem-se os
recursos necessários para sua oferta adequada e para que se
estabeleçam objetivos de forma ordenada no tempo e em
espaços geográficos bem definidos, além de permitir uma
maior participação da sociedade na definição dos serviços
públicos colocados à sua disposição. Permite, também, que se
implante de forma organizada, gradual e permanente a
estruturação do Sistema único de Saúde, tornando mais
eficazes os serviços nessa área por meio de sua
regionalização, e que se caminhe para a universalização dos
serviços de saúde.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.015/94
Dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1



116

Dos Objetivos e dos Princípios da Política Cultural
Art. lQ - O pleno exercício dos direitos culturais é
assegurado a todo Indivíduo pelo Estado, em conformidade com
as normas de política cultural estabelecidas nesta lei.
Art. 2g - A política cultural do Estado compreende o
conjunto de ações desenvolvidas pelo poder público na área
cultural e tem como objetivos:

- criar condições para que todos exerçam seus direitos
culturais e tenham acesso aos bens culturais;
II - incentivar a criação cultural;
III - proteger os bens que constituem o patrimônio cultural

mineiro;
IV - promover a conscientização da sociedade, com vistas à

preservação do patrimônio cultural mineiro;
V - divulgar o património cultural mineiro.
Art. 3Q - Constituem património cultural mineiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, que contenham referência à Identidade, à ação e à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
mineira, entre os quais se incluem:

- as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações cientificas, tecnológicas eartisticas;
IV - as obras, os objetos, os documentos, as edificações e

os demais espaços destinados a manifestações artístico-
culturais;
V - os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, espeleolôgico,
paleontológico, ecológico e cientifico.
Art. 4g - No planejamento e na execução de ações na área da

cultura, serão observados os seguintes princípios:
- o respeito á liberdade de criação de bens culturais e à

sua livre divulgação;
II - o respeito à convicção filosófica ou política expressa

em bem ou evento cultural;
III - a valorização dos bens culturais como expressão da

diversidade sociocultural do Estado;
IV - o estímulo à sociedade para a criação, a produção, a

preservação e a divulgação de bens culturais, bem como para
a realização de manifestações culturais;
V - a busca da integração entre o poder público estadual e
os poderes públicos das demais unidades da Federação e as
entidades da sociedade civil, para a produção de ações de
interesse cultural;
VI - a regionalização das ações administrativas;
VII - o incentivo às diversas manifestações da cultura
regional, com vistas ao seu fortalecimento e à sua inter-
comunicação.

Capitulo II
Da Política Cultural

Seção 1
Do Patrimônio Histórico. Artístico e Arquitetônico

Art. So - O Estado zelará pela preservação dos bens,
tomados isoladamente ou em conjunto, que se relacionem com a
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história, a arquitetura e a arte em Minas Gerais e que sejam
representativos da cultura mineira em suas diversas
manifestações, contextos e épocas.
Art. 6Q - O Estado promoverá, junto aos municípios, ações
de incentivo e auxilio ã prevenção contra danos aos bens de
que trata o artigo anterior, especialmente no que se refere
aos efeitos da poluição, da superpopulação e da sobrecarga
dos serviços urbanos.
Parágrafo único - As ações de que trata este artigo deverão

ocorrer prioritariamente quando da elaboração e da execução
dos planejamentos urbanos municipais.
Art. 7g - As ações para a preservação dos bens de valor
histórico, artístico ou arquitetônico levarão em conta a
diversidade das formas de manejo do património e serão
dirigidas para:
1 - a preservação das edificações e dos conjuntos

arquitetônicos ameaçados pela expansão imobiliária nos
grandes centros urbanos;
II - a compatibilização das necessidades de proteção dos

bens com as de expansão urbana nas cidades de médio e
pequeno porte;
rij - a conciliação das necessidades de preservação com a

exploração turística;
IV - a manutenção dos referenciais históricos das

comunidades, a fim de proteger-lhes a identidade cultural;
V - a valorização das obras de arte criadas no Estado, em
qualquer época, com vistas a favorecer a dinâmica do
processo cultural
Art. BQ - As ações de conservação, proteção e restauração
de bens do património histórico, artístico e arquitetônico
deverão observar:

- a contextualização histórica do bem;
II - a obrigatoriedade de realização de estudo
interdisciplinar prévio para orientar a elaboração e a
execução de projeto;
III - o respeito ás contribuições válidas de todas as

épocas;
IV - a definição prévia do uso e da destinação do bem, a

fim de orientar a programação e a execução das ações.
Art. 9g - No processo de tombamento, observar-se-á, a
importãncia histórico-cultural do bem e o valor simbólico a
ele atribuído pela comunidade local.
Parágrafo único - O processo de tombamento contemplará

formas de participação direta da comunidade.
ArU 10 - Â realização de projeto público ou privado que
tenha efeitos sobre o património histórico, artístico ou
arquitetônico do Estado depende de estudo prévio de impacto
cultural, a que se dará publicidade, e de autorização
expressa do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG.

Seção II
Do Patrimônio Arqueológico. Paleontológico e Espeleológico
Art. li - Os bens e os sítios arqueológicos, as cavidades
naturais subterrâneas e os depósitos fossiliferos sujeitam-
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se à guarda e à proteção do Estado, que as exercerá em
colaboração com a comunidade.

1Q - O dever de proteção estende-se às áreas de entorno,
até o limite necessário á preservação do equilíbrio
ambiental dos ecossistemas e do fluxo das aguas e a
manutenção da harmonia da paisagem local.

- Os limites das áreas de entorno devem ser definidos
mediante estudos técnicos específicos, de acordo com as
peculiaridades de cada caso.

3g - O Estado dará proteção especial às áreas carsticas,
das quais manterá cadastro e registro cartográfico
específicos e atualizados, destinados a orientar a sua
preservação.
Art. 12 - Para os efeitos do disposto nesta lei,

consideram-se:
- bens arqueológicos os testemunhos móveis e imóveis da

presença e da atividade humana, assim como os restos da
flora e da fauna com estes relacionados, por meio dos quais
possam ser reconstituidos os modos de criar, fazer e viver
das sociedades;
II - sitio arqueológico o local ou a área em que se

encontrem bens arqueológicos:
III - sítios espeleológicos as cavidades naturais

subterrâneas.
Parágrafo único - Constituem cavidades naturais subter-
râneas os espaços conhecidos como caverna, gruta, lapa,
furna ou assemelhados, formados por processos naturais,
incluídos o seu conteúdo mineral e hidrico, o corpo rochoso
em que estejam inseridos e as comunidades bióticas abrigadas
em seu interior.
Art. 13 - A exploração econômica de qualquer natureza, bem

como a realização de obra de infra-estrutura e a construção
em área de interesse arqueológico, espeleológico ou
paleontológico dependem da realização de estudo prévio de
impacto ambiental e cultural, a que se dará publicidade, e
de autorização expressa do Conselho de Política Ambiental.
Art. 14 O permissionário do direito de realizar

escavações ou estudos de interesse arqueológico,
paleontolôgico ou espeleol6gico em território estadual
deverá enviar, anualmente, ao órgão estadual competente
relatório informativo do andamento dos seus trabalhos, bem
como das descobertas efetuadas, para fins do disposto no
art. 23 desta lei.
Art. 15 - A descoberta fortuita de bem ou sitio
arqueológico, paleontológico ou espeleológico deverá ser
comunicada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ao Conselho
Estadual de Cultura, pelo autor do achado ou pelo
proprietário do local onde a descoberta houver ocorrido.

l Q - A descoberta de que trata este artigo determina a
imediata interrupção das atividades q ue se realizem no local
e a interdição deste, até o pronunciamento do Conselho
Estadual de Política Ambiental

2g - O trabalho, o estudo, a pesquisa ou qualquer
atividade que envolva bem arqueológico, paleontológico ou
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espeleológico poderá ser suspenso, restringido ou proibido,
a qualquer tempo, no todo ou em parte, quando se verificar
utilização não permitida do bem.
Art. 16 - O descumprimento do disposto no art. 14 e no
°caput' do art. 15 desta lei acarretará a apreensão do bem
ou a interdição do sitio achado, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na legislação.
Art. 17 - E proibida a retirada de bem arqueológico,
espeleológico ou paleontológico da área em que foi
encontrado, salvo para fins científicos.
Art. 18 - A transferência com finalidade científica ou
educativa de bem arqueológico, espeleológico ou
paleontolõgico para outro Estado da Federação só será
permitida por tempo determinado e com autorização expressa
do Conselho Estadual de Cultura.
Art. 19 - 0 Estado poderá, mediante convênio, transferir a
guarda e a vigilãncia de bem ou sitio arqueológico,
paleontolõgico ou espeleolôgico para o município em que se
encontre localizado, observada a existência de plenas
garantias à sua preservação.
Art. 20 - A exploração de atividade turística em área de
interesse arqueológico, paleontológico ou espeleológico será
precedida de estudo e planejamento pormenorizados, a serem
submetidos à aprovação do órgão estadual competente.
Art. 21 - A Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e

Meio Ambiente coordenará as ações de proteção e definirá as
formas de uso e manejo das áreas de interesse arqueológico:
paleontológico e espeleológico no Estado, observado o
disposto em legislação específica.
Art. 22 - O Estado promoverá ações educativas junto às
instituições públicas e privadas e à comunidade em geral,
especialmente nas regiões em que se localizem conjuntos
arqueológicos, espeleológicos e paleontológicos mais
conhecidos, com vistas a divulgar, valorizar e orientar a
preservação do respectivo patrimônio.
Art. 23 - O Estado manterá cadastro atualizado dos bens,
dos sítios e das áreas de interesse arqueológico,
paleontológico ou espeleológico existentes em seu
território.
Parágrafo único - O cadastro de que trata este artigo será

organizado e sistematizado de modo a tornar fácil e direto o
acesso do público às informações nele contidas.

E	Art. 24 - Será punido administrativamente o servidor
público estadual que, por ação ou omissão, provocar
destruição, mutilação ou transferência ilegal de bem ou
sitio de interesse arqueológico, paleontológico ou
espeleolõgico, sem prejuízo das demais sanções civis e
penais cabíveis.

Seção III
Dos Arquivos

2 Art. 25 - Incumbem ao poder público a gestão e a proteção
dos documentos de arquivos públicos, os quais constituem
instrumento de apoio á administração, à cultura e ao
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desenvolvimento cientifico, bem como elemento de informação
e prova.
§ lQ - Considera-se arquivo público o conjunto de
documentos produzidos e recebidos por órgão público do
Estado, no exercício de suas atividades, em decorrência de
funções administrativas, legislativas ou judiciárias.

- Para os efeitos desta lei, estende-se o conceito de
arquivo público ao conjunto de documentos produzidos e
recebidos por instituição de caráter público ou por entidade
privada encarregada da realização de serviços públicos.
Art. 26 - As ações do poder público relacionadas com a
atividade arquivística constituem a política estadual de
arquivos e têm como objetivos:

- o fortalecimento da rede de instituições arquivisticas
públicas;
II - a efetiva gestão dos documentos públicos;
III - a adequada formação de recursos humanos;
IV - a preservação do património arquivistico público e

privado;
V - o provimento dos recursos materiais exigidos pela
atividade arquivistica;
VI - a produção de documentos de interesse da área;
VII - a garantia do acesso às informações contidas nos
documentos dos arquivos, observado o disposto nesta lei.
Art. 27 - Na realização das ações de que trata o artigo
anterior, serão levadas em conta:

- a função social exercida pelos arquivos públicos e
privados;
II - a participação da sociedade civil, com vistas á plena

consecução dos objetivos da política estadual de arquivos.
Art. 28 - Os documentos de valor permanente são
inalienáveis, e a sua guarda. imprescritível.
Art. 29 - A cessação das atividades de instituição pública
e de caráter público implica o recolhimento de sua
documentação à instituição arquivistica pública ou a sua
transferência á instituição sucessora.
Art. 30 - A eliminação de documentos produzidos por
instituição pública ou de caráter público será realizada
mediante autorização da instituição arquivistica pública, na
sua especifica esfera de competência.
Art. 31 - Compete às instituições arquivisticas estaduais a
gestão e a guarda permanente dos documentos públicos e de
caráter público, bem como a implementação da política
estadual de arquivos, com base nas deliberações do Conselho
Estadual de Arquivos.
Parágrafo único - São instituições arqulvisticas estaduais

o arquivo do Poder Executivo, o arquivo do Poder Legislativo
e o arquivo do Poder Judiciário.
Art. 32 - Incumbem ao arquivo do Poder Executivo, ao
arquivo do Poder Legislativo e ao arquivo do Poder
Judiciário:

- a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e
recebidos no âmbito de cada Poder;
II - a preservação dos documentos sob sua guarda.
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l Q .- Para o pleno exercido de suas funções, o arquivo do
Poder Executivo - Arquivo Público Mineiro - poderá criar
unidades regionais.
§ 2Q - A gestão de documentos pelo Arquivo Público Mineiro

será feita em conjunto com os órgãos. que os produzirem.
Art. 33 - E assegurado a todos, nos termos da legislação

especifica, o acesso aos documentos sob guarda e gestão dos
arquivos públicos-
Art. 34 - Lei fixará as categorias de sigilo a serem
observadas pelos órgãos públicos na classificação dos
documentos que produzam.
Art. 35 - Consideram-se sigilosos os documentos cuja

divulgação ponha em risco:
- a segurança da sociedade e do Estado;

II - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem das pessoas.
Parágrafo único - O acesso aos documentos de que trata este

artigo poderá ser restringido por prazos de até:
- 20 (vinte) anos contados da data de sua produção, no

caso dos documentos de que trata o inciso 1;
II - 100 (cem) anos contados da data de sua produção, no

caso dos documentos de que trata o inciso II.
Art. 36 - O Poder Judiciário poderá, em qualquer instância,
determinar a exibição reservada de documento sigiloso,
sempre que indispensável à defesa de direito próprio ou ao
esclarecimento de situação pessoal da parte.
Parágrafo único - Nenhuma norma de organização

administrativa será interpretada de modo a restringir, por
qualquer forma, o disposto neste artigo.
Art. 37 - O arquivo privado que reunir conjunto de fontes
relevantes para a história e o desenvolvimento cientifico
nacionais poderá ser identificado pelo poder público como de
interesse público e social.

lg - A proteção e o acesso aos arquivos privados
identificados como de interesse público e social serão
incentivados pelo Estado mediante a concessão de benefícios
fiscais a seu proprietário ou possuidor.
§ 2Q - O acesso aos documentos de arquivos privados
identificados como de interesse público e social será
facultado ao público mediante autorização de seu
proprietário ou possuidor.

3 - Os arquivos privados identificados como de interesse
público e social poderão ser depositados, a titulo
revogável, ou doados a instituições arquivisticas públicas.
Art. 38 - Os registros civis de arquivos de entidades
religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código
Civil ficam identificados como de interesse público e
social -

Seção IV
Das Bibliotecas

Art. 39 - O Estado manterá Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas sob a coordenação da Secretaria de Estado da
Cultura, com vistas á dinamização das atividades das
bibliotecas públicas em todo o território mineiro.
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Parágrafo único - Entende-se como pública, para os efeitos
deste artigo, a biblioteca aberta a toda a comunidade, sem
distinção de qualquer espécie, garantido o acesso amplo,
universal e gratuito aos seus recursos informacionais.
produtos e serviços, bem como aos espaços para leitura.
reflexão, produção, educação e lazer.
Art. 40 - Integram o Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas:
- a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa;

II - as bibliotecas públicas municipais e as bibliotecas
comunitárias, mediante convénio com a Secretaria de Estado
da Cultura.
Parágrafo único - A Biblioteca Pública Estadual Luiz de
Bessa atuará como centro de excelência, modelo e laboratório
para as demais bibliotecas integrantes do Sistema.
Art. 41 - São objetivos do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas:
- incentivar a criação e a expansão, bem como promover a

manutenção dos serviços bibliotecários no Estado;
II - promover as articulações intermunicipal e inter-
regional das bibliotecas públicas por meio da ação das
bibliotecas-pólo regionais;
III - promover a expansão e a atualização do acervo das

bibliotecas públicas;
IV - incentivar a informatização e promover a implantação

de novas tecnologias no armazenamento e no gerenciamento de
informações bibliográficas.

l Q - Considera-se biblioteca-pólo regional a biblioteca
municipal que se situe em municipio de influência regional
no Estado e que tenha função destacada no âmbito do Sistema
de Bibliotecas de que trata esta lei.

2g - As funções comuns das bibliotecas-pólos regionais,
bem como os critérios para sua identificação, serão
estabelecidos em decreto
Art. 42 - As atividades do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas serão desenvolvidas com a observância dos seguintes
principios:

- a atuação da biblioteca como centro de informação e
cultura;
II - o atendimento integral ao individuo e à comunidade;
III - a busca da preservação da memória cultural do Estado;
IV - o favorecimento da formação do hábito de leitura.
Art. 43 - O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, para
a consecução dos seus objetivos, adotará medidas que
promovam e possibilitem:

- a capacitação e o aperfeiçoamento do quadro de recursos
humanos das bibliotecas públicas municipais;
Ir - o repasse de recursos materiais e financeiros para a

criação e a atualização do acervo das bibliotecas públicas
municipais;
III - o incremento da circulação de bens e projetos

culturais;
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IV - o apoio a programas de atualização profissional, com a

colaboração de universidades, especialmente no âmbito dos
cursos de Biblioteconomia;
V - o assessoramento técnico ás bibliotecas públicas
municipais, bem como o repasse a elas de material para
informação e divulgação das suas atividades.
Art. 44 - O Estado manterá, centralizado e atualizado,

cadastro das bibliotecas públicas mineiras e de seus acervos
bibliográficos.
Art. 45 - A criação de escola da rede pública estadual de
ensino deverá ser acompanhada da implementação de biblioteca
escolar.
Parágrafo único - Será facultado ao público o acesso ás

bibliotecas escolares para consulta no local.
Seção V

Dos Museus
Art. 46 - Os museus receberão do poder público tratamento
que satisfaça á sua condição de espaço privilegiado de
cultura, educação e pesquisa.
Art. 47 - O Estado adotará medidas que visem a impedir a
evasão e a dispersão de seu acervo museológico, observados
os critérios de proteção de bens culturais móveis
estabelecidos em lei especifica.
Art. 48 - O Estado incentivará e apoiarã a criação de
museus regionais, com vistas á preservação das diferentes
manifestações culturais do povo mineiro.
Art. 49 - D Estado desenvolverá, junto aos municípios,
ações de incentivo á preservação, à conservação e á
valorização dos bens culturais móveis das comunidades, bem
como á manutenção e á expansão das unidades museológicas
locais.
Art. 50 - O Estado prestará assistência técnica a museus
públicos e privados localizados em seu território,
observadas as condições estabelecidas pelo órgão estadual
competente-
Art. 51 - Os museus privados identificados como de
interesse público receberão proteção do Estado e a eles
poderão ser concedidos benefícios pelo poder público, nos
termos de legislação específica.
Parágrafo único - A concessão dos benefícios de que trata
este artigo sujeita-se à garantia de acesso do público ao
museu, observadas as condiçõesestabelecidas na legislação.
Art. 52 - O Estado assegurará recursos adequados à formação
de museólogos e restauradores para atuação mas respectivas
áreas.
Art. 53 - A transferência de peça de acervo de museu do

Estado para outro Estado da Federação ou para o exterior se
dará por tempo determinado e dependerá da autorização
expressa do órgão estadual competente, que estabelecerá as
condições necessárias à manutenção da integridade do bem-
Art. 54 - A restauração de bem cultural móvel integrante de

acervo de instituição pública estadual ou tombada pelo Poder
Executivo do Estado deverá ser feita mediante orientação do
órgão estadual competente.
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Parágrafo único - A alienação, a reforma ou a destruição de
bem móvel estadual de relevante valor artístico, cientifico
ou cultural dependerá de parecer prévio da Secretaria de
Estado da Cultura.
Art. 55 - O Estado manterá museu de antropologia, com a
finalidade de pesquisar, guardar, preservar e expor, com
fins didáticos, as manifestações culturais surgidas em seu
território no período que vai da Pré-História até a
atualidade.
Art. 56 - O Estado adotará politica de apoio à progressiva

municipalização dos museus.
Art. 57 - O Poder Executivo manterá, na Secretaria de
Estado da Cultura, cadastro atualizado dos bens móveis de
relevante valor cultural existentes em museus públicos e
privados no Estado.

Seção IV
Do Incentivo à Produção Cultural

Art. 58 - O Estado, com o objetivo de facilitar a
realização de atividades culturais, adotará medidas que
permitam:

- no âmbito da administração interna dos Poderes:
a) tornar ágil a contratação de artistas e de pessoal
especializado para desempenhar tarefas de natureza
transitória;
b) simplificar os procedimentos necessários à cessão ou
locação de espaço público para a realização de evento
cultural;
c) ajustar a política de pessoal ás necessidades

especificas das atividades artísticas e técnicas
permanentes;
d) simplificar os processos de compra e importação de
equipamentos diretamente relacionados com a iniciativa
cultural do Estado-
II - no âmbito das ações voltadas para a sociedade:
a) criar e ampliar espaços destinados à produção cultural;
b) formar e treinar pessoal técnico especializado em

produção cultural, por meio da promoção de cursos abertos à
comunidade.
Art. 59 - O Estado garantirá, diretamente ou mediante
convénio, a manutenção de formações artísticas estáveis,
especialmente de banda de música, orquestra, corpo de baile
e coro.
Parágrafo único - Os espetáculos que envolvam as formações
artísticas a que se refere o artigo terão assegurada a sua
circulação pelas diversas regiões do Estado.
Art. 60 - O espaço esportivo ou de lazer a ser construido
ou reformado total ou parcialmente com recursos públicos
deverá possuir estrutura técnica necessária à realização de
evento ou espetáculo cultural.
Parágrafo único - O projeto de construção ou reforma deverá
submeter-se à aprovação técnica da Secretaria de Estado da
Cultura, no ãmbito de sua competência.
Art. 61 - A programação da emissora de televisão de que
trata o art. 68 desta lei compreenderá, no mínimo, 3 (três)



horas diárias de programas produzidos por profissionais cujo
núcleo de trabalho se situe em Minas Gerais.
Art. 62 - A redução do preço de ingresso, determinada por
lei, em benefício de grupos sociais específicos, para
freqüência a evento de natureza cultural promovido por
entidade privada, fica condicionada ao ressarcimento ao
promotor do evento do valor correspondente ao beneficio.

Capítulo III
Disposições Gerais

Art. 63 - O planejamento e a execução da política cultural
serão coordenados pela Secretaria de Estado da Cultura e
pelo Conselho Estadual de Cultura, nos termos da legislação
especifica, sem prejuízo das competências estabelecidas
nesta lei.
Parágrafo único - A política cultural deverá articular-se

com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano
Plurianual de Ação Governamental, os planos regionais de
desenvolvimento econômico-social e com as políticas de
educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, habitação,
urbanismo e turismo.
Art. 64 - A Secretaria de Estado da Cultura elaborará e

divulgará, anualmente, plano de ação cultural em que se
determinem as ações a serem executadas e as metas a serem
atingidas no período-
6 lg - O plano de ação cultural deverá conter planejamento

especifico para cada uma das áreas de cultura de que trata o
capitulo II desta lei, sem prejuízo Co planejamento comum.

2 - 0 plano de ação cultural será executado em
consonãncia com o plano permanente de proteção ao patrimônio
cultural previsto no art. 209 da Constituição do Estado.

3g - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa, ao término de cada período de que trata o
"caput" deste artigo, relatório sobre a execução do plano de
ação cultural.
Art. 65 - As Secretarias de Estado da Educação e da Cultura
desenvolverão, nas escolas de lg e 2g graus, programas
conjuntos, destinados a alunos e professores, voltados para:
1 - a educação relativa à valorização e á preservação do

patrimônio cultural e natural;
II - o estimulo ao desenvolvimento do potencial de criação

artística dos alunos;
III - o incentivo ao conhecimento da arte e de outros bens

culturais.
Art. 66 - A Secretaria de Estado da Cultura estimulará o
desenvolvimento de pólos regionais de cultura, com o
objetivo de dinamizar a atividade cultural no Estado.
Art. 67 - O Estado realizará, periodicamente, censo
cultural, com o fim de atualizar os cadastros dos bens de
seu patrimônio cultural.
Art. 68 - O Estado manterá as condições técnicas
necessárias para que os sinais de transmissão de televisão
educativa ou cultural mantida pelo poder público alcancem
com eficácia todo o território estadual, com vistas à
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divulgação das manifestações culturais das diversas regiões
do Estado e à integração da comunidade mineira.
Art. 69 - A construção ou reforma de espaço cultural a ser
realizada total ou parcialmente com recursos públicos
depende da aprovação técnica da Secretaria de Estado da
Cultura.
Art. 70 - O poder público estimulará o desenvolvimento de
estudos e pesquisas sobre as diversas manifestações
culturais do povo mineiro.
Art. 71 - O Estado, por meio do Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas, promoverá ações voltadas para a
manutenção da Biblioteca Municipal Baptista Caetano
d'Almeida como núcleo de obras raras e centro de treinamento
de funcionários das bibliotecas públicas municipais.
Art. 72 - Fica sujeito a responsabilização, nos termos de
legislação especifica, aquele que desfigurar ou destruir bem
ou edificação, ou seu entorno, integrantes do patrimônio
cultural do Estado.

Capitulo IV
Disposições Transitórias e Finais

Art. 73 - O Poder Executivo elaborará e divulgará, no prazo
de 90 (noventa) dias contados da vigência desta lei,
programa emergencial de preservação dos sítios
arqueológicos, espeleolõgicos e paleontolõgicos do Estado.
Parágrafo único - O Poder Executivo encaminhará à
Assembléia Legislativa, no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de divulgação do programa, relatório
referente à sua execução.
Art. 74 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa, no prazo de 90 (noventa) dias contados da data
de vigência desta lei, programa emergencial de proteção ao
patrimônio histórico, artístico e arquitetõnico do Estado,
sem prejuízo do plano permanente a que se refere o parágrafo
único do art. 209 da Constituição do Estado.
Art. 75 - Para os efeitos do disposto no § 3Q do art. 11 e
nos arts. 23, 44 e 57, o Poder Executivo realizará, com a
colaboração dos Municípios e da comunidade, no prazo de 4
(quatro) anos contados da data de vigência desta lei,
inventário completo e sistematizado dos bens culturais
existentes no Estado.
Parágrafo único - O Poder Executivo encaminhará
semestralmente á Assembléia Legislativa relatório de
avaliação do andamento dos trabalhos de que trata o artigo.
Art. 76 - O Estado, no prazo de 1 (um) ano contado da data
de vigência desta lei, criará e organizarà o museu de
antropologia a que se refere o art. 55 desta lei.
Art. 77 - O Poder Executivo, no prazo de 3 (três) meses
contados da vigência desta lei, adotará as providências
necessárias para a criação do Conselho Estadual de Arquivos
- CEA.

lQ - O Conselho de que trata o artigo terá função
deliberativa e será incumbido de coordenar as ações de
política estadual de arquivos, bem como de estabelecer
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normas técnicas de organização e funcionamento dos arquivos
públicos estaduais, observado o disposto nesta lei.

- Integrarão o CEA representantes das instituições
arquivisticas estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, de entidade estadual ligada à preservação do
patrimônio histórico e de instituições da sociedade civil.
Art. 78 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 79 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de maio de 1994.
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Maria

José Haueisen - Ambrôsio Pinto.
Justificação: O projeto de lei que esta Comissão se orgulha

de apresentar à consideração do Plenário desta Casa é o
laborioso fruto da união de esforços dos técnicos da
Secretaria de Estado da Cultura e da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, a partir de fóruns realizados com
a participação de todos os setores envolvidos com a produção
e a difusão cultural em nosso Estado.
Daqueles encontros resultaram inúmeras propostas, que

buscavam atender aos setores culturais mais diversificados.
As comissões encarregadas de sistematizar tais propostas,
dando-lhes a organização necessária, trabalharam arduamente.
o resultado de todo esse esforço é agora apresentado pela
Comissão de Educação à apreciação de seus pares, a quem
solicitamos o máximo empenho para sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c O art. 103. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 5.303/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
"Jornal de Luz" pela passagem de seu lSg aniversário.
Ng 5.304/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Escola Estadual D. Antônia Valadares, de Divinãpolis, pela
passagem de seu SOg aniversário. 1- Distribuidos à Comissão
de Educação.
Ng 5.305/94, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja

enviado ao Governador do Estado pedido de informações sobre
os custos e os resultados, além de outros informes que
relaciona, acerca de sua viagem à Europa. 1H A Mesa da
Assembléia.)
Do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja encaminhada

moção de repúdio dos membros deste Poder ao Vereador Rivanor
Sousa Dias, do Municipio de Alterosa, por agressão fisica,
cometida em Plenário, contra o Vereador Dimas dos Reis.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Jaime Martins e Roberto Carvalho.
Oradores Inscritos

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Renato.
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O Deputado José Renato - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ontem, dia 4, o DER-MG comemorou 48 anos de existência. Na
oportunidade, foi inaugurado o Memorial Engenheiro Geraldo
Pereira da Silva, que tem por objetivo reconstituir a
história do Estado, lembrando os caminhos que o conduziram
ao progresso.
A justa homenagem que naquele momento se prestou ao Dr.
Geraldo Pereira da Silva expressa a dedicação e a
austeridade com que esse cidadão conduziu a sua vida, quase
toda dedicada ao setor rodoviário.
Por iniciativa do Sr. Secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas, Dr. Dano Rutier Duarte, desenvolveu-se o
Simpósio Nacional sobre o Setor Rodoviário, ao qual
estiveram presentes técnicos renomados de todo o Pais e de
todo o Estado, discutindo sobre as atividades ligadas ao
setor. Concluiu-se, no evento, que somente com a vinculação
de recursos - a exemplo do que ocorria no passado - do fundo
rodoviário, da taxa rodoviária e do imposto sobre o
transporte rodoviário poderemos reverter a precária situação
em que se encontra o setor rodoviário em nosso País.
Infelizmente, perdemos a oportunidade de concretizar esse
ideal, pois o grande momento de se levar adiante tal
realização - aliás, o único seria o da revisão
constitucional, por meio da qual conseguiríamos recursos
para a preservação do patrimônio rodoviário brasileiro, que
é equivalente á nossa divida externa e que foi edificado
com técnica e sacrifício, para conduzir o Pais a um relativo
progresso. A continuar o descaso pelo setor, fatalmente,
estaremos caminhando para o caos.
Não há dúvida de que a iniciativa do DER-MO, mais uma vez,
foi das mais oportunas, razão por que registro, aqui, os
meus cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado, Or. Dano
Rutier Duarte, e ao Dr. José Hélcio, vice-Diretor daquele
órgão, por mais essa demonstração de visão administrativa e
de preocupação com a coisa pública. E esse o nosso
agradecimento, Sr. Presidente.

- Sem revisão do orador.)
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tarcisio

Henr i ques -
O Deputado Tarcísio HenriQues - A cada amanhecer surge
diante de nós um novo dia e nos acena com promessas de
realizações e esperanças, na medida em que nos permite
caminhar com os nossos próprios pés, nas muitas opções que
podemos fazer, assim como nos põe ante obstáculos que não
conseguimos ultrapassar ou frente a fatos incompreensíveis.
Mas, em cada um, estão contidas lições que precisamos
analisar e procurar entender.
Assim são as conquistas e as derrotas, que nos elevam, ou
nos jogam ao chão, em quedas que reclamam reflexão e ás
quais não temos dado importância.
Ayrton Senna, o piloto das chuvas, pois melhor corria
quando chovia, passou, e passou como a chuva,
repentinamente, a todos envolvendo, fazendo repercutir no
mundo inteiro a sua passagem Como veio, desaparece.
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deixando marcas que são lições. A trajetória de Senna foi
rápida, muito rápida, mostrando que, na corrida veloz
empreendida, tinha uma ânsia, uma pressa que se projetou na
sua própria existência entre nós, tão veloz que foi...
Com pouco mais de 30 anos, sua vida foi um sucesso,

alcançando a unanimidade do nosso aplauso, o que poucos
conseguem ao longo de existências mais duradouras. O sucesso
foi fugaz, mas seu exemplo é permanente. Fugaz, por lhe ter
sido tirada a vida tão cedo, e permanente, porque a sua
passagem deixou uma mensagem que, mesmo na fase conturbada
que atravessamos, haverá de ser entendida.
Tricampeão da velocidade, correu o mundo todo, acordando em
Portugal, almoçando em Paris, jantando em Londres, para
dormir no Canadá, ir disputar um prêmio em Tóquio no domingo
seguinte e, já no outro, estar na Austrália, encontrando
tempo para dar entrevistas, no meio da semana, no Brasil.
Ninguém soube, tanto como ele, unir em torno de sua imagem
tanta gente, que, mesmo sem entender de automobilismo ou
mesmo não achando que este pudesse ser um esporte,
acompanhava as corridas, pela televisão, pelo rádio ou pelos
jornais, torcendo sempre por sua vitória ou amargando sua
derrota.
Para muitos ficará a lembrança do homem vitorioso, para
outros, a lição de que qualquer pessoa, na sociedade
democrática - que, por sinal, estamos custando a organizar
-, poderá ascender na escala social e conquistar a admiração
dos seus contemporâneos, bastando apenas a honestidade e a
dedicação ao trabalho; e. para outros, a lição de que
nenhuma derrota pode impedir que a vitória aconteça logo á
frente.
A comoção que tomou conta do Pais, pelo trágico acidente
com o nosso campeão. fez-nos reagir como uma nação,
irmanando-nos numa mesma frustração e no sentimento da mesma
dor. O Pais viu aflorar, saído do meio do povo, num
movimento espontâneo, o sentimento de nação, aquele laço que
nos lembra as raízes que nos fizeram brotar como pátria,
noção de que nos tínhamos esquecido com o passar do tempo.
Os desencontros dos últimos tempos talvez se expliquem
justamente pela ausência do sentimento de nação, que se
afastou dos nossos atos, das nossas posições, das soluções
que temos adotado em nossas atividades diárias. E importante
registrar o momento em que o Pais cedeu lugar á Nação, o que
vem corroborar a tese de que, apesar de todos os pesares,
mesmo com as distâncias que têm sido causa de nossos desvios
e enganos, lã no fundo, bem no fundo, ainda pulsa dentro de
nós o coração de uma nação, o mesmo com que sonharam erigir
a nossa terra os nossos antepassados.
Quando a auto-suficiência ilusória, o despreparo e a
desunião derrotavam a nossa seleção de futebol, na Copa do
Mundo da Itália, e estávamos todos desolados, desanimados,
assistimos a uma corrida de Senna, no mesmo dia, da qual
saia vencedor. Lembro-me do momento em que, fazendo a volta
olímpica, recebeu de um popular da arquibancada, que entrava
afoito na pista, a nossa bandeira, e, erguendo-a numa das
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mãos, para dirigir apenas com a outra, completou a volta,
fazendo reacender-se em nós o orgulho de uma brava gente,
indormida, consciente de que temos caminhos a mostrar para o
mundo, e levantando assim o orgulho nacional, ferido, mas
jamais vencido. Naquele momento, também sentimos a força que
o sentimento de nação pode produzir em nós, reavivando a
garra, a determinação e a coragem de que somos dotados,
coragem de que ele deu una enorme demonstração ao se
oferecer em sacrifício para resguardar a vida de tantos
companheiros pilotos, sujeitos á engrenagem do dinheiro dos
donos das pistas de automobilismo, que pouco apreço tem pelo
ser humano.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, ocupo esta tribuna para fazer duas
solicitações à Mesa.
Em primeiro lugar, gostaria de fazer aqui a leitura do

seguinte requerimento.
- Lê requerimento, de sua autoria, em que solicita seja

dirigida moção de repúdio, publicada a seguir, ao Vereador
Rivanor Sousa Dias, do PFL, pela agressão física cometida
contra outro Vereador, Dimas dos Reis, do PT, no plenário da
Cãmara de Vereadores de Alterosa, em reunião do dia 29/4/94,
e que a moção seja enviada ao Presidente da Câmara de
Alterosa, Vereador Clóvis Cardoso, para ser lida em
expediente daquela Casa Legislativa.
'Os Deputados da 12a Legislatura da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais vêm manifestar seu mais veemente
repúdio pela agressão perpetrada pelo Vereador Rivanor Sousa
Dias contra o também Vereador Dimas dos Reis, em reunião
dessa Câmara de 29 de abril de 1994.
Acreditando ser a Casa Legislativa o templo das discussões
e do embate no campo das idéias, esteio máximo da
democracia, foco de convergência das aspirações e dos ideais
de liberdade, nela não podem ter lugar a violência, o
desrespeito ao direito de expressão constitucionalmente
assegurado e a vilania.
Queremos crer que, em momento tão decisivo de nossa
história, quando tomam corpo e se fortalecem as regras de
urbanidade e honestidade, quando caminhamos certeiramente em
direção a um estado de direito e a uma sociedade mais justa,
tais atos possam ser firmemente expungidos da convivência
democrática, em especial da Casa dos representantes do povo.
Deputados da 12a Legislatura
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais'
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, público aqui presente, ocupamos
a tribuna para comentar um pouco a reunião da Comissão de
Defesa do Consumidor realizada ontem, quando discutimos o
Decreto ng 793, do Sr. Presidente da República, a respeito
dos genéricos. Esse decreto não está sendo cumprido pela
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indústria farmacêutica, e, no entanto, há um empenho do
Conselho Regional de Farmácia e da Vigilância Sanitária em
que, nas farmácias, permaneça um farmacêutico durante 6
horas, caso contrário elas seriam fechadas. Nós, da Comissão
de Defesa do Consumidor, juntamente com a Comissão de Saúde,
presidida pelo Deputado Jorge Hannas. entendemos que a
discussão foi boa e deve ser aprofundada. Desejamos debater
o assunto com a Associação Médica e com outros setores.
Entendemos que o decreto tem de ser cumprido na integra. Ou
a Indústria farmacêutica se ajusta a essa exigência ou não
há como cobrar das pequenas farmácias que mantenham um
farmacêutico durante 6 horas. O problema maior não é a
questão da prescrição pelos farmacêuticos, porque isso eles
não podem fazer. Isso é coisa de médico, e os médicos não
estão cumprindo o decreto.
Quero lembrar, mais uma vez, que os debates devem
continuar. Quero pedir ao Conselho Regional de Farmácia e à
Vigilância Sanitária que não exijam a permanência de um
farmacêutico durante 6 horas, caso contrário as farmácias de
periferia irão fechar. Por tudo isso, estamos empenhados
nessa discussão, juntamente com a Comissão de Saúde.
Sr. Presidente, trago á consideração de V. Exa. o seguinte
requerimento.
- Lê requerimento de sua autoria, cuja justificação é a que
se segue, no qual solicita seja formulado apelo ao
Secretário da Fazenda e ao Diretor Executivo da Caixa
Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito exigindo
o reembolso dos valores cobrados irregularmente das
pensionistas dessa entidade este mês.
"Justificação: Ocorreu no pagamento das pensionistas da

Caixa Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito,
referente ao último mês, um lamentável engano, em forma de
cobranças exorbitantes da mensalidade devida, fato este que
onerou imensamente as mencionadas beneficiárias.
Entendemos, pois, que esta Casa, no seu legitimo dever de
fiscalizar a administração pública, deve se manifestar às
autoridades competentes em defesa da restituição devida pelo
direito lesado.
Assim é que, considerando justa e pertinente a presente
proposição, solicitamos o indispensável apoio dos nobres
pares á sua aprovação.
Sr, Presidente, na ausência de V. Exa. durante esses dias
na Casa, por motivo de viagem, ocorreram alguns fatos que
lamentamos, os quais reivindicamos sejam corrigidos, pois
ainda há tempo para isso. Com relação á questão das casas
populares de diversos conjuntos habitacionais construidos no
Estado, a partir de 1990. pelos Programas COOPHAB, PAIN, PEP
E PROAREAS, houve uma série de irregularidades. Foi
formalizada, aqui, uma comissão especial que visitou os
conjuntos e comprovou as denúncias que foram feitas. Foi
solicitado, ao final, no relato daquela comissão, que fosse
constituída uma comissão parlamentar de inquérito.
Entretanto, a solicitação foi embargada, considerando-se que
não era competência da comissão especial. Isso deveria ser
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fruto de uma comissão parlamentar de inquérito. Baseava-se,
também, na aprovação daquele relatório, e ele não pôde ser
aprovado. Então, nós entendemos que já era uma forma pouco
democrática ou, no mínimo, obscura. A partir dai, procuramos
legalizar ou melhorar a situação. Fizemos uma outra coleta
de apoio, pegando 26 assinaturas para formalizar a CPI. As
denúncias são graves e gostaríamos que elas fossem
apuradas, pois envolvem a Caixa Econômica Federal, varias
empreiteiras que foram citadas e também os INOCOOPs, Que são
Institutos de Cooperativas Habitacionais. Então, nós fizemos
um requerimento e gostaríamos que ele já tivesse sido
atendido. E o seguinte o requerimento.
- Lê requerimento de sua autoria, em que solicita seja

recebido e publicado requerimento apresentado em 27/4/94, em
que pede se constitua comissão parlamentar de inquérito para
apurar a situação dos conjuntos habitacionais construidos no
Estado, a partir de 1990, pelos Programas COOPHAB, PAIH, PEP
E PROAREAS.

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Deputado José
Ferraz, senhores membros da Mesa, na oportunidade, saúdo o
meu amigo, Deputado Raul Messias, pois acabo de saber que
ele é um futuro candidato a Senador pelo P55; companheira
Deputada Maria José Haueisen, companheiros Deputados,
senhoras e senhores presentes nas galerias, aqueles que nos
ouvem em seus gabinetes de trabalho nesta Assembléia, como
sempre, tenho muito o que falar e gostaria de começar por
algo que sempre foi característica de minha vida política
nesta Casa. Para alguns, isso, talvez, possa ser mal
interpretado, mas o homem público, quando se desloca, dentro
ou fora do Pais, e tem a oportunidade de reportar à Casa
Legislativa o que viu, o que analisou, o que julgou bom ou
ruim, deve fazê-lo.
Hoje, ocupo esta tribuna para tecer algumas considerações,

em uma época em que quase não se faz isto, pois as pessoas
parecem mais dispostas ao ataque, à agressão e às criticas,
sobre dois eventos que aconteceram no final do mês de abril,
fora do nosso Pais e que, penso, foram importantes
iniciativas, sementes de trabalho mineiro lançadas na
Europa, mais especificamente em Portugal e na Inglaterra.
Desde que entrei na política, defendo ações concretas,
deliberadas, planejadas e contínuas de busca de novos
mercados para os produtos brasileiros. Como Deputada de
Minas Gerais, é natural que advogue e defenda a busca de
novos mercados para os serviços mineiros . E quem não agir
dessa forma, nos dias de hoje, fica a ver navios. A economia
de um Estado como Minas Gerais, se não se percorrerem outras
nações em busca de novos mercados, novas negociações, estará
marcando passo, estará sendo timida e, por que não dizer,
omissa em relação às mudanças do mundo atual e, em especial
em relação às tendências do comércio exterior. E preciso
parar de ficar olhando só para o umbigo, o que acontece com
muito político brasileiro. 0 político necessita tirar a
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viseira, na busca de uma visão mais abrangente da realidade,
não só de Pátria, mas uma visão de mundo.
Sempre me caracterizei, Sr. Presidente, colegas Deputados,
como uma pessoa que sempre assumiu, publicamente, a
preocupação de ajudar o nosso Pais a, dentro de nossas
modestas possibilidades, ter maior comunicação com o mundo
lá fora, com os outros continentes. Por isso, Sr.
Presidente, sinto-me feliz quando tenho oportunidade de
testemunhar, como o fiz, ao lado do Presidente desta Casa,
Deputado José Ferraz, uma iniciativa importante, ousada,
comum no Estado de São Paulo, mas não em nosso Estado. Falo
do trabalho do povo mineiro, trabalho da embaixada do Brasil
em Lisboa e em Londres, de conversar, de se fazer notar, de
se fazer ouvir em reuniões bem estruturadas, divulgadas
naqueles dois importantes países do Mercado Europeu.
Quero relatar, desta tribuna, como cresce o conceito do
Estado de Minas Gerais com a realização de fóruns como
esses. Em ambos os paises, seus representantes se
impressionaram com a pujança dos números apresentados que
expressam nossa economia. Nosso Pais em geral é pouco
conhecido, haja vista a surpresa da ex-Primeira Ministra da
Inglaterra, Margareth Tatcher, em sua recente visita ao
Brasil. Na ocasião, ela disse que não esperava encontrar uma
nação tão desenvolvida, em alguns aspectos, principalmente
econômicos.
Em Londres, o encontro que se denominou Investment in Minas

Gerais - The Gateway to Brazil and the MERCOSUL, foi aberto
pelo Embaixador do Brasil, Rubens Barbosa; seguiram-se
apresentação de vídeos e as falas do Secretário de Estado da
Fazenda, Dr. José Afonso, dos empresários mineiros Murilo
Araújo e Stefan Salej e de empresários ingleses, encerrando-
se o evento com a fala do Governador Hélio Garcia.
Em Portugal, no Palácio da Foz, na Praça dos Restauradores,

aconteceu o Seminário sobre Minas Gerais. Alternativas de
investimentos nossos em Portugal e, da mesma forma, dos
portugueses em Minas Gerais, foram estudadas por empresários
brasileiros e portugueses, sendo examinadas hipóteses de
cooperação mútua. Ali, tive a oportunidade e a honra de
dissertar sobre o momento político brasileiro, enfatizando a
receptividade do nosso Pais aos investimentos externos. Esse
intercâmbio, iniciado muito apropriadamente pelo Embaixador
José Aparecido de Oliveira em Portugal, que trouxe até nós o
Presidente Mário Soares, deverá render, tenho certeza, bons
frutos para todos nós.
Sabemos que Portugal, pela comunidade de identidade e de
língua, é nossa porta de entrada para a Europa e para o
Mercado Comum. Muitas empresas brasileiras, em especial
algumas mineiras, como a Andrade Gutierrez, há muito já
estão instaladas ali, antevendo o promissor mercado que
representa a Europa unificada, da qual Portugal faz parte há
alguns anos.
Com a globalização dos mercados mundiais, não podemos, como

avestruzes, dar as costas ás oportunidades que se abrem para
nós. Minas Gerais, saindo na frente, alarga assim os
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horizontes, desfila perspectivas e oferece aos produtores
mineiros e brasileiros grandes oportunidades de negócio e
investimento.
O Seminário sobre Minas Gerais foi antecedido por um
belissimo "show° do compositor e cantor mineiro Milton
Nascimento, que foi levado pela embaixada brasileira e pelo
BDMG Cultural. Aproveito para cumprimentar o Dr. Hindemburgo
Pereira Diniz pelo amplo alcance de visão ao mostrar um
pouco da cultura mineira em Portugal, nossa porta de
entrada para o Mercado Comum Europeu.
Quero, Sr. Presidente, nesta minha fala, homenagear também
a personalidade do Governo mineiro, em especial o Governador
Hélio Garcia, que compareceu ao Seminário de Lisboa, e o
Vice-Governador, Arlindo Porto, que compareceu ao encontro
em Londres; o Secretário de Indústria e Comércio, Melo Reis,
e o ex-Secretário da Educação, Walfrido Mares Gula, que fez
um belíssimo relato de algumas Idéias que estão sendo
desenvolvidas.
Cumprimento também o Secretário do Planejamento. Paulo
Paiva, e, principalmente, os empresários mineiros que
valorizaram esse foro, nas pessoas de Murilo Araújo e de
Stefano Salegi, Presidente do SEBRAE. Tenho em mãos todo o
programa para que esta Casa tome conhecimento do que lá foi
realizado.
Sr. Presidente, quero, ao terminar, dar o exemplo de um
problema acontecido em Belo Horizonte, que mostra a
necessidade de abrirmos os olhos. Trago um exemplar do
jornal "Beagá - Dia a Dia" com a seguinte reportagem: (-
Lê:)

Aeroporto de Confins, um dos mais modernos do Pais,
está muito abaixo do seu potencial de passageiros, e o único
vôo internacional é operado pelo Lloyd Aéreo Boliviano.
Considerado um dos três melhores do País, o Aeroporto

Tancredo Neves, localizado em Confins, completou dez anos de
funcionamento no último dia 28. Ao longo destes anos, muita
dedicação de seus funcionários e dirigentes e nenhum
acidente, comprovando ser um dos mais seguros.
Entretanto, para surpresa dos usuários, em vez de aumentar
a freqüência de passageiros e aeronaves no aeroporto, vem
diminuindo o fluxo de usuários e aviões, em detrimento do
investimento dos Governos Federal. Estadual e Municipal.
Os empresários, que são tantos, dos diversos setores
ligados ao turismo, continuam sofrendo a carga de pesados
aluguéis e impostos, por estarem instalados nas suas
dependências, sem o retorno necessário, mas não perdem a
esperança de que Confins ainda cumpra o papel de ser um
aeroporto com a atividade para a qual foi construido.
A ala internacional, preparada para receber aviões de todo
o mundo, é uma grande tristeza. Apenas o Lloyd Aéreo
Boliviano com seus vôos regulares para Miami e o esforço de
algumas agências de viagens como a Flight Tour e Premium que
contratam "charters". na época de alta temporada, e que
fazem o movimento internacional do nosso "grandioso"
Aeroporto de Confins.
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As autoridades continuam impassíveis assim como empresas

aéreas internacionais que fizeram muitas promessas de pousar
em Confins; o "Duty Free" ainda não foi instalado, apesar de
a empresa ser mineira, o que poderá ajudar para o
crescimento do movimento no aeroporto.
A situação é de penúria, mas é preciso que se faça alguma

coisa para movimentar o nosso Aeroporto de Confins." Nem que
sejam as nossas palavras, desta tribuna.
Termino. Sr. Presidente, alertando o povo de Minas Gerais,
alertando as áreas de turismo do Governo Estadual para que
possamos fazer alguma coisa a fim de resgatar a importância
que o Aeroporto de Confins teve e tem. Do jeito que está é
realmente uma lástima; ele não vem funcionando como um
aeroporto internacional.

- Sem revisão da oradora.)
- Texto publicado de acordo com o original.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, demais pessoas presentes, agradeço as
palavras simpáticas da Deputada Maria Elvira a respeito da
nossa possível candidatura ao Senado. Na verdade, nosso nome
foi aprovado e indicado pelo Congresso Municipal do PSS e
já foi apresentado à frente dos partidos de esquerda, que
apóiam a candidatura de Lula, do Deputado Antônio Carlos
Pereira e do candidato ao Senado, Virgilio Guimarães.
Esperamos que, no final desta semana, o nosso nome seja
oficializado, ocasião: em que voltaremos à tribuna para
dizer algumas coisas sobre essa candidatura.
Não poderia deixar de registrar, entretanto, uma observação

quanto às palavras de um dos órgãos da imprensa mineira a
respeito dessa possível candidatura. A reportagem diz que eu
estaria tão desanimado, que me dispunha a me candidatar
apenas a uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Caeté,
dando a entender que essa candidatura seria uma candidatura
desanimada.
Lembro ao editor de política desse jornal que pela Câmara
Municipal de Caeté passaram João Pinheiro, que, tendo
renunciado ao Governo Estadual e assumido urna cadeira de
Vereador em Caeté, de lá saiu Governador eleito, não mais
nomeado como da primeira vez. Seu filho, Israel Pinheiro,
também honrou a Câmara de Vereadores de Caeté. Então, a
Câmara de Caeté tem um passado bastante brilhante na
história de Minas e do Brasil. Seria uma grande honra ser

o Vereador em Caeté.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz aqui hoje são dois
assuntos. O primeiro é a questão do desaparecimento do
atleta e desportista Ayrton Senna. Fiquei refletindo sobre
esse episódio ontem e hoje. Algumas observações podem ser
feitas.

.3	Em primeiro lugar, é interessante essa comoção nacional,
2

	

	demonstrando o caráter afetivo e extremamente amoroso do
povo brasileiro diante de tantas amarguras. Ele se comoveu
com a morte de um conterrâneo que representava
internacionalmente o Brasil rio esporte. Vi, no Distrito de
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Pintópolis, Município de São Francisco, a mais de 700 km
daqui, uma senhora comovida fechando sua venda em sinal de
luto pela morte de uma pessoa que ela considerava como seu
filho. Acho muito interessante esse sentimento, que é,
realmente, uma marca do povo brasileiro e do povo latino.
Mas não podemos também deixar de fazer alguns comentários.
Houve uma certa exploração sensacionalista feita
principalmente pela Rede Globo que, ontem, dedicou todo o
espaço de seu "Jornal Nacional á morte de Ayrton Senna,
como se não estivessem ocorrendo outros fatos importantes na
nossa vida. Acho que ocorrem. E o que não ouvi, nos
comentários da Rede Globo, foi o significado real desse
acidente. Ouvi-o, apenas, nas palavras do irmão do piloto
Ayrton Senna, que denunciou as precárias condições da pista
e a sede e a ganância de dinheiro daqueles que patrocinam e
vivem às custas dos desportistas. Isso é comum não só no
automobilismo, mas, também, nos outros esportes. Sabemos
que vários atletas brasileiros terminaram a vida muito
pobres, abandonados pelos tais cartolas.
Agora, existe um outro significado e uma outra reflexão
também sobre a morte do motorista Ayrton Senna. Quantos
motoristas morrem nas estradas brasileiras hoje? Por quê?
Exatamente por falta de sinalização nas estradas e por uma
exploração de trabalho feita pelos empresários. Quantos e
quantos motoristas hoje, todos sabemos, não têm condições de
dirigir e precisam de continuar a viagem porque têm uma hora
para chegar ao seu destino? Há aqueles que carregam os
malotes bancários, aqueles com veiculos perigosissimos que
transportam combustivel . Quantos desses não passam pela BR-
262 e pela BR-040, a 100 km/h, para chegar aqui e poder
entrar na fila da refinaria Gabriel Passos para, no outro
dia, estar de volta á sua cidade ou ao seu posto? E para
quê? Para dar lucro ao patrão.
Esse é o verdadeiro significado da morte de Ayrton Senna:
exploração do trabalho. Ele estava extenuado, pressionado
pela empresa que dizia que ele que precisava de mais aquela
vitória e que não admitia discutir as condições da pista do
autódromo. Por quê? Porque milhões e milhões de dólares
estavam ali em jogo nos patrocinios.
Na verdade, foi um acidente de trabalho. Ayrton Se.- 1
morreu como um trabalhador explorado. E a segurança ;)
trabalho que falta. E essa reflexão que não vemos nos
órgãos da grande imprensa, principalmente na Rede Globo.
Eles não colocaram a morte de Ayrton Senna como acidente de
trabalho. E pergunto: quantos milhares de trabalhadores
brasileiros não são também vitimas de acidentes de trabalho,
seja nas rodovias, seja mesmo nas fábricas; aqueles que são
obrigados a dobrar o turno, a fazer hora extra para melhorar
o seu minguado salário; aqueles que caem nas caldeiras, os
que são amputados nos tornos? Essa é uma questão gravíssima
que, infelizmente, não foi colocada pela grande imprensa.
Uma outra questão sobre a qual se insinuou alguma coisa,

mas que não foi devidamente explorada, é a do defeito
técnico. Quantos e quantos de nós. Deputados, cidadãos,
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saímos das oficinas das concessionárias. depois de pagar
verdadeiras fortunas para a revisão de nossos carros, e,
depois de alguns quilômetros, esse mesmo carro apresenta
defeitos, que ás vezes causam perigos? Por quê? Porque não
há um mínimo controle de qualidade, nas concessionárias de
prestação de serviço técnico aos nossos automóveis.
Já fui vitima da Carbel e, recentemente, da Motorauto, para
onde levei uma camionete a fim de fazer uma revisão e,
quando o veiculo de lã saiu, já estava com defeito. Isso é
um absurdo! E conclamo a Comissão de Defesa do Consumidor
nesta Casa a tomar uma posição enérgica contra essa
situação, que coloca em risco a vida de todos nós, daqueles
que trabalham nas estradas, que têm que viajar, ou porque
são representantes do povo, ou porque são trabalhadores e
têm que usar seu caminhão ou seu carro para ganhar o pão de
cada dia.
E essa a reflexão que, infelizmente, não vemos na grande
imprensa. E um absurdo as estradas de Minas Gerais estarem
praticamente sem sinalização razoável. Deveríamos ter uma
legislação federal, obrigando o Governo Federal a fazer
manutenção das faixas pintadas de dois em dois ou de seis em
seis meses, porque, quando chove, à noite, viajamos sob a
proteção única e exclusiva do Espirito Santo. 0 Governo não
tem prestado a assistência devida ao motorista nem ao
trabalhador que usa as estradas. E é exatamente por isso que
somos o País recordista mundial em acidentes
automobilísticos. Esta é uma boa oportunidade para se
lamentar, chorar e venerar a memória de Ayrton Senna, mas
também deve-se cobrar mais segurança nas nossas estradas e
melhores condições de trabalho para os motoristas do nosso
Pais.
Gostaria, também, de tecer alguns comentários sobre a
recente viagem que fiz ao Norte de Minas, onde vi coisas
estarrecedoras, como, por exemplo, uma professora, no
Município de Varzelândla, que ganha CR$ 40.000,00 por mês e
tem que andar de seis a dez quilómetros a pé para chegar à
escola.
No Município de tcaraí, recém-criado, há uma corrupção

enorme, O Prefeito já é vítima de uma CPI da Câmara
Municipal. Dos 11 vereadores, 8 já estão colocando para
funcionar uma CPI com o objetivo de se investigarem os
desmandos do Prefeito Municipal.
Também vi algumas coisas interessantes a respeito da

emancipação dos municipios, dados positivos, por exemplo, vi
em Urucuia. distrito desmembrado do Município de São
Francisco. Lá o povo concorda em que, apesar de todos os
problemas, a situação caminha para uma melhora.
Em Januária, pude presenciar um dos mais graves problemas
do campo, que é o da luta dos posseiros contra os grileiros.
Na região, é famosa a Fazenda Boi, que possui mais de
8.0001ha, onde vivem mais de 60 famílias de posseiros. Alguns
grileiros espertalhões estão indo até Januária e entrando
com ações de usucapião sem que os próprios posseiros tomem
conhecimento do fato, pois a Fazenda Boi fica a 200km da
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sede do município. Então, os próprios posseiros não têm
noticia alguma do que está acontecendo. Se não fosse a brava
e combativa atuação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
esta semana mesmo esses posseiros teriam perdido toda a sua
terra.
Para terminar, Sr Presidente, quero registrar aqui um dos
encontros mais felizes que tive em minha vida, que foi com
um ex-Deputado, talvez desconhecido de todos aqui presentes.
Trata-se de José Cardoso, um velho simpático, que foi
Deputado Federal pelo PTB nos anos de 1960. Ele era amigo
particular de Juscelino Kubitschek e, hoje, vive a 80km de
São Francisco, retirado numa fazenda com uma bela vereda. O
ex-Deputado possui um espírito naturalista e uma visão
profética do mundo. José Cardoso nos disse: 'Lula vai vencer
estas eleições!' Multo obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - A questão que gostaria de
formular ao ilustre Presidente está relacionada com
solicitação que essa Presidência fez - inclusive nos dando
resposta no último mês - à Procuradoria-Geral desta Casa
quanto à questão de ordem formulada no mês de março pelo
Deputado José Militão, a qual se referia a dois pedidos de
instalação de CPI e, ao mesmo tempo, de publicação dos
relatórios sobre os conjuntos habitacionais.
Há mais de 30 dias a Procuradoria-Geral desta Casa está com
a matéria e, até o presente momento, nenhuma resposta o
Plenário obteve, em especial este Deputado, que fez a
solicitação.
Gostaríamos de solicitar que V. Exa. , Sr. Presidente, nos

dissesse qual o tempo, com relação a questões de ordem, que
a Procuradoria-Geral necessita para nos dar a resposta.
Gostaríamos, também, de solicitar á V. Exa. que agilizasse o
processo. Depois que terminar esta legislatura, o
pronunciamento da Procuradoria não terá mais sentido. E esta
a questão de ordem para a qual gostaríamos de obter resposta
da Mesa.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo à questão
de ordem levantada pelo Deputado Gilmar Machado, tem a
informar que, regimentalmente, não há previsão de prazo para
a resposta solicitada. Entretanto, esta Presidência vai
solicitar à assessoria que agilize a resposta á questão de
ordem do nobre Deputado.
o Deputado Marcos Helênto - Estamos, pois, aguardando e

solicitando que essa Presidência encaminhe a solicitação de
instalação da CPI para a Procuradoria-Geral da Casa, para
que esta dê uma resposta. Estamos querendo saber se já
existe um parecer da Procuradoria-Geral e com que recurso
teríamos que entrar agora. Entendemos que, mesmo com esse
requerimento encaminhado à Procuradoria, precisamos saber
qual o prazo que ela tem para opinar. Qual é o prazo que nós
temos para recorrer? Então, Sr. Presidente, gostaria que,
posteriormente, ou mesmo durante esta reunião, me fossem
respondidas essas questões. O requerimento para constituição
da CPI teve 26 assinaturas, inclusive, volto a repetir, de
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Deputados do PSDB. entre eles os Deputados Francisco
Ramalho, Antônio Pinheiro e outros. Eles apoiaram a abertura
da CPI que envolve, pelo menos segundo consta, o ex-
Presidente da Caixa Econômica, Dr. Danilo de Castro.
Entendemos que são importantes essas definições e estamos
aguardando. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado

Marcos Helênio.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,
a Presidência passa á 2sá 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.

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência pretende registrar que, por um equívoco

jornalístico, publicou-se, no "Assembléia Informa', matéria
indicando a existência de pedido de instauração de processo
criminal contra o ilustre Deputado Wilson Pires.
Publicou-se, hoje, no mesmo boletim informativo a devida
retificação, declarando inexistir nesta Casa processo
daquela natureza contra o mencionado parlamentar.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda á
Constituição ng 39/94, de Autoria do Deputado José Militão e
Outros, Que Dá Nova Redação ao Inciso II do Art. 30 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado de Minas Gerais. Pelo BRD : efetivos - Deputados
Geraldo Rezende, José Renato. Tarcísio Henriques, Agostinho
Patrus, Bernardo Rubinger, Dílzon Melo, Arnaldo Canarinho,
Péricles Ferreira. Alvaro Antônio, Jorge Hannas e Ermano
Batista; suplentes - Deputados Côssimo Freitas, Mauri
Torres, Geraldo Santanna, Célio de Oliveira. José Bonifácio,
Romeu Queiroz, Wanderley Ávila, Eduardo Brás, João Batista,
Jaime Martins e Homero Duarte; pelo PP: efetivos - Deputados
Márcio Miranda e José Maria Pinto; suplentes - Deputados
João Marques e Hely Tarquinio; pelo PT: efetivos - Deputados
Maria José Haueisen e Antônio Fuzatto; suplentes - Deputados
Antônio Carlos Pereira e Gilmar Machado. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Visitar a

Companhia Açucareira Riobranquense, do Municipio de Visconde
do Rio Branco, atendendo a requerimento do Deputado Roberto
Carvalho, aprovado na reunião ordinária de 28/4/94. Pelo
ERD: efetivos - Deputados Tarcísio Henriques, Eduardo Brás e
Roberto Luiz Soares; suplentes - Deputados Maria Elvira,
Antônio Pinheiro e Ailton Vilela: pelo PP: efetivo -
Deputado João Marques; suplente - Deputado Paulo Pettersen;
pelo PT: efetivo - Deputado Antônio Fuzatto; suplente -
Deputado Ivo José. Designo. A Gerência-Geral de Apoio ás
Comissões.
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A Presidência vai designar Comissão Especial para Visitar a
General Motors do Brasil e Proceder a Estudo Visando á
Implantação de uma Montadora da Mencionada Empresa no Estado
de Minas Gerais, atendendo a requerimento do Deputado
Ajalmar Silva, deferido na reunião ordinária de 27/4/94.
Pelo BRD: efetivos - Deputados Anderson Adauto, Ajalmar
Silva, Baldonedo Napoleão e Sebastião Costa; suplentes -
Deputados Jorge Eduardo, Simão Pedro Toledo, Francisco
Ramalho e Jorge Hannas; pelo PP: efetivo - Deputado Ambrôsio
Pinto; suplente - Deputado Márcio Miranda. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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 Celestino Siqueira,
em Divinôpo!is; e Roberto Carvalho - falecimento da Sra.
Cecilia d'Avila Starling, em Belo Horizonte. (Ciente.
Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.722/93, do
Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre a visitação
pública ao Palácio da Liberdade e dá outras providências. O
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio,

solicitando a retirada de tramitação do referido projeto. A
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso VIII
do art. 244 do Regimento Interno.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado,

em que, na forma do Regimento Interno, solicita moção de
repúdio ao Vereador Rivanor Souza Dias, do PFL, pela
agressão física cometida contra o Vereador Dimas dos Reis,
do PT. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

2? 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 flQ 1.932/94, do Deputado Jorge Hannas, que autoriza a
reversão de imóvel ao património do Municipio de Manhuaçu. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo ng 1, que apresenta.A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
na forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo ng 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto
de Lei nQ 1.932/94 na forma do Substitutivo ng 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.



-n
141

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei flQ 1.071/92, do
Deputado Ibrahim Jacob, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel de propriedade do Estado a entidade
filantrópica, no Municipio de Ubã. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo ng 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo ng 1. apresentado pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o Substitutivo ng 1. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei nQ
1.071/92 na forma do Substitutivo ng 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na 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 6, às 9 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA
A COMEMORAR O 40 ANIVERSÁRIO DA PETROBRÁS,

EM 29 DE ABRIL DE 1994
Presidência do Deputado Ant6nio Pinheiro

SUMÁRIO: ABERTURA: Ata - Composição da Mesa - Destinação
da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Ibrahim Jacob, do Sr. Cyro Verçosa, do Sr, José
Machado Sobrinho e do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 20h15min. comparecem os Deputados:
Amilcar Padovani - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Pinheiro - Ibrahim Jacob - José Laviola - Roberto
Luiz Soares - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Pinheiro) - Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Ata
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário, para
proceder á leitura da ata. Na sua ausência, convoco o
Deputado Ibrahim Jacob.
- O Deputado Ibrahim Jacob. 20-Secretário "ad hoc", procede

á leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento á mesa os Exmos.
Srs. Célio de Castro, Vice-Prefeito de Belo Horizonte,
representando S. Exa. o Prefeito Patrus Ananias; Caio Múcio
Barbosa Pimenta, Superintendente da Refinaria Gabriel
Passos: Deputado rbrahim Jacob, autor do requerimento que
deu origem a esta solenidade; Cyro Verçosa, Presidente da
União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do
Brasil, representando o Gen. Antônio Carlos de Andrada
Serpa, Presidente de honra da União Mineira de Defesa da
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PETROBRÁS; José Machado Sobrinho, Diretor da PETROBRÀS,
representando o Presidente da referida Empresa. Sr. Joel
Rennô Resende; Dimas Perrin, Coordenador da União Mineira de
Defesa da PETRGBRÀS; Aluisio Pimenta, reitor da UEMG.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião á comemoração do

40Q aniversário da PETROBRAS.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida as pessoas
presentes a ouvir, de pé, o Hino Nacional.
- Procede-se á execução do Hino Nacional

Palavras do Deputado Ibrahim Jacob
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob,
autor do requerimento que suscitou a realização desta
solenidade e membro da União Mineira de Defesa da PETROBRAS.
O Deputado Ibrahim .Jacob - Exmo. Sr. Deputado Antônio
Pinheiro, no exercício da Presidência da Assembléia
Legislativa; Exmo. Sr. Célio de Castro, Vice-Prefeito de
Belo Horizonte, representando S. Exa. o Prefeito Patrus
Ananias; Exmo. Sr. Aluisio Pimenta, Magnífico Reitor da
UEMG; Exmo. Sr. Caio Múcio Barbosa Pimenta, Superintendente
da Refinaria Gabriel Passos; Exmo. Sr. Cyro Verçosa,
Presidente da União Nacional dos Acionistas Minoritários do
Banco do Brasil, representando o Gen. Antônio Carlos de
AndradaSerpa; Exmo. Sr. José Machado Sobrinho. Diretor da
PETRDBRAS, representando o Presidente da empresa, Sr. Joel
Rennô Resende; Exmo. Sr. Dirnas Perrin, Coordenador da União
Mineira de Defesa da PETRDBRAS.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, autoridades presentes, os
quarenta anos da PETROBRAS não devem ser apenas saudados
como episódio festivo. Na verdade, o evento precisa
converter-se numa oportunidade excepcionalmente festiva para
que o povo brasileiro tome conhecimento e se ufane daquela
que é a mais notável e a mais promissora das empresas
estatais, bem como sinta, na saga por ela desenvolvida, a
crescente importãncia que o petróleo representa para a
economia e, sobretudo, para a soberania do País.
Getúlio Vargas, vencendo inúmeras barreiras de todas as
ordens para criar a empresa estatal por meio da Lei nQ
2.004, de 3/10/53, tinha, por certo, a visão ampla de
estadista que ausculta e percebe, com sutil antecedência, os
efeitos do fenômeno sócio-politico-econômico no tempo e no
espaço. Entre a fúria dos entreguistas e o clamor da massa,
Vargas não vacilou em optar pelo último segmento, mesmo
sabendo das intempéries que teria de enfrentar e que
realmente enfrentou.
A PETROBRAS foi um dos principais legados de Getúlio Vargas
e hoje. 40 anos passados, e apesar de luta intensa e
diuturna, percebe-se q ue a história em nada se modificou com
relação aos inimigos da Pátria.
Essa grande empresa brasileira, orgulho pátrio, uma das

maiores e mais rentáveis do mundo em seu gênero, é, por isso
mesmo, extremamente cobiçada pelas poderosas forças
internacionais que sempre se locupletaram com o lucro fácil.
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cômodo, mas desonesto, imoral, montado sobre a miséria
alheia e sobre a exploração da credulidade de dirigentes
despreparados ou venais, ávidos, em suas limitações, pelas
gorjetas dos corruptores.
A simples existência desse interesse pela PETROBRAS, por si
só, já revela a grandeza de seu sucesso estruturado por meio
de um tipo de programação inteligente que, entre outras
coisas, comprova, pelo exemplo, a plena viabilidade das
empresas e da economia nacional, inclusive e particularmente
as estatais.
Devemos convir que a questão do petróleo é estratégica,

obviamente de fundamental importância no âmbito do planeta,
já que os seus subprodutos são responsáveis diretos, nos
moldes da estrutura vigente, pelo acionamento dos segmentos
econômicos que garantem o "status" da sociedade.
Importante é saber que as grandes potências estão entrando

em desespero ao verificar que as suas reservas estão fugindo
do seu controle, enquanto não se inventou, ainda, energia
alternativa que possa manter as benesses sociais usufruídas
pelo chamado Primeiro Mundo. Assim, necessariamente, devemos
estar cientes de que, em termos de petróleo e de energia, o
que é bom para os grandes capitalistas de agora não o é para
o Brasil, já que as perspectivas de futuro não são iguais
para todos, havendo, pelo contrário, sérias e profundas
divergências no interesse, no propósito e na potencialidade,
em virtude da diferença dos meios disponíveis e da filosofia
de aproveitamento racional da matéria-prima.
Rebuscando a história, recordamos que, no Brasil. até 1938.
a pesquisa e a exploração ficavam a cargo da iniciativa
privada. E até então nada se fez, nada existia, o que, no
mínimo, serve para questionar a eficiência da livre
iniciativa quando o Pais é o Brasil, com características
próprias e com inesgotáveis fontes de recursos, muitas
desconhecidas, outras tantas inexploradas.
Em 11/4/38, pelo Decreto-Lei ng 366, instituía-se o regime
legal das jazidas de hidrocarbonetos líquidos e gasosos,
enquanto o Decreto ng 396, de 29/4/38, criava o Conselho
Nacional de Petróleo, fato que configurava um expressivo
avanço.
Com as intempéries enfrentadas, com as gigantescas
barreiras criadas pelos interesses feridos com a intervenção
estatal na área especifica, a conquista foi paulatina e
sedimentada no tempo, com perseverança.
O advento da PETROBRÁS, em 1954, veio sacramentar o
monopólio estatal dessa incomensurável riqueza que
dinamizaria a nossa economia, alicerce da prosperidade.
O jorro do petróleo em Lobato, nos idos de 38, marcaria o
começo de uma longa e fulgurante caminhada.
Hoje, quando vemos tantos poços, inclusive os da
alvissareira plataforma marítima, produzir em grande escala
o precioso ouro negro, obviamente não podemos omitir O
longo, penoso e persistente trabalho realizado pela
PETROBRAS e por seus diletos servidores no curso desses
profícuos 40 anos de vida intensa e construtiva.
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Em 1975, a produção brasileira de petróleo atendia a
somente 12,5% da demanda. Sem maiores perspectivas, seria de
se desanimar, quando os consagrados técnicos internacionais
alardeavam, em extenuantes dossiês, a desfavorável geologia
do petróleo brasileiro e a esterilidade de quase todas as
bacias sedimentares do Pais.
Foi preciso ter muita fé, acreditar, empenhar-se com muito
afinco e determinismo, para criar a nossa própria
tecnologia, base de nossa política energética, com
brasileiros capazes, interessados e particularmente honestos
em seu compromisso moral e cívico , para com a Nação. O
resultado foi a expressão da PETROBRAS de hoje!
Remontando aos idos de 1975. lembremo-nos de que os
contratos de risco, que chegaram a 243, apesar das 43
empresas contratadas, 40 de nível internacional, receberam
86% das bacias sedimentares existentes para exploração.
Esse insucesso da iniciativa privada, ao invés de fazer
esvair a vontade de nossos técnicos, pelo contrário,
estimulou-os a intensificar sua obra redentora, válida, que
está ai para provar a grandeza dessa empresa que honra o
Brasil
Superados os obstáculos que pareciam intransponiveis,
exibindo um desempenho notável. aperfeiçoando técnicas cada
vez mais sofisticadas, a PETROBRAS se tornou soberana na
pesquisa em águas marítimas profundas, descobrindo
importantíssimas reservas que hoje lhe dão destaque no
panorama mundial
Desde que chegou ao primeiro campo no mar, em 1968, a

evolução vem sendo uma constante. Hoje, a empresa detêm mais
da metade desse tipo de poços no mundo, e, verticalmente, a
sua produção é 10 vezes maior do que a da 2a colocada nesse
gênero de exploração.
Foi, dessa forma, justíssimo e oportuno o prêmio obtido
pela PETROBRAS em Houston, como a empresa que mais
contribuiu para o aperfeiçoamento de tecnologia e produção
de petróleo no mar.
Em 1985, com os pés no chão, foi traçado um plano para se

atingir a meta de 500 mil barris por dia, e esse objetivo
foi alcançado antes do prazo. Em dezembro de 1993, a
produção seria, segundo as estimativas, de 720 mil
barris/dia, sucesso total na realização. E quando se anuncia
a produção de 1 milhão de barris por dia, a curto prazo, não
podemos duvidar da hipótese, que será recebida pela
sociedade brasileira com uma comemoração cívica compatível
com a sua enorme significação.
Afora esse tremendo êxito e com prognósticos que garantem
muitos outros, maiores, melhores, não devemos descuidar da
idéia de que a invejável "performance" desperta o desejo do
capital privado de ter o controle acionário da empresa, para
isso usando dos mais diversos e estapafúrdios expedientes,
inclusive os que visam confundir a opinião pública e
enfraquecer a credibilidade da PETROBRAS.
E de se notar que as grandes corporações internacionais
jamais se manifestaram interessadas, antes desse atual
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quadro, pela exploração do petróleo brasileiro, mesmo
havendo, na época, abertura legal que permitia a
participação do capital estrangeiro. A razão do presente
interesse é suspeita e dispensa qualquer Comentário-
0 argumento de que o Brasil não teria condição de levar a
bom termo a pesquisa e a produção não reflete, de forma
alguma, a realidade. E um sofisma tanto dos que cobiçam como
dos que são entreguistas por inglória vocação.
E de se observar que, nesses 40 anos de sua existência, a
PETROBRAS investiu cerca de US$80,000.000.000.00, dos quais
apenas USZ9.400.000.000.00 saíram da União e, mesmo assim,
sem desembolso, mas em forma de impostos, dividendos e
isenções. E somente uma parcela insignificante,
US$600.000.000,00, se deveu á transferência de patrimônio, e
apenas US$200.000.000,00 entraram como dinheiro. Pelo visto,
a PETR0BRAS sempre foi, como continuará sendo,
autofinanclável e do melhor quilate no desempenho econômico-
financeiro. São os próprios resultados obtidos que,
reciclados, permitem o continuo e promissor crescimento.
Procede, pois, que a "PIW", acreditada revista

especializada no assunto, tenha classificado, na sua edição
de 13/12/93, a PETROBRAS como a 15a empresa do ramo no mundo
e, o que é mais importante, a que mais cresce em nível
internacional desde 1987.
Enquanto os países ricos têm reservas reduzidíssimas e suas
empresas tendem á retração, a PETROBRAS se agiganta em
pesquisa e produção. Ora, para aqueles outros países de nada
adianta o monopólio estatal do petróleo, se não o possuem.
Por outro lado,. outros, como os Estados Unidos e a
Inglaterra, não o monopolizam porque têm sua garantia
natural através do oligopólio de empresas como a Chevron.
Exxon, Mobil, Texaco (americanas) e a BP (inglesa), cuja
natureza econômica se confunde com a própria administração
daqueles países.
E bom frisar, contudo, que os países fortes, ao se
defrontarem com a situação dramática e estratégica do
petróleo, esquecem-se dos seus princípios morais e apelam
para o poderio bélico, como, a titulo de exemplo, aconteceu
no conflito do Golfo Pérsico.
Ademais, enquanto sofismaticamente se apregoa - o
neolíberalismo, sob a égide do qual os países ricos Obteriam
vantagens colossais, podemos observar, em ângulo
contrastante, a participação do Estado na economia de
várias nações de Primeiro Mundo. Nos Estados Unidos, a
presença estatal no PIB é de 28,1%; na Alemanha, de 39,4%;
na França, de 49,8%; na Suécia, de 52%, enquanto no Brasil é
de apenas 21,4%, antes das privatizações envidadas a partir
do Governo Collor. Tais dados, confira-se, são extraidos do
anuário da ONU de 1991.
E de se entender, assim, o motivo da vinda da Sra.
Margareth Thatcher ao Brasil para discorrer em favor da
privatização. A questão é aberrante demais. Não podemos mais
nos acomodar diante dos agentes do interesse estrangeiro.



146

Daniel Vergin escreveu um livro de 900 páginas sabre a
história do petróleo e conseguiu a proeza de não incluir
ali, uma única vez, o nome da PETROBRAS, mas agora, apesar
do grave erro da omissão, arvora-se como especialista no
assunto de nossas riquezas minerais, julgando-se capaz de
sentenciar sobre a forma de administrá-las.
O que a PETROBRÁS investe por ano em pesquisas, em
convénios com universidades e centros de pesquisas
nacionais, o que a empresa gasta com compras realizadas no
Pais é algo de simplesmente espetacular para nossa economia.
Movimentando 30% do PIB do Pais, a PETROBRAS arrecadou
US$4.200.000.000,00 em taxas, impostos e contribuições, ao
passo que o sistema financeiro nacional, com a larga faixa
de 60% do P18, não ultrapassou os US$3.000.000.000,00
naqueles mesmos itens.
A PETROBRAS é um bem indescartável do patrimônio público do
Brasil em função de sua grandeza econômica.
Em sua carta-testamento, Getúlio Vargas desabafa: "Quis

criar a liberdade nacional napotencialização das nossas
riquezas através da PETROBRAS, e, mal começa ela a
funcionar, a onda de agitação se avoluma.,.".
Quarenta anos são passados, e a realidade continua
inalterada porque não se modificaram a ganância, a ambição,
a usura das multinacionais.
Esta comemoração das quatro décadas vividas prosperamente

pela maior das nossas empresas implica sentimentos e idéias
que vão do orgulho cívico à preocupação com a revoada dos
abutres capitalistas à espera de uma oportunidade para,
outra vez e agora em sua maior escalada, atentar contra os
sagrados recursos nascidos do suor do povo.
Estejamos alerta, a Pátria , não pode dormir. A vigília

cívica em defesa da PETROBRAS é um dever impostergável de
todos nós.

Palavras do Sr. Cyro Verçosa
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Cyro Verçosa,
Presidente da União Nacional dos Acionistas Minoritários do
Banco do Brasil, representando o Gen. Antônio Carlos de
Andrada Serpa.
O Sr. Cyro Verçosa - Exmo. Sr. Deputado Antônio Pinheiro,
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Exmo.
Sr. Célio de Castro, Vice-Prefeito de Belo Horizonte.
representando S. Exa. o Prefeito Patrus Ananias; Exmo. Sr.
Aluisio Pimenta, Magnifico Reitor da Universidade de Minas
Gerais; Exmo. Sr. Caio Múcio Barbosa Pimenta,
Superintendente da Refinaria Gabriel Passos, representando o
Presidente da PETROBRAS; Exmo. Deputado Ibrahim Jacob,
autor do requerimento que suscitou a realização desta
comemoração; Exmo. Sr. José Machado Sobrinho, Diretor da
PETROBRAS; Exmo. Sr. Dimas Perrim, Coordenador da União
Mineira de Defesa da PETRDBRAS, da qual, orgulhosamente,
faço parte.
Em algumas oportunidades, tive a feliz missão de

representar algumas pessoas, mas, raramente, uma missão tão
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gratificante como esta de representar o Gen. Antônio Carlos
de Andrada Serpa.
E enorme o respeito que temos por esse grande brasileiro,
patriota acima de tudo, sempre defendendo o Brasil. também
na campanha da FEB, quando esteve em campo de batalha no
exercício de sua função militar. Muito embora ocupasse no
Governo militar altos cargos na ocasião desse episódio,
desse golpe militar no Brasil, foi o primeiro a enxergar os
caminhos erróneos pelos quais se dirigiam os comandantes,
os maiores responsáveis pelos destinos da nossa Nação
naquela oportunidade. Enfrentou, na ativa, como General-de-
Exército, inúmeras criticas, porque tentou reconduzir o
Brasil á democracia. Discordava de muitas questões que hoje
nos afetam, previa os erros que hoje acontecem e, por esse
motivo, teve contra si algumas pessoas que o combatiam, que
discordavam das suas idéias.
O tempo veio nos mostrar que esse patriota, que ama o
Brasil acima de tudo, estava absolutamente certo. Por esse
acendrado amor à Pátria e pelos descaminhos que aponta em
nossa suicida política econômico-financeira, que vai
devorando os recursos dos mais pobres, os recursos de quase
toda a população brasileira em beneficio de uma aviltante e
brutal concentração de renda neste Pais, por tudo isso, o
Gen. Antônio Carlos de Andrada Serpa já se manifestou
Inúmeras vezes sobre a PETROBRAS. Depois de tanto ouvi-lo,
eu poderia dizer apenas que, em sua opinião, é essencial que
um assunto tão grave como o monopólio estatal do petróleo
seja tratado com seriedade. Esse monopólio não pode ser
quebrado no Pais até mesmo por uma questão de segurança
nacional. Seria um absurdo abrirmos mão do controle estatal
do petróleo. quando várias outras nações se digladiam em
busca desse bem que a natureza nos oferece. Além disso,
temos as questões de ordem econômica: ou conservamos o
monopólio estatal do petróleo, mantido pela PETROBRAS, ou
estaremos na mão do oligopólio das "Sete Irmãs", que
controlam a produção de petróleo em todo o mundo, o que
traria conseqüências desastrosas para todo o povo
brasileiro.
Ao trazer esse pensamento do Gen. Antônio Carlos de Andrada
Serpa, eu gostaria que pudéssemos refletir sobre ele. Para
esta solenidade, não tivemos tempo de nos encontrar, para
que eu recebesse uma nova mensagem por escrito, mas lerei
uma mensagem que já li em outra oportunidade, em que o
representei, e que diz muito sobre o que estou falando. E
uma mensagem curta, de apenas cinco minutos, mas que deixa
claro o acendrado amor desse patriota, desse homem que
estimo por demais. Para mim, é um orgulho enorme ser seu
amigo e gozar de sua confiança, porque é una das pessoas a
quem mais respeito neste Pais. Dificilmente teremos, no
Brasil, um homem da firmeza de caráter, da dignidade e da
honradez do Gen. Antônio Carlos de Andrada Serpa. Diz o Gen.
Antônio Carlos de Andrada Serpa, abordando esses assuntos
que acabei de levar ao conhecimento de vocês. (- Lê:)
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"Os maiores problemas do Brasil, hoje, como há 170 anos,
foram definidos pelo patriarca José Bonifácio: 'Defender a
soberania, manter a unidade da Pátria e criar a Nação
homogénea, acabando com a fome, com a miséria e com a falta
de assistência á saúde e á educação, do povo, em um Pais tão
rico de recursos, para garantir a todos uma vida digna.'"
Ao contrário, o que se vê da parte dos homens que nos
governam é o esquecimento de que não há Nação sem povo e,
assim, só pode ser nacional o que é popular. Agem contra o
Brasil quando permitem a maior concentração de renda do
mundo em favor dos banqueiros, das multinacionais e dos
grandes empresários.
Quando permitem que os Bancos, em vez de emprestarem
dinheiro a prazos longos e juros baixos às pequenas e médias
empresas, grandes empregadoras e fator principal do
desenvolvimento nacional, especulem financeiramente, obtendo
lucros de US$40.000.000.000.00 ao ano.
Quando. fraudulentamente, Bancos, multinacionais e grandes
empresários mantêm nos paraisos fiscais US$60.000.000.000,00
obtidos do sangue, do suor e das lágrimas do povo
brasileiro.
Quando, todos os dias, desvalorizam a nossa moeda para

exportar cada vez maiores quantidades de produtos que valem
cada vez menos em moeda forte, em vez de criarem um mercado
interno forte aumentando a demanda interna e pagando bons
salários.
Quando permitem a tomada de dinheiro no exterior,
diariamente, por empresas que pagam juros de 6% e ao mesmo
tempo mantêm US$33.000.000.000,00 de nossas reservas em
Bancos estrangeiros, que nos remuneram com 3% ao ano.
Quando permitem a entrada de capitais especulativos nas
Bolsas brasileiras: US$l7.000.000.000.00 em 1993 e cerca de
US$25.000.000.000,00 até o final de 1994, para serem
remunerados pelos nossos juros altos e em poucos meses
deixarem o Brasil, remunerados a 50% reais. Desse dinheiro,
só ficaram no Brasil de 1 a 2 bilhões de dólares.
Quando poderiam realizar uma reforma agrária pacífica, que
representaria a volta aos campos da população periférica das
grandes cidades ingovernáveis, através de um PRO-ÁLCOOL
descentralizado em pequenas usinas, permitindo-se aos
fazendeiros a sua comercialização livremente no portão das
fazendas.
Os campos estão desertos, os fazendeiros, descapitalizados
há 10 anos, entregando o leite produzido por preço
irrisório. Um copo de Coca-Cola pago num botequim
corres ponde a 6 litros de leite. Com o PRO-ÁLCOOL
descentralizado, com a venda de energia, teriamos o melhor
negócio do mundo. Os fazendeiros poderiam pagar bons
salários, acabariam as questões trabalhistas e as grandes
cidades seriam esvaziadas.
Quando permitem a construção de uma superestrutura de poder
econômico para construir uma midia de convencimento do povo,
e principalmente da classe média, de que tudo o que é mau
para o Brasil representa o nosso interesse nacional. Dai
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essas palavras vás: modernização, modernidade, ingresso no
primeiro mundo (todo em crise de desemprego insolúvel),
globalização, interdependência, abertura de mercados, criar
facilidades á entrada de capitais estrangeiros e à compra de
tecnologia de ponta. Simples modismos falsos e mentirosos
para enganar o povo brasileiro.
Quando, a partir dos Governos Sarney e Collor e agora,
principalmente, no Governo rtamar, realizam essas
privatizações inconcebíveis das grandes empresas estatais,
coluna vertebral do desenvolvimento brasileiro e as entregam
a preço de nada, por simples papéis podres, a felizardos
estrangeiros e a grupos monopolistas e oligopolistas
nacionais de que são exemplo a USIMINAS, a AÇOMINAS e a
estratégica produtora de aços especiais ACESITA. construídas
com a privação do trabalho, da educação, da saúde, da
habitação e de uma vida digna imposta ao povo mineiro.
Quando, nessa sede de vender e de destruir o patrimônio
público, querem privatizar o Banco do Brasil, a PETROBRAS, a
Companhia Vale do Rio Doce, a EMBRATEL. a TELEBRAS e tudo
que ainda resta de brasileiro neste Pais tão vilipendiado
por aqueles a quem cumpria defendê-lo.
Quando, finalmente, se assiste, perplexo, à última
tentativa da classe dirigente de destruir o Brasil, fazendo
essa revisão constitucional inoportuna, ilegítima e expúria,
com o fim antibrasileiro de acabar com , o monopólio da
PETROBRAS, das comunicações, da ELETROBRAS e com a defesa
dos minérios para as empresas brasileiras, obedientes ás
ordens recebidas dos americanos, comprometendo a soberania e
independência do Brasil."

Palavras do Sr. José Machado Sobrinho
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Machado
Sobrinho, Diretor da PETROBRAS.
O Sr. José Machado Sobrinho - Exmo. Sr. Deputado Antônio
Pinheiro, que preside esta solenidade; Exmo. Sr. Célio de
Castro, Vice-Prefeito de Belo Horizonte e representante de
S. Exa. o Sr. Prefeito da Capital; Exmo. Sr. Prof. Aluísio
Pimenta. Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais,
ex-Ministro de Estado e meu caríssimo amigo; meu caro
companheiro Dr. Caio Múcio Barbosa, Superintendente da
Refinaria Gabriel Passos, representante do Presidente da
PETRDBRAS, Sr. Joel Rennó Resende; Deputado Ibrahim Jacob,
autor do requerimento que nos permite esta homenagem não
tardia. mas no momento adequado, aos 40 anos da nossa
PETROBRAS; Sr. Cyro Verçosa, Presidente da União Nacional
dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil,
representante do Gen. Antônio Carlos de Andrada Serpa; meu
caro amigo Dimas Perrin, coordenador do já vitorioso
movimento União Mineira em Defesa da PETROBRAS; minhas
senhoras, meus senhores, demais autoridades presentes, cabe-
me a honra de agradecer, nesta oportunidade, a homenagem que
a Assembléia do nosso Estado presta à PETROBRAS. Talvez a
melhor forma de fazé-10 fosse acender uma vela para
comemorar, aqui e agora, o inicio da explotação de petróleo
do Marlin VI, que ocorreu hoje, a uma profundidade de
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1.027m. Trata-se de mais um recorde e mais uma vitória
extraordinária da PETROBRAS.
Para falarmos da capacidade profissional, tecnológica e
científica da PETROBRAS, neste momento que a Assembleia
Legislativa do nosso Estado a homenageia, para sermos breve,
ensejando oportunidade para outros que queiram se
manifestar, nada teríamos a fazer senão simplesmente
anunciar dados.
A PETROBRAS é inegavelmente a grande empresa de petróleo,

atualmente, no mundo, vitoriosa, respeitada sobremaneira
fora das nossas fronteiras, até mesmo por aquelas que com
ela concorrem, Lamentável e desgraçadamente, dentro de
nossas fronteiras é que se levantam as vozes mais negativas,
mais antipatrióticas, mais contrárias aos interesses
nacionais, agredindo uma empresa que é modelo e honra para
qualquer nação do mundo. Infelizmente, no Brasil, a três por
dois, justamente no momento em que se sepulta, de uma vez
por todas, a malsinada revisão, a ilegítima revisão, mais
uma vez se servem da PETROBRAS, o único e verdadeiro símbolo
que sobrevive em nosso Pais, símbolo de luta, de conquista,
de realização e de vitórias em todos os campos, em todas as
áreas, pretendendo lançar novamente sobre ela a pecha da
incompetência, a pecha da irresponsabilidade, sem nos
permitir o contraditório.
Todos estão cientes de que o Sr. Presidente da República

deixou patente, mais uma vez, por intermédio de seu Ministro
das Minas e Energia, que é um ardoroso, um intransigente
defensor do monopólio estatal do petróleo e,
conseqüentemente, de sua execução pela PETROBRAS. E é bom
que se faça uma correção quanto á afirmação do Deputado
Nélson Jobim, emérito e brilhante filósofo do Direito e não
menos emérito e brilhante professor de Direito - porque ele
assim se intitula, à semelhança daquele que o antecedeu,
quando da Constituinte congressual de 1988, o qual se dizia
professor da Sorbonne e acabou sendo um bom pé-de-valsa, de
bolero, na verdade. Aliás, nem mesmo relator de fato ele era
daquela Constituição, que tinha nos trabalhos um excepcional
jurista, o Deputado José Reis, o verdadeiro relator da
Constituição de 1988. Pois bem, o relator dessa revisão
congressual, que atende pela alcunha de Deputado Nélson
Jobim e que não tem nenhum respeito para com o seu passado -
tão pouco distante, uma vez que não se passaram mais que
cinco anos da época em que ele defendia tudo aquilo que
agora condena - esse jovem, brilhante e extraordinário
Deputado tem, inclusive, usado e abusado de sua condição de
emérito professor de Direito para dizer que ninguém é contra
o monopólio estatal. Segundo esse , Deputado, o monopólio
estatal é da União, mas a PETROBRAS, que se arvorou em
detentora desse monopólio, necessariamente, tem de ser
afastada ou, pelo menos, tem de permitir que outras empresas
possam também explorar o petróleo. O monopólio é ou não é.
Não há meio monopólio. E quando se diz que a União é
detentora do monopólio do petróleo - isso é lógico! , só
uma empresa pode executá-lo. Isso é condição para que haja
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monopólio, juridicamente. A União não precisaria que a
Constituição estabelecesse: "Constitui monopólio da União.
A Constituição dispõe, em seu arU 77: "exploração de
jazidas de petróleo, transporte, derivados --- ." Enfim.
aquela série de coisas. A lei que criou a PETROBRAS, a criou
para executar o monopólio. Francamente, é um contra-senso
jurídico ter-se um monopólio e entregar-se a execução desse
monopólio a várias empresas. Nesse caso, não seria mais
monopólio. Seria um oligopólio a exercer esse monopólio, o
que obviamente contraria fundamentalmente a Constituição
vigente. Mas como essa Constituição e as leis deste Pais,
como todas as leis, em todos os tempos da história, sempre
refletiram os interesses das elites e das classes
dominantes, é obvio que há que se justificar, jurídica e
tecnicamente, esses absurdos que afrontam a lei.
Todos sabemos que o minério de ferro, assim como a bauxita
e o titânio, é riqueza do subsolo, que pertence á , União e
que não constitui monopólio. A distinção da PETROBRAS é que
ela trabalha com produto que, corno os minérios a que me
referi, é riqueza que também pertence à União por estar no
subsolo, que é de propriedade brasileira.
Quando a Constituição fala em exercício do monopólio, ou
seja, quando extrapola o seu dispositivo que fala de
riquezas, para significar claramente monopólio da -União, é
evidente que esse monopólio só pode existir se uma empresa
como a PETROBRAS for a sua única executora. Não há como se
conceber o monopólio através de várias executoras, até mesmo
em empresas multinacionais. Vejam a que absurdo nos conduzem
a ligeireza e a fragilidade do raciocínio jurídico que está
prevalecendo na chamada revisão da Constituição- Ninguém
melhor definiu essa revisão do que Rogério César Coelho,
grande jornalista, eminente físico da UNICAMP e membro da
consultoria de editoriais da Folha de S. Paulo, que, por
várias vezes, em inúmeros artigos, criticava a PETROBRAS, o
que é legitimo. A PETROBRAS é intocável no exercício do
monopólio. Entretanto, em atividades da sociedade PETROBRAS,
como atividades financeiras, atividades de recursos humanos
e atividades econômicas, ela não é intocável. Até mesmo
quando se cometem alguns equívocos e alguns erros no
processo de contratação de obras e serviços ou na
contratação de equipamentos. O Or. Rogério presidiu, na
Folha de S. Paulo, um grande debate, ao qual estiveram
presentes o Ministro Aureliano Chaves, o Dr. De Lucas.
Diretor da PETROBRAS, o representante de uma grande empresa
de químicos, e o Deputado ex-membro do Partidão Albert ( ... )
Por mais que me interesasse em descobrir as razões pelas
quais eles haviam mudado de opinião, eu não conseguia.
Arrisquei-me, então: será por causa da queda do Muro de
Berlim? Ai pensei: o que tem a queda do Muro de Berlim com
Marx? Estão confundindo stalinismo com marxismo. O que tem a
ver o chamado socialismo real, que nunca aconteceu, até
hoje, na União Soviética nem em lugar nenhum do mundo, com a
alteração e a queda do muro de Berlim, para fazer vocês
mudarem de posição?
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É a mesma coisa que falar em economia de mercado. Ninguém
até hoje a definiu. Se fosse pegar ao pé da letra, economia
de mercado pressupõe que dentro do mercado se façam trocas.
Mas, na realidade, Roosevelt, o nosso saudoso Presidente dos
Estados Unidos da América, um dos líderes da guerra de 1939,
quando questionado sobre sua atuação a favor do
fortalecimento de empresas e sobre seu apoio a determinadas
empresas e ao ser ao mesmo tempo acusado de socialista,
apenas respondeu; "socialista não é possível, pois sou
americano, logo não posso ser socialista".
Uma coisa eu sei: economia de mercado só existe, só ocorre

quando há equilíbrio de forças que estão atuando no mercado;
quando isso não acontece, não há economia de mercado, há
apenas o poder económico, a luta do poder econômico, que
acontece atualmente no caso da PETROBRAS.
Dizem que a PETROBRAS é uma empresa estatal e ninguém

contesta isso. E executora de um monopólio restrito à area
territorial brasileira, sem concorrer lá fora. E, aqui
dentro, obteve e obtém todos os índices extraordinários. Só
não consegue competir com o Oriente Médio, na retirada do
petróleo do subsolo, porque lá eles tiram petróleo até com
o dedo e nós temos que ir a profundidade de até 4.000m.
Afora o Oriente Médio e a OPEP. nós concorremos com qualquer
empresa de qualquer setor.
Não temos condições de concorrer, no entanto, com as

grandes empresas multinacionais. Somos uma Nação pobre,
subdesenvolvida, sem capital interno, sem poder de armas e,
até mesmo, sem muita capacidade diplomática, enquanto que,
às vezes, dentro dos Estados Unidos, são empresas, segundo
dizem, privadas. Privadas, porque elas concorrem com outras
300 empresas americanas, mas que dentre elas se
caracterizam. Mas são muito mais estatais que a PETROBRAS
quando saem das áreas territoriais dos Estados Unidos. Nós
não saímos das áreas brasileiras. Nosso trabalho é aqui
dentro. A PETROBRAS é uma empresa que tem vocação para
servir o Pais. Não é somente eficiente e produtiva do ponto
de vista da microeconomia. E também eficaz do ponto de vista
da macroeconomia, pois está voltada para o interesse
nacional. E evidente que essas empresas muitas e muitas
vezes vêm sendo sacrificadas, notadamente por alguns
Presidentes que confundem a gestão da coisa pública com a
propriedade da coisa pública. E sacrificam a PETROBRAS como
sacrificam todas as empresas estatais deste Pais. Para
beneficiar a quem? As grandes empresas nacionais, sejam elas
privadas, empresas nacionais brasileiras ou empresas
nacionais com capital exclusivamente nacional, ou seja, as
grandes empresas nacionais e as grandes empresas
internacionais.
Por que, de um modo geral, as siderúrgicas foram para o
buraco? Porque eram obrigadas a entregar o aço ás
multinacionais da indústria automobilística a um preço
inferior ao que efetivamente produzia. E o que fazia em
relação á indústria automobilística fazia em relação às
outras empresas também.
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Para não nos estendermos muito e ser o mais breve possível,
informamos que a PETROBRAS, muitas vezes, teve o seu preço
defasado para beneficiar primeiro os que muito sofrem com
relação ao gás de cozinha. Os consumidores recebem o gás a
preços idênticos tanto no Rio de Janeiro como em Rondônia e
no Chui.
Este Pais reduziu sempre e vem reduzindo cada vez mais as
suas linhas de trem de ferro porque, para as empresas
multinacionais automobilísticas, é muito melhor que se pegue
a mercadoria lá no Chui e se leve até a região de Roraima em
cima de um caminhão.
E evidente que temos que ter preços especiais para o

diesel. querosene, gás de cozinha e para uma série de outros
derivados do petróleo. Possuem preços especiais e, agora,
qualidade que ninguém discute. Nossa gasolina será utilizada
na Fórmula-1, que ocorrerá no domingo, na Itália, e o nosso
querosene é utilizado por qualquer avião ou empresa do
mundo. Nossa gasolina é tão boa quanto a gasolina e o diesel
que são distribuídos dentro dos Estados Unidos, ou até
melhor.
Uma coisa é certa, somos uma empresa estatal, já que

exercemos o monopólio da União e pagamos um preço muito caro
nesse exercício, que é permanentemente sacrificado em razão
da defasagem do preço para atender a políticas
governamentais, em relação às quais não temos restrições.
Agora, dizer que essas mesmas que ai estão são empresas
privadas, chega a doer a sensibilidade, a consciência e a
inteligência de qualquer cidadão que queira enxergar um
pouco além daquilo que a midia descreve permanentemente.
Quem é que está impondo as multinacionais do petróleo aqui
no Brasil? Quem impôs as muitinacionais do petróleo na
Argentina? Quem está impondo as multinacionais no Chile, na
Colômbia e em outras nações da América Latina? Será pela sua
própria capacidade, pela sua própria técnica? Não, elas nada
mais são do que representantes, em extensão, do Governo dos
Estados Unidos da América do Norte, quando ultrapassam as
fronteiras dos Estados Unidos,
Eu pergunto: o que é mais estatal? Uma empresa como a
PETROBRAS, que vem cumprindo inteiramente com suas
obrigações e objetivos, sendo o maior deles, e o único
exigido pela Constituição, ode atender ao mercado nacional,
pois ninguém nem lei nenhuma fala que a PETROBRAS tem que
partir imediatamente para alcançar sua auto-suficiência? O
que se exige da empresa é o atendimento ao mercado nacional
de derivados. Isso vem sendo feito de forma extraordinária,
cada vez mais identificando grandes reservas no Pais, que
alcançam, aproximadamente, 10 bilhões de barris, e há
previsão técnica para, em pouco tempo, chegarmos a 20
bilhões, enquanto que eles lá estão, cada vez mais perdendo
a sua capacidade de aumentar as suas reservas, a sua
produção.
Será, meus amigos, meus senhores, companheiros de 40 anos
da PETROBRAS, 40 anos que me fazem lembrar tantas noites
maravilhosas que passávamos na Associação Comercial de Minas
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Gerais, em companhia do amigo fantástico, o Presidente
Renato Falci, do saudoso Osório da Rocha Diniz, do não menos
extraordinário Prof. Washington Pinho, assessor econômico da
Associação Comercial, naquele tempo e ao lado dele, um Artur
da Silva Bernardes, um Gabriel Passos, e tantos outros.
Poderia prestar uma homenagem á pessoa do meu amigo Dimas

Perrin, que já lutava conosco. Nós, embora naquele tempo
fôssemos mais jovens, já Integrávamos o grupo que defendia a
PETRO8RÁS.
E importante, muito importante esta comemoração. São 40

anos de memória.
Na Associação Comercial nasceu a tese mineira do petróleo,
que foi transformada na Lei nQ 2.400. com emenda dos
Deputados Bilac Pinto e Lúcio Bitencourt e substitutivo do
Deputado Euzébio Rocha.
Essa foi a tese mineira do petróleo, nascida na Associação

Comercial de Minas Gerais, que hoje tem um representante no
Conselho da Administração do Petróleo. Mas, diga -se de
passagem, em que pese á homenagem que presto hoje ao meu
Bemquerer, extraordinário amigo e companheiro de PETRO8RAS,
é preciso que a Associação Comercial retorne aos quarenta
anos passados e volte a ser novamente o elo e o impulso das
grandes necessidades nacionais.
A Associação Comercial de Minas, assim como a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais e, enfim, todas as
entidades patronais de Minas, que sempre tiveram papel
destacado no avanço da economia de Minas e do Pais, precisam
retornar.
Minas, cada vez mais, está se afastando de seus índices de
avanços sociais, que são cada vez menores em relação a
alguns estados do Nordeste. E preciso que volte novamente a
ter brilho esta Minas que foi a causa completa e absoluta do
desenvolvimento deste Pais; esta Minas que está, de certa
maneira, ausente do cenário federal, ausente do Congresso
Nacional; esta Minas que tem uma figura de proa, como o
Exmo. Deputado e atual Vice-Prefeito, que muito bem poderia
servir a Minas, como Vice-Presidente da República, em
qualquer chapa, mas que poderá servir a Minas, também, como
candidato a Governador de Minas Gerais, já que 5. Exa. traz
tudo que representa a história mineira, pela qual tanto
lutamos.
Estou muitíssimo alegre e feliz em ver que a nossa

Assembléia, na pessoa do seu Presidente em exercício, está
homenageando a PETROBRAS.
A PETROBRAS está sendo agora agredida e, se ela for

derrubada, o resto virá por acréscimo. Não tenham dúvida do
que estou dizendo. Anotem o que estou dizendo. Se não
criarmos um movimento gigantesco de sustentação á PETROBRAS,
o resto vem por acréscimo. A primeira empresa que vai
desaparecer, depois da PETROBRAS, será a Companhia Vale do
Rio Doce, que não perdeu nenhuma de suas subsidiárias, que
estão sendo mantidas como um bloco intacto, para amanhã, ser
entregue intacto a qualquer multinacional, como essas q ue ai
estão. notadamente as japonesas. Essas multinacionais já
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estão preparadas para receber a PETROBRÁS. É por isso que se
está fazendo esta guerra violenta contra a PETROBRAS. Estão
acusando-a de qualquer maneira.
Como Diretor da PETROBRAS, posso dizer que, realmente, em
nossa empresa, existem falhas que precisam ser corrigidas. E
necessário que se façam modificações, e elas serão feitas.
As falhas serão corrigidas.
Falhas não só da parte deste Diretor, mas de muitos outros.
É bem verdade, em que pese aos maleficios que porventura
tenham ocorrido na PETRDSRAS, que eles vêm ocorrendo em
várias outras empresas.
Se há uma coisa que ninguém leva em consideração neste Pais

é o fato de que o projeto do álcool, que se trata de um
projeto nacional, instituído por lei, presta favores àqueles
que entraram dentro do sistema para a produção do álcool,
porque muitos estão deixando de produzir álcool para
produzir açúcar porque o açúcar dá mais lucro. Isso não
poderia jamais acontecer, como não poderá jamais acontecer
dentro da PETROSRAS qualquer coisa que possa descaracterizar
a grandeza que justificou a sua criação. Quero assegurar aos
senhores que a Diretoria da PETROBRAS está empenhada em
levar a termo a investigação sobre qualquer irregularidade
que porventura lá exista. Mas as irregularidades apontadas
até agora, nada mais são do que irregularidades há muito
repetidas e que dizem respeito ao passado. No entanto, se
elas ainda não foram consertadas, nós as iremos consertar. E
os 50 servidores da PETROBRAS, juntamente com os 150 milhões
de brasileiros conscientes, sabem que a PETROBRAS é a grande
viga mestra deste Pais, sem a qual nenhum projeto
efetivamente nacional poderá ser desenvolvido e implantado,
pois, sem a PETRDBRAS, qualquer projeto será um engodo, será
uma mistificação, será uma mentira. A PETROBRAS é intocável.
E essa intocabilidade não é dela, é da Nação brasileira e
terá que ser do povo brasileiro, ainda que tenhamos que
levantar a consciência nacional, para nos libertarmos desse
mal canceroso que está conduzindo a Nação a uma lavagem
cerebral sem exemplo na nossa história. Até mesmo aqueles
que há cinco anos escreviam de uma maneira, hoje escrevem de
outra, porque perceberam que escreviam sob pressão desse
monstro chamado comunicação, que não permite a ninguém
conscientemente trazer para fora o sentimento de uma nação,
enquanto não se libertar. Não podemos aceitar a falta de
liberdade de imprensa. Todos nós queremos a imprensa cada
vez mais livre. Mas, há alguma coisa que se sobrepõe à
liberdade de imprensa. E nos livrarniosdaqueles que não têm
condições éticas, morais, profissionais, económicas,
sociais e politicas de serem donos dos meios de comunicação,
pois tais indivíduos põem em risco a própria segurança, a
própria soberania, a própria grandeza da nossa Pátria, neste
instante representada pela PETROBRAS, agredida sem poder
defender-se. A PETRDBRAS não tem direito de defesa, nem
mesmo com matéria paga. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
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o Sr. Presidente - A riqueza de um pais se faz com idéias.
com trabalho e com inteligência para administrar seus
projetos- Na história das nações desenvolvidas, os
empreendimentos vitoriosos sempre tiveram como suporte a
determinação, monitorada pelo discernimento na hora de
definir rumos e tomar decisões.
Na história deste imenso Pais chamado Brasil, possuidor de
invejáveis recursos naturais, muitos desvios e atos
impatrióticos foram cometidos, impedindo que alcançássemos
um nível mais avançado de desenvolvimento.
Entre erros e acertos na construção de sua estrutura
econômica - desde a exploração mineral, o filão descoberto
pelos colonizadores portugueses, até a conquista de
tecnologias de ponta geradas pelo processo de modernização
industrial -, o Pais tem consolidado alguns pilares de seu
progresso. No Brasil contemporâneo, um desses pilares tem
sido, com certeza, o aproveitamento das jazidas
petrolíferas.
Combustível que move grande parcela da economia moderna, o
petróleo tornou-se matéria-prima estratégica no contexto
mundial. As oscilações da política de preços praticada pelos
grandes produtores já provocaram choques que colocaram em
alvoroço países ricos e pobres dos cinco continentes.
Um desses sustos, na década de 70, levou o Governo
brasileiro a buscar avidamente alternativas energéticas,
destacando-se entre elas a polêmica investida no programa
nacional do álcool.
Em nome de supostos princípios nacionalistas e
democráticos, outra crise, gerada na disputa pelo controle
das reservas petroliferas, resultou recentemente na guerra
do Golfo Pérsico, amargo episódio de violência, destruição e
perda de vidas humanas.
Nascida em 1953 do clamor de parte da população brasileira

e do empenho do Presidente Getúlio Vargas, a PETROBRAS vem-
se constituindo, em meio às intempéries internacionais, em
sólida base da nossa política energética. Em seus 40 anos de
existência, aumentou substancialmente o conhecimento das
reservas nacionais de petróleo, a produção e a capacidade de
refino, montou um vasto acervo industrial, no qual se
destacam refinarias, plataformas marítimas, terminais,
plantas petroquimicas e de fertilizantes, e espalhou pelo
Pais dezenas de complexos industriais, bases de
armazenamento e distribuição de combustíveis e centenas de
quilômetros de oleodutos e gasodutos.
Nesse percurso, o grande mérito da empresa foi adotar o

caminho da pesquisa e da exploração, apostando no potencial
do solo brasileiro. Diante dos possíveis contratempos da
conjuntura internacional, optou acertadamente por uma
estratégia de aumentar a produção, em vez de simplesmente
refinar o produto importado, o que resultou em significativa
economia de divisas para o País.
Criada num contexto político em que , falavam mais alto os
interesses nacionalistas, a PETROBRAS. nesses 40 anos,
tornou-se um gigantesco complexo industria] e financeiro.
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empregando milhares de pessoas e movimentando bilhões de
dólares anualmente.
Tais dimensões, porém, encerram o risco de que, poderosa e
autónoma, se perca dos objetivos precipuos de um moderno
agente de desenvolvimento.
Numa hora em que o País passa por um processo de reflexão

de sua trajetória política e económica, é imprescindível que
empresas como a PETR0BRAS continuem prestando os.melhores
serviços à Nação e, acima dos interesses particulares ou
corporativistas, sigam o caminho que, no contexto atual,
resulte em maiores benefícios para nossa economia e em
melhores condições de vida para o nosso povo.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece a presença das
autoridades e demais convidados e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de debates
de segunda-feira, dia 2, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 86a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Wilson Pires e Jorge
Eduardo. membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Jorge Hannas. declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes- A seguir, a
Presidência faz a leitura de correspondência da Sociedade
Brasileira de Clínica Médica e solicita á assessoria que
dirija expediente á Diretoria-Geral da Casa pedindo-lhe que
estude a possibilidade de viabilizar a postagem de 30
cartazes e 800 malas diretas para a realização do painel "E
Possível Retardar o Envelhecimento', que se realizará no dia
26 de maio próximo. Logo após, a Presidência solicita à
assessoria que distribua aos membros da Comissão um
anteprojeto sugerindo a criação de uma central de leitos na
Diretoria Regional de Saúde em Governador Valadares, para
análise futura. A seguir, a Presidência passa á discussão e
á votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
emite pareceres favoráveis á aprovação dos Projetos de Lei
ngs 1.708/93. no 2Q turno e 1.813/93. no lg turno. O
Deputado Jorge Eduardo emite parecer favorável á aprovação
do Projeto de Lei nQ 1.739/93. no 2g turno. O Deputado José
Leandro emite parecer favorável à aprovação do Projeto de
Lei ng 1.801/93, no lg turno. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os projetos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, no dia 5/5/94. ás
9h30min, com a finalidade de se apreciarem as matérias
constantes na pauta, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
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Sala das Comissões, 5 de maio de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires - Geraldo da Costa

Pereira - Hely Tarquinio. -
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Às onze horas do dia dezenove de abril de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Tarcísio Henriques, Célio de Oliveira
(substituindo este ao Deputado Dilzon Meio, por indicação da
Liderança do PTB). João Batista (substituindo o Deputado
Alvaro Antônio, por indicação da Liderença do PDT) e
Baldonedo Napoleão (substituindo o Deputado Sebastião Costa,
por indicação da Liderança do 8RD), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Tarcísio Henriques, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Passa-se à 2 fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Presidente informa que o Projeto de Lei nQ 1.676/93. com
vista ao Deputado Antônio Fuzatto, encontra-se na pauta e
continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-]o, a
Presidência coloca-o em votação. Discutido e votado, é
aprovado o parecer do Deputado José Renato, o qual conclui
pela aprovação da proposição com as Emendas nps 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça. O Projeto de Lei n
1.914/94, do Governador do Estado, no 1Q turno, vem à
Comissão para receber parecer sobre as emendas apresentadas
em Plenário. Na ausência do relator. Deputado Ermano
Batista, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Célio de Oliveira, que conclui pela rejeição das Emendas ns
3 e 4 e pela aprovação da Subemenda nQ 1 á Emenda n Q 2 e da
Emenda nQ 5, da Comissão de Administração Pública. Discutido
e votado, é aprovado o parecer. Vem a esta Comissão para
receber parecer, no lQ turno, o Projeto de Lei nQ 1.736/93,
do Deputado Sebastião Costa. Na ausência do relator,
Deputado Alvaro Antônio, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado João Batista, que apresenta parecer mediante o
qual conclui pela rejeição da matéria. Discutido e votado, é
o parecer aprovado. Na ausência do relator do Projeto de Lei
ng 1807/93, Deputado Ermano Batista, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Baldonedo Napoleão, que
conclui em seu parecer pela aprovação do projeto com as
Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.
Discutido e votado, é o parecer aprovado. O projeto de Lei
nQ 1.808/93, do Deputado Tarcisio Henriques, no lQ turno, é
redistribuido ao Deputado Baldonedo Napoleão, na ausência do
relator, Deputado Antônio Fuzatto, O projeto recebe parecer
pela aprovação com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Discutido e votado, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece o comparecimento de todos, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 2 de maio de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - José Renato - Ermano

Batista - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.410/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Laviola, o projeto em tela
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de São
João Evangelista.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Agora, vem a proposição a esta Comissão para receber

parecer.
Fundamentação

A presente proposição não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário à sua aprovação. Objetiva fazer
retornar ao patrimônio do Municipio de São João Evangelista
imóvel doado ao Estado em 29/7/85 para a construção de
praças de esporte, sem que, até esta data, lhe tenha sido
dada a utilização prevista. Tal doação não gera despesas
extras para o Estado, não acarretando, portanto, qualquer
repercussão no orçamento estadual
Ressaltamos que, conforme manifestação da Secretaria de
Esportes. Lazer e Turismo por meio do Oficio no 255/93. esta
não se opõe à doação do imóvel. A medida merece, portanto,
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.410/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator —

José Renato - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.459193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Antõnio Pinheiro, o projeto de lei

em epigrafe visa à proibição da venda de bebidas alcoólicas
em bares, restaurantes e similares nas margens das rodovias
estaduais.
Após a publicação, foi o projeto enviado à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Em seguida, a Comissão de Saúde e Ação Social, examinando o
mérito da proposição, opinou pela sua aprovação,
apresentando as Emendas nos 1 e 2.
Passa agora esta Comissão a analisar a matéria.

Fundamentação
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O projeto de lei em análise, aperfeiçoado com as referidas
emendas, não gera despesas extras para o Estado. Portanto,
do ponto de vista financeiro-orçamentário, ele não encontra
óbice á sua aprovação.
Além do mais, a matéria reveste-se de grande alcance
social, pois visa a garantir a saúde, que é um dos objetivos
prioritários do Estado, conforme estabelece a Carta Estadual
em seu art. 2g, inciso VII.
Por seu lado, a diminuição do número de acidentes nas
estradas, além de garantir a proteção, a segurança e o
direito á vida, implicará uma redução na demanda por
serviços de atendimento médico, ambulatorial e hospitalar,
contribuindo para diminuir a sobrecarga por que passa o
sistema de saúde e possibilitando uma melhor prestação
desses serviços pelo Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.459/93 com as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Saúde e Ação Social.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1994.
Roberto Amaral. Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

José Renato - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.572/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
A proposição em tela, do Deputado José Militão, visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Caxambu, com sede no Município
de Caxambu.
O projeto foi encaminhado, para exame preliminar, á

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices
a sua tramitação. Cabe-nos, agora, emitir parecer sobre a
matéria para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -

de Caxambu, fundada em 1991, tem como objetivo a recuperação
e a integração social do excepcional, mediante a instalação
de clínicas, escolas, oficinas e colônias agricolas, entre
outros meios.
Isso posto, consideramos de grande alcance social as

atividades desenvolvidas pela entidade e julgamos oportuna a
declaração de sua utilidade pública.
Entretanto, faz-se necessária uma nova redação do art. lg

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

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.572/93 com a Emenda ng 1, a seguir transcrita.
EMENDA NQ 1

Dê-se a seguinte redação ao art. lQ:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Caxambu, com
sede no Município de Caxambu.
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Sala das Comissões, 6 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.620/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado João
Batista e tem o propósito de disciplinar as reclamações
relativas á prestação de serviços públicos a que se refere o
art. 40, 4g, da Constituição do Estado.
Publicada, foi a matéria encaminhada à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto com as
Emendas ns 1 a 3.
Vem a proposição, agora, a esta Comissão, para receber
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 103, 1, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A prestação de serviços públicos adequados tem sido uma
preocupação constante dos governantes, em face das
exigências dos cidadãos, cada dia mais conscientes dos seus
legítimos direitos.
Assim, não apenas os órgãos do Estado como também as
diversas políticas governamentais têm-se orientado pelo
objetivo de oferecer serviços mais eficientes, o que, na
verdade, constitui a essência da administração pública.
A matéria já foi objeto de tratamento legal pelo art. 21 da
Lei nQ 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, a saber:
"Art. 21 - 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 projeto em tela, ao versar sobre as reclamações relativas
à prestação desses serviços, não apenas complementa os
termos do artigo mencionado como também regulamenta o
mandamento contido na Constituição do Estado, que adotou o
mesmo principio contido no art. 37, 3, da Constituição
Federal.
Entendemos oportuna a iniciativa parlamentar, que visa,
sobretudo, a aprimorar o desempenho da máquina estatal, em
proveito de toda a comunidade mineira.

Conclusão
Em face do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.620/93 com as Emendas ngs 1 a 3,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 4 de maio de 1994.
Tarcisio Henriques. Presidente - Ermano Batista, relator -
Sebastião Costa - José Renato.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.693/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputada Péricles Ferreira, o projeto de lei
em epígrafe declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Município de Medina - ASCOMED -, com sede no
Município de Medina. -
Publicado, o projeto foi submetido à apreciação da Comissao
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para deliberação
conclusiva no lQ turno, nos termos do art. 104, 1, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a Associação Comunitária do

Município de Medina - ASCOMEO - tem por finalidade precipua
prestar assistência econômica, social, educacional e médico-
hospitalar aos membros mais carentes da comunidade, levando-
lhes o amparo de que necessitam e orientando-os no caminho
para a melhoria de suas condições de vida.
Em virtude do indiscutível êxito alcançado pela Associação

no desempenho de suas funções estatutárias, nada mais justo
do que lhe conceder a declaração de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei no 1.693/93. no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de maio de 1994.
Wílson Pires, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.753/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em questão, do Deputado Marcos Helênio,
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Casa das
Meninas, com sede no Município de Ibiritê.
Aprovado no lg turno sem emendas, cabe-nos emitir parecer
sobre a matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Creche Casa das Meninas, com sede em Ibirité, tem por

preocupação primeira a assistência à infância.
A entidade abriga, alimenta, educa e presta assistência

social e médico-odontológica a crianças carentes, além de se
dedicar a atividades que proporcionam a melhoria das
condições de vida e a integração dessas crianças.
A julgar por sua atuação, é a instituição merecedora da

declaração de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões apresentadas, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.753/93, no 2o turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.958194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório



;fl; 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epigrafe autoriza a doação à União de imóveis estaduais
localizados no Município de Unai.
Aprovado no lQ turno, vem o projeto, agora, a esta Comissão
para nova apreciação.

Fundamentação
Conforme tivemos oportunidade de nos manifestar
anteriormente, a proposição em tela não encontra qualquer
óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua
aprovação.
D projeto satisfaz às exigências legais, merecendo
prosperar nesta Casa.

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

Lei ng 1.958/94, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

José Renato - Antônio Pinheiro.



164

Belo Horizonte, terça-feira, 10 de maio de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM E DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Às 91h16min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Baldonedo Napoleão - Geraldo Santanna -

Gilmar Machado - João Batista - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. Esta Presidência deixa de abrir a reunião por
falta de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária de
segunda-feira, dia 9. às 20 horas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 807/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei ng 807/92, do Deputado Roberto Amaral,
dispõe sobre a política hídrica no Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.
Publicada em 6/5/92, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, com as Emendas ngs 1 a 7. Encaminhado o projeto à
Comissão de Política Energética. Hídrica e Minerária, esta
se pronunciou por sua aprovação com as Emendas ngs 1 a 4 e
7, pela aprovação da Emenda ng 6 na forma da Submenda ng 1,
de sua autoria, e apresentou as Emendas ngs 8 a 31, ficando
prejudicada a Emenda ng 5, da Comissão de Constituição e
Justiça. A requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
ouvido o Plenário, foi concedida audiência á Comissão de
Meio Ambiente, que opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nQ 1, de sua autoria.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno, vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser
objeto de parecer quanto aos as pectos económico e
financeiro.

 Fundamentação
A definição da política de recursos hídricos tem como
objetivo o estabelecimento de condições para a orientação
das ações do Executivo no desenvolvimento e na implementação
de planos e programas setoriais, importantes instrumentos



para a captação de recursos internacionais de origem
governamental
A aprovação do projeto de lei não implica alocação de
recursos orçamentários.
O conteúdo da proposição em apreço é abrangente. O projeto
procura dispor sobre todos os aspectos da política
governamental no campo hídrico. Desse modo, não há como
dimensionar, no momento, as repercussões econômico-
financeiras decorrentes do cumprimento da política proposta.
No entanto, sob o enfoque de uma análise de custo-
beneficio, podemos afirmar que, se Minas Gerais e os demais
Estados integrantes de bacias hidrográficas dispusessem de
uma ade quada política hidrica e promovessem sua observância,
não teríamos rios poluídos, áreas urbanas infectadas e todas
as mazelas e gastos dai decorrentes.
Enfim, para o atendimento aos anseios da sociedade, no que
se refere aos recursos hidricos, será ainda necessária a
transparente definição de prioridades na área, aliada a um
planejamento de metas e objetivos. Em outras palavras, será
indispensável a elaboração, a aprovação e a adequada
execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos, fundamental
instrumento de política. proposto no art. 8g do projeto de
lei em tela.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 807/92 na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Meio Ambiente.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - 8aldonedo Napoleão, relator -

Antônio Pinheiro - Jorge Hannas.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Hp 1.459/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria Co Deputado Antônio Pinheiro, o Projeto de Lei

ng 1.459/93 visa à proibição da venda de bebidas alcoólicas
em bares, restaurantes e similares nas margens das rodovias
estaduais.
Após sua publicação, foi o projeto à Comissão de

Constituição e Justiça, que não encontrou impedimentos a sua
normal tramitação na Casa, vindo, agora, a esta Comissão
para receber parecer, no lg turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
E de domínio público o caos reinante nas nossas estradas.

Somando-se o péssimo estado de conservação das estradas e de
inúmeros veículos ao freqüente estado alcoólico de vários
motoristas, o resultado só poderia ser um, diariamente
transmitido pelos noticiários: cenas Violentas de acidentes
automobilísticos, com crescente aumento do número de vítimas
fatais.
A inconseqüência de motoristas que insistem em dirigir

alcoolizados tem elevado, e muito, o número de acidentes nas
rodovias. Os órgãos fiscalizadores competentes confirmam
esse triste fato.
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A matéria em questão objetiva uma redução imediata dessa
estatística assustadora, que aponta um alarmante numero de
vítimas fatais. Portanto, por meio de medida preventiva, o
projeto visa a garantir a integridade física dos
motoristas, e isso nada mais é do que zelar pela saúde e
pela vida, o que está previsto no inciso II do art. 23 e no
aru 196 da Constituição Federal.
Tendo em vista o freqüente desrespeito á legislação sobre a

matéria (Lei ng 10.127, de 5/4/90, ainda não regulamentada),
julgamos ser oportuna essa iniciativa, que amplia o alcance
da lei supracitada ao prever sanções e penalidades para
aqueles que insistirem na irresponsabilidade e, por que não
dizer, no crime de dirigirem alcoolizados. Dado o alcance
dessa proposição, torna-se desnecessária a regulamentação da
lei anterior.
Entendemos que o regulamento desta lei deve definir uma

cooperação entre Estado e municípios para a aplicação das
normas preconizadas, de maneira tal que se garanta maior
segurança nas estradas e se proporcione uma medida efetiva
de proteção á integridade física do cidadão. Ademais, a Lei
Federal ng 8.080. de 19/9/90, em seu art. S, III, define
como um dos objetivos do SUS a assistência ás pessoas por
intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde, com a realização integrada entre União, Estados e
municípios das ações assistenciais e das atividades
preventivas-
Clara está a necessidade de uma norma que se faça cumprir,
de tal forma que Minas Gerais mostre, para o resto do Pais,
sua posição de guardiã daqueles que trafegam por suas
estradas. Os cidadãos não podem continuar, pela culpa de
tantos, expostos ao risco de lesões a sua integridade física
e a acidentes que, muitas vezes, resultam em perda da vida
ou em invalidez irreversível.
Entretanto, julgamos necessário emendar o projeto de forma
tal, que os estabelecimentos comerciais cumpram o disposto
neste projeto de lei, sob pena de terem fechado o seu acesso
ás rodovias estaduais caso insistam na comercialização de
bebidas alcoólicas.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto.de
Lei no 1.459/93, no lQ turno, com as Emendas ngs 1 e 2, a
seguir redigidas.

EMENDA NO 1
Acrescente-se ao art. lQ a expressão "em terrenos contíguos
ás faixas de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem
de Minas Gerais - DER-MG"-

EMENDA NQ 2
Substitua-se o parágrafo único do art. 2o pelos ff lg e

2g:
'Art 2c, - .......................................
lg - Em caso de reincidência, até o limite de 3 (três)

autuações, haverá apreensão das bebidas alcoólicas e multa
progressiva, na forma do regulamento.
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- Ultrapassado o limite previsto no parágrafo

anterior, o estabelecimento infrator terá o seu acesso á
rodovia estadual fechado pelo órgão competente..
Sala das Comissões, 2 de março de 1994-
Jorge Eduardo, Presidente - Márcio. Miranda, relator - José

Leandro.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.495/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
tela tem como escopo isentar do pagamento de taxas de
serviços públicos estaduais as entidades filantrópicas e
creches legalmente constituídas-

Publicada, foi a matéria distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e á Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua rejeição.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, X, "d", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta de rejeição aprovada pela Comissão de
Administração Pública fundamentou-se nos seguintes fatos:
- a CEMIG já concede ás entidades filantrópicas isenções da
tarifa de energia elétrica, que variam de 80% a 100% do
consumo, conforme o disposto na Norma de Distribuição n
5.24;
- a COPASA-MG também dispensa tratamento privilegiado às
entidades filantrópicas ecreches, concedendo desconto de
pouco menos de 60% sobre o consumo de água.
Por outro lado, entendemos que esses beneficios não podem

ser maiores do que os atualmente concedidos, sob risco de se
comprometer o equilíbrio econõmico-financeiro daquelas
concessionárias.
Acrescentamos, ainda, que o Projeto de Lei ng 1.959/94. do
Governador do Estado, em tramitação na Casa, propõe a
extinção de algumas taxas, entre elas todas aquelas
passíveis de serem cobradas das entidades de que trata o
projeto de lei em exame.
Há que se lembrar, também, que a CEMIG é concessionária
federal de serviços públicos, • e as concessionárias de
fornecimento de água tratada são, na sua maioria, empresas
ou autarquias municipais, não cabendo ao Estado legislar
nessas áreas, sob pena de invadir competências que não lhe
estão afetas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei
nQ 1495/93, no lQ turno.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1994.
Roberto Amara], Presidente - José Renato, relator -
Baldonedo Napoleão - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.759193
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Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

A proposição em referência, do Deputado Sebastião Helvécio,
dispõe sobre o programa de alimentação escolar da rede
pública estadual.
Publicada em 29/10/93, a proposição foi apreciada,
preliminarmente, pela Comissão de Constituição e Justiça,
que não encontrou óbice à sua tramitação.
Em cumprimento ao que estabelece o Regimento Interno, vem,
agora, a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
O programa que se pretende seja criado constitui, a nosso

ver, uma das mais significativas medidas em prol do correto
atendimento aos educandos, particularmente aos de baixa
renda.
não efeito, ao estabelecer o principio de que o atendimento
não deverá ficar limitado ao período letivo, mas estender-se
ao período de férias, visa o projeto, no entendimento deste
relator, desatar o nó górdio que tem caracterizado todos os
programas do gênero. Como bem acentua o autor do projeto na
justificação, a fome não tira férias.
Assistimos em todo o Pais à intensa mobilização com vistas
à erradicação da fome dos lares brasileiros, campanha essa
que já ultrapassou as fronteiras nacionais, sendo comentada,
discutida e elogiada em todo o mundo, e transformando seu
criador - o nosso Betinho - num ganhador, em potencial, do
Prémio Nobel da Paz.
Cabe ao Estado de Minas Gerais, desempenhando mais uma vez
o papel inovador que sempre caracterizou suas ações
políticas, dar esse exemplo a todo o Brasil, inspirando,
destarte, programas semelhantes em outras unidades da
federação.

Conclusão
A vista do aduzido, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei ng 1.759/93, no lg turno, em sua forma
original
Sala das Comissões, 12 de abril de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Maria José Haueisen - Ambrôsio Pinto.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.759/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em

exame dispõe sobre o programa de alimentação escolar da rede
pública estadual.
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 por sua aprovação, vem o projeto,
agora, a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 103, X, do Regimento Interno.

Fundamentação



O projeto em pauta não encontra óbice à sua aprovação do
ponto de vista financeiro-orçamentário.
O programa de alimentação escolar da rede pública estadual,
cuja criação é objeto da proposição em tela, destina-se aos
alunos matriculados em creches e classes pré-escolares do
ensino fundamental e da educação especial, até no periodo de
férias.
As despesas decorrentes da execução desta lei serão
financiadas com recursos do Fundo Estadual de Alimentação
Escolar, a ser instituido por lei, não havendo, portanto,
impedimento financeiro.
A medida visa cumprir o disposto no art. 198, XVI, da

Constituição Estadual, que determina a criação de programas
destinados a suprir as necessidades alimentares dos alunos
de ensino fundamental.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.769/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1994-
Roberto Amaral, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

Antônio Pinheiro - José Renato.
EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI 14g 2.004/94

O art. lQ passa a vigorar com as seguintes alterações:
- No "caput", onde se lê:

"CR$9.801.883.000,00 (nove bilhões oitocentos e um milhões
oitocentos e oitenta e três mil cruzeiros reais)", leia-se:
"CR$13.723.000.000,00 (treze bilhões setecentos e vinte e
três milhões de cruzeiros reais)".
II - No inciso 1, onde se lê:
"CR$2.940.644.500,00 (dois bilhões novecentos e quarenta

milhões seiscentos e quarenta e quatro mil e quinhentos
cruzeiros reais)', leia-se:
"CR$3.921.000.000,00 (três bilhões novecentos e vinte e um

milhões de cruzeiros reais)".
III - No inciso II, onde se lê:
"CR$2.940.644.500,00 (dois bilhões novecentos e quarenta

milhões seiscentos e quarenta e quatro mil e quinhentos
cruzeiros reais)", leia-se:
"CR$3.921.000.000,00 (três bilhões novecentos e vinte e um

milhões de cruzeiros reais)".
E onde se lê:
"CR$3.920.594.000,00 (três bilhões novecentos e vinte

milhões quinhentos e noventa e quatro mil cruzeiros reais)".
leia-se:
"CR$5.881.000.000,00 (cinco bilhões oitocentos e oitenta e

um milhões de cruzeiros reais)".
Sala das Reuniões, de maio de 1994.
Agostinho Patrus
Justificação: As alterações propostas por meio da emenda

que ora apresentamos não prevêem aumento da dotação prevista
no projeto de lei em exame, mas tão-somente objetivam
remanejamento de verbas já consignadas no orçamento da
Assembléia Legislativa.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 11 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 5289 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE MAIO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lê
Atas - Correspondência: Mensagens ngs 473 e 474/94 (emenda
ao Projeto de Lei Complementar no 24/94 e Projeto de Lei n
2.017/94, respectivamente) - Oficio nQ 36/94, do Presidente
do Tribunal de Justiça - Oficio nQ 105/94, do Governador do
Estado - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n
2.018/94 - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Agostinho Patrus. Geraldo da Costa Pereira, Márcio Miranda,
Maria Elvira e Raul Messias - 24 Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

- ABERTURA
A- s 201h14min, comparecem os Deputados:

José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvéclo -
Agostinho Patrus - Ambrásio Pinto - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cássimo Freitas - Geraldo Santanna - José Braga - José
Laviola - Kemil Kumaira - Maria Olivia - Milton Salles -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lê Fase
Atas

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4Q-Secretário, nas funções
de 2g-Secretário, procede à leitura das atas das duas
reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Baldonedo Napoleão, lo-Secretário 'ad hoc, lê

a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 473/94*

Belo Horizonte, 9 de maio de 1994.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame desta egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, que dispõe sobre a Fundação de
Amparo á Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - e dá
outras providências.
Instituida pelo Decreto no 25.412, de 13 de fevereiro de
1986, de acordo com a Lei Delegada nQ 10, de 28 de agosto de
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1985, para promover atividades de fomento e incentivo á
pesquisa cientifica e tecnológica em Minas Gerais, a FAPEMIG
está exigindo do Poder Público uma nova estrutura capaz de
habilitá-la a cumprir melhor sua finalidade institucional.
Para a consecução desse objetivo, que pretende elevar Minas
Gerais ao nível do desenvolvimento técnico-científico
nacional, solicitamos a Vossa Excelência atribuir ao projeto
de lei a tramitação prevista no artigo 69 da Constituição do
Estado.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as

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

PROJETO DE LEI NQ 2.017/94
Dispõe sobre a Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - FAPEMIG - e dá outras providências.
Capitulo 1

Disposições Preliminares
Art. lg - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMrG - com personalidade jurídica de
direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro
na Capital do Estado, vincula-se à Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.
Parágrafo único - No texto desta lei, a sigla FAPEMtG e o
vocábulo Fundação se equivalem.
Art. 2 - A FAPEMIG é uma Fundação de direito público, sem
fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira e
possui privilégios legais atribuídos ás entidades de
utilidade pública.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 3Q A Fundação tem como finalidade promover
atividades de fomento, apoio e incentivo á pesquisa
científica e tecnológica em Minas Gerais.
Art. 4 - Para cumprir sua finalidade, compete á Fundação:
- custear ou financiar, total ou parcialmente, projetos

de pesquisa cientifica e tecnológica de pesquisadores
individuais ou de instituições de direito público ou
privado, que, em conformidade com a política pertinente do
Governo e com a análise de mérito pela FAPEMIG, sejam
considerados relevantes para o desenvolvimento cientifico,
técnico, econômico e social do Estado;
II - promover ou participar de iniciativas e programas

voltados á capacitação de recursos humanos, por meio da
concessão de bolsas de estudos, no Pais ou no exterior;
III - promover intercâmbio com pesquisadores brasileiros e

estrangeiros, por meio da concessão de auxilios, com vistas
á capacitação e ao desenvolvimento cientifico e tecnológico
de Minas Gerais;
IV - apoiar á realização de eventos técnico-cientificos no

Estado, organizaaos por instituições de ensino e pesquisa,
associações ou fundações promotoras de atividades de
pesquisa, ou entidades públicas de desenvolvimento sócio-
económico;
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V - promover e participar de iniciativas e programas
voltados para o desenvolvimento científico e tecnológico do
Estado, incluindo aqueles que visem á transferência dos
resultados de pesquisa para o setor produtivo;
VI - promover estudos sobre a situação geral da pesquisa
científica e tecnológica, visando à identificação dos campos
para os quais deve ser, prioritariamente, dirigida a atuação
da FAPEMIG;
VII - promover a difusão dos resultados de pesquisa;
VIII - fiscalizar a aplicação dos auxílios que conceder.

Capitulo III
Do Patrimônio e da Receita

Art. S - O patrimônio da Fundação é constituído de:
- doação, legado e auxilio recebido de pessoa física ou

jurídica, nacional, estrangeira ou internacional;
II - bens e direitos atuais ou que venha a adquirir.
Parágrafo único - Os bens e direitos da Fundação serão

utilizados e aplicados exclusivamente para a consecução dos
seus objetivos
Art. 6Q - Constituem receitas da Fundação:

- dotações e recursos distribuídos pelo Estado;
II - auxílio e subvenção de órgão ou entidade pública ou

privada, nacional, estrangeira ou internacional;
III - receita advinda da aplicação e gestão de seus bens

patrimoniais e de qualquer fundo instituído por lei;
IV - doação, legado, benefício, contribuição ou subvenção

de pessoa física ou jurídica, nacional, estrangeira ou
internacional
V - saldo de exercício anterior;
VI - renda resultante da prestação de serviços na sua área

de atuação;
VII - participação em direitos de propriedade industrial e
intelectual decorrente de pesquisas apoiadas pela FAPEMIG;
VIII - recursos financeiros provenientes de ressarcimento

de financiamento de projeto de pesquisa;
IX - rendas de qualquer outra procedência.
Art. 7Q - Os equipamentos adquiridos para a execução dos
projetos de pesquisa nas instituições públicas poderão, a
critério da Fundação, ser doados, no todo ou em parte, às
instituições em que se realizem projetos de pesquisas.

1Q - A doação de que trata este artigo far-se-á mediante
encargo, com cláusula de reversão do bem, no caso de desvio
de sua utilização.
6 2Q - E vedada a doação a pessoas fisicas ou instituições

de direito privado não pertencentes à Administração Pública
dos três níveis de Governo
Art. 8g - E facultado á FAPEMIG ceder em comodato

equipamentos adquiridos para sua atividade-fim.
Capitulo IV

Da Estrutura Orgânica
Art. 9g - A FAPEMIG tem a seguinte estrutura orgânica:

- Unidade Colegiada:
Conselho Curador;
II - Unidade de Direção Superior:
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Presidência;
III - Unidades Administrativas;
flua - Assessoria de Planejamento e Cooperação Técnica;
III.b - Assessoria Jurídica;
III.c - Diretoria Cientifica;
ItI.c.l - Câmaras de Assessoramento;
III.c.2 - Superintendência de Operações Técnicas:
III.c.2.1 - Divisão de Estudos e Análise de Projetos;
III.c.2.2 - Divisão de Acompanhamento e Avaliação de

Projetos;
III.c.2.3 - Divisão de Informações Técnicas;
III.c.2.4 - Secretariados Orgàos Colegiados;
ItI.d - Diretoria de Administração e Finanças;
IrId.l - Superintendência de Operações Financeiras:
III.d.l.l - Divisão de Administração Financeira;
III.d.1.2 - Divisão de Processamento Contábil;
III.d.1.3 - Divisão de Controle Operacional;
III.d.2 - Divisão de Recursos Humanos;
rII.d.3 - Divisão de Material, Patrimônio e Serviços.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas nos incisos III.aa IIt.d deste
artigo serão fixadas no Estatuto da Fundação, a ser aprovado
pelo Governador do Estado, em decreto.

Seção 1
Do Conselho Curador

Art. 10 - Ao Conselho Curador da FAPEMIG compete;
- definir a política geral da Fundação, tendo em vista

seus objetivos;
II - deliberar sobre o plano de ação, o orçamento anual e

eventuais modificações;
III - julgar, em fevereiro de cada ano, as contas do

exercício anterior;
IV - orientar a política patrimonial e financeira da

Fundação;
V - apreciar e aprovar as indicações dos membros das

Câmaras de Assessoramento feitas pela Diretoria Cientifica;
VI - elaborar a lista tripi ice, a ser enviada ao Governador
do Estado, para designação do Presidente e do Diretor
Científico;
VII - apreciar, em última instãncia, recursos interpostos

contra decisões da Presidência, da Diretoria Cientifica e da
Diretoria de Administração e Finanças, bem como os pareceres
das Câmaras de Assessoramento.
Art. 11 - O Conselho Curador da FAPEMIG tem a seguinte

composição:
- 5 (cinco) membros escolhidos dentre pessoas de ilibada

reputação, sendo 2 (dois) do meio empresarial e 3 (três) de
grande experiência e alta cultura cientifica e tecnológica,
do Estado de Minas Gerais;
II - 4 (quatro) membros escolhidos dentre os indicados em
listas tríplices, organizadas pelos institutos de pesquisa e
instituições de ensino superior com sede no Estado e
vinculadas ao Governo Federal, em conjunto com outras
universidades em funcionamento no Estado de Minas Gerais;
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III - 3 (três) membros escolhidos dentre os indicados em
lista triplice, organizada pelas entidades de pesquisa e
instituições de ensino superior, vinculadas ao Governo
Estadual, em conjunto com as universidades estaduais.

l Q - O Presidente do Conselho Curador será escolhido
dentre seus pares.

- Os membros do Conselho Curador de que trata este
artigo serão designados pelo Governador do Estado.
Art. 12 - O mandato dos membros do Conselho Curador será de
6 (seis) anos, podendo ser renovado por igual periodo, com
substituição obrigatória da terça parte, no minimo.
6 IQ - O mandato do Presidente será de 3 (três) anos.
9 2Q - O Presidente do Conselho Curador, em seus
impedimentos legais e eventuais, será substituido pelo mais
idoso de seus membros.
Art. 13 - O Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente,
pelo menos 2 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente,
mediante convocação do seu Presidente ou por solicitação de,
pelo menos. 1/3 (um terço) de seus membros.
Parágrafo único - O Presidente da Fundação e os Diretores
poderão ser convocados para participar das reuniões do
Conselho Curador, sem direito a voto.
Art. 14 - As disposições relativas ao funcionamento do
Conselho Curador da FAPEMIG serão fixadas em regimento
interno, aprovado por seus membros.

Seção II
Da Direção Superior

Art. 15 - A Direção Superior da FAPEMIG será constituida
por 1 (um) Presidente e 2 (dois) Diretores.

lg - O Presidente e o Diretor Científico serão nomeados
pelo Governador do Estado, mediante lista tríplice
organizada pelo Conselho Curador.

2c, - Os mandatos do Presidente e do Diretor Científico
serão de 3 (três) anos, permitida a recondução.
# 3Q - Na ausência ou impedimento do titular, o Presidente

será substituido pelo Diretor Científico-
Art. 16 - Compete ao Presidente da Fundação:
- apresentar o plano de ação e o orçamento anuais da

FAPEMIG ao Conselho Curador;
II - administrar a Fundação, exercer a coordenação de suas
atividades, bem como zelar pelo cumprimento de seus
objetivos básicos;
III - firmar termos de concessão de auxilios, contratos.
convénios, ajustes e outros Instrumentos legais com
instituições públicas ou privadas, relacionadas com os
interesses da Fundação e cientificar o Conselho Curador da
realização dos mesmos;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e

deliberações do Conselho Curador, bem como a legislação
pertinente ás fundações de direito público e ás
determinações do poder público relativamente á fiscalização
institucional;
V - orientar e supervisionar as atividades da Assessoria de
Planejamento e Cooperação Técnica e da Assessoria Jurídica:
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VI - convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
VII - encaminhar, após aprovação do Conselho Curador, a
prestação de contas anual ao Tribunal de Contas do Estado;
VIII - baixar portarias e outros atos no limite de sua
competência;
IX - representar a Fundação em juízo ou fora dele.
Art. 17 - Compete ao Diretor Cientifico:

- propor o plano operativo anual da Fundação em sua área
de competência;
II - exercer a gestão, acompanhamento, supervisão e

controle das atividades de fomento, apoio e incentivo à
pesquisa e desenvolvimento;
III - deliberar sobre os pedidos de concessão de auxílios,

em conformidade com a política geral da Fundação, definida
pelo Conselho Curador;
IV - assessorar o Conselho Curador na seleção de

especialistas para comporem as Câmaras de Assessoramento;
V - orientar e coordenar as Cãmaras de Assessoramento;
VI - supervisionar o acompanhamento e avaliação das
pesquisas e demais atividades de fomento, apoio e incentivo;
VII - substituir a Presidência em suas ausências ou
impedimentos, para todos os fins;
VIII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas
pela Presidência ou pelo Conselho Curador.
Art. 18 - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:
- acompanhar e controlar, sob o enfoque administrativo-

financeiro, os projetos, convênios, contratos e ternos de
outorga firmados pela FAPEMIG;
II - exercer a gestão, acompanhamento, supervisão e

controle das atividades relativas aos recursos humanos,
financeiros e materiais da Fundação.
rir - cumprir e fazer cumprir, no ãmbito da FAPEMIO, as

disposições legais, estatutárias e regulamentares;
IV - executar outras atribuições que lhe forem determinadas

pela Presidência ou pelo Conselho Curador.
Seção III

Das Cãmaras de Assessoramento
Art. 19 - Compete às Cãmaras de Assessoramento:

- analisar, sob o ponto de vista de mérito, científico e
técnico, pedidos de fomento, apoio e incentivo recebidos
pela FAPEMIG, submetendo seus pareceres á Diretoria
Científica;
II - avaliar a execução, do ponto de vista técnico-
científico, dos projetos que tenham recebido apoio
financeiro da FAPEMIG;
III - sugerir e propor medidas que auxiliem a Fundação no

cumprimento de seus programas e finalidades;
IV - exercer outras tarefas correlatas que sejam

solicitadas pelo Conselho Curador ou pela Diretoria
Científica.
Art. 20 - As Câmaras de Assessoramento serão organizadas
por grandes áreas de conhecimento, definidas pelo Conselho
Curador, com delimitação de competência fixada no Estatuto
da FAPEMIC.
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f lQ - As Câmaras, de que trata este artigo, serão
compostas por pesquisadores e profissionais de reconhecida
experiência e conhecimento. -

2g - Os membros das Câmaras de Assessoramento farão jus a
uma remuneração, a titulo de pró-labore, cujo valor será
fixado, anualmente, por ato do Conselho Curador da Fundação.
6 3g - O Diretor Cientifico será o Coordenador das Câmaras

de Assessoramento.
Capitulo V

Do Regime Econômico e Financeiro
Art. 21 - O exercício financeiro da Fundação coincidirá com

o ano civil.
Art. 22 - O orçamento da Fundação é uno e anual e

compreende as receitas e despesas dispostas por programa.
Parágrafo único - As despesas de administração não poderão
ultrapassar a 5% (cinco por cento) do orçamento anual da
Fundação.
Art. 23 - Os projetos e demais atividades de fomento, apoio

e Incentivo, que excedam a um exercício financeiro, terão,
obrigatoriamente, consignadas dotações orçamentárias nos
exercícios subseqüentes, necessárias ao seu prosseguimento,
de acordo com os respectivos cronogramas.
Art. 24 - A Fundação submeterá, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais seus balanços e demais
demonstrativos de suas atividades.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 25 - O regime jurídico dos servidores da FAPEMIG é o
estatutário, previsto no Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado e na legislação complementar.
Parágrafo único - Aplica-se aos servidores da FAPEMIG o

disposto na Lei ng 10.324, de 20 de dezembro de 1990.
Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 26 - O Anexo 1 da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro de
1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta lei.
Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo são de
recrutamento amplo, providos por ato do Governador do
Estado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 23
da Constituição do Estado, ressalvados os cargos de que
cogita o artigo 15 desta lei.
Art. 27 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão da Fundação, os cargos constantes do Anexo II
desta lei, destinados ao atendimento da estrutura
intermediária da FAPEMIG.

lo - Os vencimentos dos cargos criados neste artigo
correspondem à soma do vencimento básico e gratificações
inerentes aos cargos de Símbolo S-Ol, da sistemática da
Administração Direta do Poder Executivo, multiplicada pelos
fatores de ajustamento fixados no Anexo II desta lei.
f 2Q - O ocupante de cargo de provimento em comissão poderá
optar pela remuneração do cargo comissionado ou pelo
vencimento do cargo efetivo ou da função pública acrescido
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de 20% (vinte por cento), incidentes sobre o vencimento do
cargo em comissão.
Art 28 - Ficam acrescidos no Anexo II da Lei ng 10.324, de
20 de dezembro de 1990, 14 (quatorze) cargos de Auxiliar de
Atividades de Pesquisa. 9 (nove) cargos de Técnico de
Atividades de Pesquisa. 1 (um) cargo de Assistente de
Ciência e Tecnologia. 2 (dois) cargos de Analista de Ciência
e Tecnologia. 10 (dez) cargos de Pesquisador e 2 (dois)
cargos de Pesquisador Pleno, destinados ao Quadro de Pessoal
da FÂPEMIG.

Capitulo VIU
Disposições Transitórias e Finais

Art. 29 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta de dotação orçamentária própria da
Fundação.
Art. 30 - Para os atuais membros do Conselho Curador ficam
mantidas as nomeações e os prazos de seus respectivos
mandatos.
Art. 31 - No prazo de 30 (trinta) dias da data desta lei, o
Poder Executivo publicará decreto, aprovando o Estatuto da
FAPEMI O.
Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data da de sua

publicação.
Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do
Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM No 474/94

Belo Horizonte, 9 de maio de l994-
Senhor Presidente:
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
solicitar que seja incluída emenda aditiva ao Projeto de Lei
Complementar nQ 24, que organiza a Procuradoria-Geral da
Fazenda Estadual, dispõe sobre a carreira de Procurador da
Fazenda Estadual e dá outras providências, consubstanciada
no artigo 45, como abaixo transcrito, renumerando-se os
demais dispositivos, a partir deste número, no texto
originalmente encaminhado (Título V - Capitulo III):
"Art. 46 - E devida pensão mensal por morte do Procurador

da Fazenda Estadual ao cônjuge, enquanto durar a viuvez, ou,
em sua falta, aos filhos menores de 18 (dezoito) anos ou
incapazes, correspondente a 2/3 (dois terços) da remuneração
ou dos proventos do Procurador da Fazenda Estadual falecido.

lo - E vedada a acumulação de pensão de que trata este
artigo com outra percebida a mesmo titulo do Tesouro do
Estado, facultada a opção pelo recebimento da pensão do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPSEMG.
f 2Q - A pensão será revista nos mesmos índices e nas
mesmas datas de vigência dos reajustamentos de vencimento
dos cargos do Quadro Especifico de Pessoal da Procuradoria-
Geral da Fazenda Estadual



1 78

Permito-me observar que idêntico tratamento é dado ao
ocupante de cargo de Procurador do Estado, conforme esta
expresso no artigo 46 da Lei Complementar nQ 30. de 10 de
agosto de 1993, que organiza a Procuradoria-Geral do Estado
e dá outras providências.
Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar ng 24/93.

- Publicado de acordo com o texto original.)
"OFÍCIO NQ 36/94

Belo Horizonte, 29 de abril de 1994.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos
do art. 96, inciso II, alinea "b". da Constituição da
República, para exame dessa augusta Assembléia Legislativa,
o incluso Projeto de Lei, que dispõe sobre os Planos de
Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário e dá outras
providências.
A proposta, aprovada, á unanimidade, na sessão da Corte
Superior do Tribunal, de 27 de abril de 1994, depois de
examinada e aprovada pela douta Comissão Permanente, visa a
adequar o texto da Lei nQ 10.593, de 7 de janeiro de 1992,
que instituiu os Planos de Carreiras de Pessoal do Poder
Judiciário do Estado, às decisões do egrégio Supremo
Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucional idade
ngs 231-7 e 245-7.
Dispõe ainda o Projeto de Lei sobre a aplicação aos
servidores do Poder Judiciário dos critérios de conversão
dos vencimentos do pessoal do Poder Executivo em URV, a
partir de lQ de abril de 1994, nos termos da legislação
especifica
Dada a relevância do assunto, solicito a Vossa Excelência

que o referido Projeto seja apreciado em regime de urgência.
Renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e

distinta consideração.
José Norberto Vez de Mello, Presidente.

PROJETO DE LEI QUE ALTERA OS PLANOS DE CARREIRAS DOS
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

JUSTIFICAÇÃO
Artigo lg

Define os Quadros Especificos de Provimento Efetivo do
Pessoal das Secretarias dos Tribunais de Justiça, de Alçada
e de Justiça Militar e o Quadro de Servidores da Justiça de
Primeira Instância, com a composição numérica neles
indicada.
O artigo transforma os atuais cargos de carreira dos
servidores do Poder Judiciário naqueles previstos nos Anexos
1 a IV, definindo a correspondência entre eles no Anexo V.
Tal transformação tem por objetivo adequar aquele sistema
de carreira á decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal
nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nQs 245-7 e 231-
7, publicadas no "DJ»' do "Diârio Oficial da União" de
13.08.92 e 13.11.92, respectivamente.
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Consoante entendimento da Corte Suprema, o ingresso na
carreira "só se fará na classe inicial e pelo concurso
público de provas ou de provas e titulos, não o sendo,
porém, para os cargos subseqüentes que se escalonam na
carreira e até o fim dela, pois, para estes, a investidura
se fará pela forma de provimento que é a promoção'.

Artigo 2g
O artigo estabelece que as carreiras serão constituidas de

classes de cargos da mesma identidade funcional, dispostas
hierarquicamente, ingressando o servidor nos cargos das
classes iniciais (Agente Judiciário A, Oficial Judiciário A
e Técnico Judiciário A), cujo provimento dar-se-á por
concurso público.
Os cargos das classes subseqüentes na carreira (Agente
Judiciário B. Oficial Judiciário 6 e Técnico Judiciário 6)
serão preenchidos mediante promoção vertical, após o
cumprimento dos requisitos fixados em lei e no regulamento
próprio.
Para a criação das classes iniciais e subseqüentes nas
carreiras, foi utilizado apenas o atual quantitativo de
cargos de provimento efetivo de cada classe, sem qualquer
aumento imediato de despesa.
O Anexo VIII contém cargos iniciais em número

correspondente ao dos subseqüentes na carreira.
Assim, toda vez que houver promoção vertical (de uma para

outra classe da mesma identidade funcional), ficará extinto
um cargo inicial no Anexo VIII, até atingir-se o
quantitativo de cargos subseqüentes proposto nos Anexos 1 a
IV.
A adoção dos critérios propostos no art. 2g apresenta,

dentre outros, os seguintes aspectos positivos
- Não implicará aumento imediato de despesa, pois não há na

atualidade, qualquer servidor em condições de obter promoção
vertical.
- Não significa mera transformação de cargos, o que
beneficiaria apenas os atuais ocupantes mais antigos
daqueles cargos, sem a observância dos salutares critérios
seletivos fixados para a promoção.
- Todos os cargos subseqüentes na carreira permanecerão

vagos até o seu provimento progressivo mediante promoção
vertical.

Artigo 3g
O dispositivo dá nova redação aos arts. 2g e 7Q da Lei ng
10.593, de 7.1.92, adequando os institutos da progressão e
da promoção á decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIN ng
231-7 e ADIN ng 245-7, ficando revogado o dispositivo que
previa a ascensão funcional como forma de investidura.

Artigo 4Q
O artigo define a estrutura das carreiras dos servidores do

Quadro de Pessoal da Justiça de Primeira Instância.
Artigo Sg

O dispositivo estabelece os critérios para a evolução na
Carreira de Apoio Judicial da Primeira Instância.



180

O artigo disciplina, ainda, a substituição do Técnico de
Apoio Judicial pelo Oficial de Apoio Judicial durante o
afastamento temporário daquele.

Artigo 6Q
Define o tempo de serviço que poderá ser contado como
periodo aquisitivo para a evolução na carreira e fixa
critérios no que se refere ao posicionamento do servidor do
Poder Judiciário que passar de um para outro órgão daquele
Poder.

Artigo 7g
Determina a extinção, com a vacância, dos cargos criados em

decorrência da efetivação dos servidores estabilizados pelo
art. 19 do ADCT da Constituição Federal.

Artigo 8Q
O artigo transforma cargos de provimento em comissão dos
Grupos de Direção e Assessoramento Superior, de Chefia e
Assessoramento Intermediário e de Execução das Secretarias
dos Tribunais de Justiça, de Alçada e de Justiça Militar.

Artigo 9g
O inciso 1 cria 3 (três) cargos em comissão de Assessor
Judiciário II, 8-23. necessários á Secretaria do Tribunal de
Justiça.
No inciso II, são criados 40 (quarenta) cargos em comissão

de Assessor Judiciário III, que serão providos por indicação
do Desembargador junto ao qual deva servir o titular,
ficando a nomeação condicionada ao limite das despesas com
pessoal previstas no art. 299 da Constituição Estadual.

Artigo 10
Estende, para fins de desenvolvimento na carreira, o

disposto no art. 9g da Lei ng 10.856/92 ao pessoal efetivo e
efetivado da Justiça de Primeira Instância ainda não
beneficiado por aquela norma.
A proposta, além de dar àqueles servidores tratamento
igualitário para com os demais, evitará que funcionários
mais novos fiquem melhor posicionados na carreira do que
outros mais antigos.

Artigo li
Contém as tabelas integradas pelos padrões e indices de

vencimentos.
Os índices de vencimentos permitem que seja mantida, de
forma permanente, a diferença percentual entre os diversos
Padrões, evitando-se, assim, as costumeiras distorções
surgidas sempre que ocorre a revisão geral da remuneração.
Com a adoção dos índices, toda vez que houver antecipação
salarial ou reajustamento de vencimentos, os valores dos
diversos padrões serão obtidos a partir da importância
correspondente ao indice do padrão Aol, sobre o qual
incidirão os demais, conforme determina o § 1Q do art. 8Q.
Por força do 2g do art. 8Q, ficam extintas as
gratificações atualmente pagas aos servidores do Poder
Judiciário, com exceção da gratificação de atividade
judiciária.

Artigo 12
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O artigo define os requisitos e os limites de pontuação
para pagamento da gratificação de atividade judiciária,
mantido o percentual de 80% atualmente pago.

Artigo 13
Com a estatização das serventias do foro judicial (art. 31
do ADCT da Constituição Federal) e a opção dos servidores
através da Lei ng 9.778. de 8 de junho de 1989. que
reestruturou o foro judicial de Primeira Instância, alguns
Escrivães optaram pela jornada de 6 horas diárias de
trabalho (número reduzido), em face de suas funções junto ao
foro extrajudiclal . já que a lei que regulará as atividades
dos notários e dos oficiais de registro ainda não foi
editada, o que vem possibilitando a esses servidores a
continuação da prestação de serviços junto ao foro judicial
e extrajudicial, uma vez que portadores de um titulo de
nomeação vitalícia.
O artigo prevê o pagamento da gratificação de atividade
judiciária apenas ao Escrivão cuja jornada diária de
trabalho for de oito horas.

Artigo 14
O dispositivo eleva o padrão de vencimento do cargo de
Coordenador de Serviço, código CK-AI-01, compatibilizando a
remuneração com as funções exercidas pelo titular do cargo.

Artigo 15
O programa de assistência em creche e pré-escola para os
filhos e dependentes dos servidores do Poder Judiciário, ora
proposto, tem o objetivo de materializar o disposto no art.
31, inciso IV, da Constituição Estadual, que assegura
"assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e
dependentes, desde o nascimento até seis anos de idade". O
referido dispositivo da Constituição Mineira determina ainda
q ue o Estado assegurará os direitos que visem á melhoria da
condição social do servidor e á produtividade no serviço
público, nos termos da lei.

Artigo 16
Este artigo visa a garantir que o Tribunal de Justiça
possa, por Resolução, instituir premiação por apresentação
de projetos de interesse da Administração, que favoreçam o
aumento da produtividade e a redução de custos operacionais.
A proposta se insere no espirito do Plano de Carreiras, no
sentido da valorização dos servidores e no reconhecimento,
por parte do Tribunal de Justiça, daqueles que se destacarem
por seu trabalho, operosidade e criatividade que revertam em
benefícios para o serviço público.

Artigo 17
O dispositivo manda aplicar aos servidores do Poder
Judiciário os critérios de conversão dos vencimentos do
pessoal do Poder Executivo em uRv, a partir de l Q de abril
de 1994, nos termos da legislação especifica.

Artigos 18, 19 e 20
Os artigos 18. 19 e 20 contém os prazos de vigência e a
definição da cobertura orçamentária decorrente da execução
da lei.

PROJETO DE LEI No 2.016/94'
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Altera os Planos de Carreiras dos Servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. la - Os Quadros Específicos de Provimento Efetivo do
Pessoal das Secretarias dos Tribunais de Justiça, de Alçada
e de Justiça Militar e o Quadro de Servidores da Justiça de
Primeira Instância são os constantes nos Anexos 1 a IV desta
lei, com a composição numérica neles indicada.

la - O Anexo V contém a correlação entre os cargos da
sistemática anterior e os resultantes desta lei.

- Fica mantido, no cargo correlato constante no Anexo
V. o atual padrão de posicionamento do servidor na carreira.
observado, no que couber, o previsto no art. 4a da Lei ng
10.856. de 5 de agosto de 1992.
ç 3g - O Anexo VI contém a correspondência entre os padrões

de vencimentos dos inativos.
Art. 2g - Serão providos por concurso público de provas ou
de provas e titulos os cargos das classes iniciais de
carreira de Agente Judiciário A, Oficial Judiciário A e de
Técnico Judiciário A, integrantes dos Anexos 1 a IV.

la - Os cargos das classes de Agente Judiciário B,
Oficial Judiciário 5 e de Técnico Judiciário 5, constantes
nos Anexos 1 a IV, subseqüentes em suas respectivas
carreiras, serão preenchidos mediante promoção vertical -
si 2g - Com a criação das classes referidas no parágrafo
anterior, igual número de cargos da classe inicial
correspondente, integrantes do Anexo VIII, desta lei, serão
extintos quando ocorrer a promoção vertical dos seus
ocupantes.
si 3a - Após a extinção dos cargos integrantes do Anexo

VIII, a promoção vertical dependerá da ocorrência de vaga.
40 - O ingresso dos atuais concursados nos cargos

mencionados no art. 14 da Lei na 10.593, de 7 de janeiro de
1992. dar-se-á na classe de Técnico de Apoio Judicial, nos
padrões DOl, E01, FOl e Gol, definidos no Anexo IV, desta
lei, respectivamente nas comarcas de entrância inicial,
intermediária, final e especial.
Art. 3g - Os arts. 2Q e 7a da Lei nQ 10.593, de 7 de
janeiro de 1992, passam a ter a seguinte redação, a partir
da vigência desta lei:
'Art. 2g - Carreira é o conjunto de classes, iniciais e

subseqüentes, da mesma identidade funcional, integradas
pelos respectivos cargos, dispostos hierarquicamente.
Parágrafo único - Classe é o agrupamento de cargos efetivos
de igual denominação e com atribuições de natureza
correlata-"
"Art. 7 - O desenvolvimento do servidor efetivo na

carreira far-se-á por progressão, promoção horizontal e
promoção vertical, cumpridas as exigências legais e aquelas
estabelecidas em Resoluções dos Tribunais.

l Q - Progressão ê a passagem do servidor ao padrão
seguinte do mesmo cargo a cada intersticio de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias.
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f 2o - Promoção horizontal é a obtenção de 2 (dois) padrões

de vencimento pelo servidor, a cada interstício de 2 (dois)
anos no cargo da classe inicial, e de 3 (três) anos no cargo
da classe subseqüente na carreira.

- Promoção vertical é a passagem do servidor
posicionado no nível IV dos cargos das classes de Agente
Judiciário A, Oficial Judiciário A ou de Técnico Judiciário
A ao padrão inicial do cargo da classe subseqüente na
carreira, observada a escolaridade exigida.

4g - Os cargos da classe de Técnico Judiciário 8 são
privativos de graduados em nível superior de escolaridade
que tenham concluído cursos de pós-graduação indicados em
Resolução.

50 - Os cargos da classe de Oficial Judiciário 8 são
privativos de graduados em nível superior de escolaridade,
dentro das respectivas áreas especificas."
Art. 4g - São Carreiras da Primeira Instãncia:
1 - de Apoio Judicial, integrada pelas classes de Oficial

de Apoio Judicial A e 8 e de Técnico de Apoio Judicial 1,
II, III e IV;
II - de Apoio Administrativo e Judicial de Nível Superior

de Escolaridade, integrada pelas classes de Técnico
Judiciário A e 8;
III - de Apoio Administrativo e Judicial de Nível Médio

Superior de Escolaridade, integrada pelas classes de Oficial
Judiciário A e 8;
IV - de Serviços Gerais, integrada pelas classes de Agente

Judiciário A e a.
Art. Sg - O ingresso na carreira de Apoio Judicial dar-se-á
na classe de Oficial de Apoio Judicial A, mediante concurso
público de provas ou de provas e titulos.
g lQ - A promoção vertical na Carreira de Apoio Judicial
dar-se-á após aferição de capacidade, nos termos de
regulamento e nas hipóteses seguintes:

- do servidor posicionado no último nível do cargo de
Oficial de Apoio Judicial A para o padrão inicial de Oficial
de Apoio Judicial 8;
II - do servidor posicionado no nível II do cargo de

Oficial de Apoio Judicial a para o padrão inicial de Técnico
de Apoio Judicial, após constatada a inexistência de
concursados para nomeação nos moldes da legislação atual.

2o - Durante o afastamento do titular, o cargo de Técnico
de Apoio Judicial será exercido, em substituição, pelo
Oficial de Apoio Judicial de mais elevado padrão de
vencimento dentro da Secretaria de Juízo.

30 - O substituto fará jus, durante a substituição, ao
pagamento da diferença entre o padrão de vencimento em que
estiver posicionado e o padrão inicial do cargo de Técnico
de Apoio Judicial.
§ 4g - Quando o padrão de vencimento do substituto for
igual ou superior ao do substituído, a diferença a ser paga
será calculada tomando-se por base o padrão de vencimento
imediatamente superior.
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Sg - A promoção horizontal na classe de Técnico de Apoio
Judicial dar-se-á a cada interstício de três anos.
f 6Q - Aplica-se á Carreira de Apoio Judicial, no que

couber, o disposto no art. 3Q desta lei.f 7Q - Aos atuais Escreventes que estejam exercendo as
funções de Escrivão Judicial, há mais de 5 (cinco) anos, na
data desta lei, fica assegurado o direito de continuarem a
receber a diferença de remuneração, inclusive na
inatividade-
Art. 6g - Será computado como penado aquisitivo para o

desenvolvimento nos planos de carreiras instituidos pela Lei
nQ 10.593, de 7 de janeiro de 1992, exclusivamente o tempo
de serviço público prestado aos órgãos do Poder Judiciário
do Estado.
Parágrafo único - Para fins de posicionamento no cargo de
carreira, observar-se-á o intersticio de 1.095 (um mil e
noventa e cinco) dias de exercicio para a obtenção de cada
padrão de vencimento pelo servidor:

- que passar de um para outro cargo do mesmo órgão do
Poder Judiciário do Estado, em virtude de nomeação através
de concurso público;
II - que passar de um para outro órgão do Poder Judiciário

do Estado, em virtude de nomeação através de concurso
público;
.111 - ocupante de função pública classificada no Anexo
Unico da Resolução ng 198/91, do Tribunal de Justiça, que se
efetivar nos termos do art. 22 daquela Resolução.
Art. 7g - Os cargos constantes no Anexo VII, desta lei,

criados em decorrência da efetivação de servidor, consoante
o disposto no 3g do art. 70 da Lei ng 10.254, de 20 de
julho de 1990, e no 2g do art. 23 da Resolução ng 198/91,
de 5 de março de 1991, serão extintos com a vacância e a
eles, em nenhuma hipótese se dará substituto, nos termos de
Resolução do Tribunal de Justiça.
Parágrafo único - Exclui-se da extinção o cargo subseqüente
na carreira que, em decorrência de promoção vertical,
estiver sendo ocupado por servidor na condição prevista
neste artigo.
Art. 80 - Ficam transformados, a partir da vigência desta
lei

- em Secretário, TJ-DAS-02, PJ-S01, 1 (um) cargo de
Diretor de Departamento, TJ-DAS-07, com lotação na área de
Finanças do Tribunal de Justiça; em Diretor de Departamento,
TJ-DAS-06, PJ-502, 10 (dez) cargos de Coordenador de Area.
TJ-DAS-10, PJ503; do Anexo 1 da Lei ng 11.098, de 11 de
maio de 1993.
II - em Secretário TA-DAS-02, PJ-S01, 1 (um) cargo de

Diretor de Departamento, TA-DAS-06, PJ-S02, com lotação na
área de Finanças do Tribunal de Alçada; em Diretor de
Departamento, TA-DAS-06, PJ-502. 3 (três) cargos de
Coordenador de Área, TA-DAS-10, PJ-503; e em Assessor
Juridico, TA-DAS--08, PJ-502, 3 (três) cargos de Coordenador
de Área, TA-DAS-10, PJ-S03. do Anexo II da Lei ng 11.098, de
11 de maio de 1993.
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III - em Assessor Judiciário II, TJ-CH-A!-02, 8-23, 5
(cinco) cargos de Assessor Judiciário 1, TJ-CH-AI-03, 6-16,
do Anexo 1 da Lei flQ 11.098, de 11 de maio de 1993; e 2
(dois) cargos de Auxiliar Judiciário TJ-EX-02, A-23, criados
pelo artigo 8Q da Lei ng 10.539. de OS de dezembro de 1991.
IV - em Assistente Técnico Operacional TJ-EX-01, 8-23, 3
(três) cargos de Operador de Som, TJ-EX-01, A-23 e 1 (um)
cargo de Assessor Judiciário 1, TJ-CN-AI, 03. 6-16, do Anexo
1 da Lei nQ 11.098, de 11 de maio de 1993.
V - em Assistente Técnico Operacional, TA-EX-01, 8-23, 3
(três) cargos de Operador de Som. TA-EX-01. A-23. do Anexo
II da Lei ng 11.098, de 11 de maio de 1993.
VI - em Secretário TJM-DAS-02, PJ-Sol, 1 (um) cargo de
Diretor de Departamento, TJM-DAS-03, PJ-S02, com lotação na
área de Finanças do Tribunal de Justiça Militar e em Diretor
de Departamento TJM-DAS-03, PJ-S02, 2 (dois) cargos de
Coordenador de Área, TJM-DAS-05. PJ-503, do Anexo III da Lei
ng 11.098, de 11 de maio de 1993.
VII - em Assistente Especializado, padrão A23, os atuais

cargos de Assistente Auxiliar, padrão 416. dos Anexos 1, II
e III da Lei nQ 11-098, de 11 de maio de 1993.
Parágrafo único - Os cargos de Coordenador de Área
transformados no artigo serão definidos em Resolução.
Art. 9g - Ficam criados no Anexo 1 da Lei ng 11.098, de li
de maio de 1993:

- 3 (três) cargos de Assessor Judiciário II, TJ-cH-AT-02,
8-23, observado o disposto no art. 2g, 2Q. da Lei ng
9.730, de 5 de dezembro de 1988;
II - 40 (quarenta) cargos de Assessor Judiciário III, TJ-

DAS-09, PJ-S02, observado o disposto no art. 3g da Lei ng
9.730, de 05 de dezembro de 1988.
Parágrafo único - O provimento dos cargos referidos no
inciso II deste artigo far-se-á respeitado o previsto no
art. 299 da Constituição do Estado.
Art. 10 - Aplica-se, a partir da vigência desta lei, o
disposto no art. 9Q da Lei nQ 10.856, de 5 de agosto de
1992, aos servidores efetivos do Quadro de Pessoal da
Justiça de Primeira Instância que tiveram deferida a opção
para o foro judicial, nos termos da Lei ng 9.776, de 8 de
junho de 1989, e da Lei ng 10.278, de 26 de setembro de
1990, cujo tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário do
Estado não foi computado para efeito de desenvolvimento na
carreira.
Parágrafo único - O disposto neste artigo estende-se aos

aposentados efetivos da Justiça de Primeira Instância que se
enquadrem na mesma situação-
Art. 11 - As tabelas de vencimentos dos Quadros Permanentes

dos servidores do Poder Judiciário do Estado, inclusive dos
Inativos, são compostas dos padrões escalonados
verticalmente segundo os indices constantes do Anexo IX
desta lei.

- No valor estabelecido na letra i do Anexo IX
desta lei está incluido o percentual de antecipação
bimestral, vigente a partir de lo de março de 1994, nos
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termos do art. EQ da Lei flQ 11.115, de 16 de junho de 1993,
combinado com o artigo 4Q da Lei ng 11.333. de 17 de
dezembro de 1993.

2 - Com a fixação dos valores dos padrões de vencimentos
referidos neste artigo ficam extintas, a partir de lQ de
março de 1994, as seguintes vantagens;

- Gratificação Especial, criada pelo art. 2g da Lei ng
9.403, de 11 de maio de 1987;
II - Gratificação por Tempo Integral, criada pelo art. 21

da Lei ng 10.856, de 5 de agosto de 1992;
III - Gratificação pela Prestação de Serviços em Caráter

Especial, prevista no lg do art. 7Q da Lei ng 10.639, de 5
de dezembro de 1991, com a redação da Lei ng 11.098, de 11
de maio de 1993;
IV - Auxilio para Diferença de Caixa, previsto no art. 131

da Lei ng 869, de 5 de julho de 1952;
V - Gratificação prevista no Parágrafo único do art. 27 do
Regimento Interno do Conselho da Magistratura do Estado de
Minas Gerais.
Art. 12 - Fica o recebimento da gratificação de atividade
judiciária, prevista no art. 11 da Lei ng 9.730. de 5 de
dezembro de 1988, condicionado á apuração dos seguintes
requisitos e limites de pontuação:

- pontual idade/assiduidade: 0,2
II - dedicação/eficiência; 0,2
III - produtividade/qual idade do trabalho; 0.4
Art. 13 - O Escrivão Judicial que optou pela jornada diária
de 6 (seis) horas de trabalho e que nela deseja permanecer
não fará jus á gratificação de atividade judiciária.
Parágrafo único - O servidor referido neste artigo deverá

comunicar ao diretor do Foro, no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da publicação desta lei, a jornada de trabalho pela
qual opta.
Art. 14 - O padrão de vencimento do cargo de Coordenador de
Serviço, integrante do Grupo de Chefia e Assessoramento
Intermediário, código CH-AI-01, passa a ser o PJ-SO4, indice
4,3130. do Anexo IX desta lei.
Art. 15 - O Poder Judiciário instituirá, na esfera de sua

competência, programa de assistência em creche e pré-escola
destinado aos filhos e dependentes dos servidores dos seus
quadros de pessoal, desde o nascimento até seis anos de
idade, conforme se dispuser em Resolução.
Parágrafo único - As des pesas decorrentes do disposto neste
artigo serão custeadas pela dotação orçamentária própria,
consignada no orçamento do Poder Judiciário.
Art. 16 - Poderão ser instituidos, por Resolução do
Tribunal de Justiça, os seguintes incentivos funcionais,
além daqueles já previstos no Plano de Carreiras:

- prêmios pela apresentação de idéias, projetos ou
trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a
redução dos custos operacionais;
II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito.

condecoração e elogio.
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Art.17 - Os valores das tabelas de vencimentos, pensões e
proventos dos servidores do Poder Judiciário serão
convertidos em Unidade Real de Valor - URV - em lg de abril
de 1994, obedecidos os mesmos critérios definidos para os
servidores do Poder Executivo em legislação especifica.

lQ - Os referidos valores serão revistos em lg de janeiro
de 1995, adotadas as regras para os servidores do Poder
Executivo.
# 2c. - O Tribunal de Justiça publicará as tabelas de

vencimentos dos servidores do Poder Judiciário expressos em
URV, nos termos da lei.
Art. 18 - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder
Judiciário do Estado.
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
- Os anexos mencionados foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 11/5194.)
OFICIO

NQ 105/94, do Governador do Estado, agradecendo à Casa a
comunicação relativa á manutenção do veto parcial oposto à
Proposição de Lei no 12.190.
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 á Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI NQ 2.018/94

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores São
Caetano, do Conjunto Habitacional São Caetano, com sede em
Bet i m.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores São Caetano, do Conjunto Habitacional São
Caetano, com sede no Municipio de Betim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 9 de maio de 1994.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: Segundo atestado do Bel. Antônio Saraiva
Rios, MM. Juiz de Direito da Comarca de Betim, a Associação
de Moradores São Caetano tem sede e foro no Municipio de
Betim e é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos,
cujo objetivo é a realização da beneficência social.



188

Fundada em 1980 para funcionar por tempo indeterminado, a
entidade realiza suas atividades de acordo com o que está
previsto em lei.
Para evidenciar o caráter de utilidade publica de que se
reveste a Associação, contamos com .o apoio dos nobres pares
para 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.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Agostinho Patrus, Geraldo da Costa Pereira, Márcio Miranda,
Maria Elvira e Raul Messias.

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Agostinho Patrus - falecimento do Sr. Januário Carneiro, em
Belo Horizonte; Geraldo da Costa Pereira - falecimento da
Sra. Maria Ferreira Nunes, em Bocaina de Minas; Márcio
Miranda - falecimento do Sr. Galba Ramos Guimarães, em
Divinõpolis (Ciente. Oficie-se.); Maria Elvira -
afastamento do território nacional, a convite do SEBRAE; e
Raul Messias - afastamento do território nacional no periodo
de 12/5/94 a 6/6/94. (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 10, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do
dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1159 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇAO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão. Antônio Fuzatto (substituindo este ao
Deputado António Carlos Pereira, por indicação da Liderança
do PT). Geraldo Rezende e Bernardo Rubinger (substituindo os
Deputados José Renato e Jaime Martins, respectivamente, por
indicação da Liderança do BRO), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
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subscrita pelos membros presentes- A seguir, informa ter a
reunião a finalidade de apreciar as matérias constantes na
pauta, conforme edital de convocação, e distribui ao
Deputado Bernardo Rubinger o Projeto de Lei ng 1.914/94, que
dispõe sore a reorganização da autarquia PLAMBEL e dá outras
providências, e ao Deputado Roberto Amaral o Projeto de Lei
ng 1.916/94. que organiza o Conselho Estadual de Cultura,
ambos do Governador do Estado, no 2g turno. Prosseguindo,
redistribui os Projetos de Lei ns 1.919/94, do Governador
do Estado, ao Deputado Geraldo Rezende e 1.920/94, do
Governador do Estado, ao Deputado Baldonedo Napoleão, no2g
turno. Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se á 2
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do
Plenário da Assembléia. Os Deputados Bernardo Rubinger,
Roberto Amaral e Geraldo Rezende emitem pareceres sobre os
Projetos de Lei nQs 1.914, 1.916 e 1.919/94
respectivamente, mediante 05 Quais concluem pela aprovação
das matérias, no 2g turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. O Deputado Baldonedo Napoleão emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.917/94, no 2g turno, na forma do vencido
no lg turno com a Emenda nQ 1; e 1.920/94, no 2g turno.
Submetidos a discussão 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 a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão - Marcos

Helênio - Francisco Ramalho.
ATA DA Bøa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e trinta minutos do dia vinte de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José, Maria
Elvira e Marcelo Cecé, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcelios, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Marcelo Cecé que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente passa á fase de
discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia e transfere a
Presidência dos trabalhos ao Deputado Ivo José, em
conformidade com o disposto no art. 44. parágrafo único, do
Regimento Interno. Logo apôs, o relator. Deputado Ronaldo
Vasconcellos, emite seu parecer, mediante o qual conclui
pela aprovação do Projeto de Lei no 807/92, na forma do
Substitutivo nQ 1. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado por unanimidade. Em seguida, o Deputado
Ronaldo Vasconcellos retoma a Presidência e passa a fazer a
leitura do Oficio ng 12/94. enviado à Comissão pelo Sr.
Mário Viegas. Presidente da Sociedade Ornitolõgica Mineira -
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SOM - no qual se solicita o apoio da Comissão para as
comemorações da Semana do Meio Ambiente promovida pela SOM e
pelo o IEF. A Presidência informa que o oficio da SOM esta
sendo encaminhado ao Sr. Dalmir de Jesus, Diretor-Geral
desta Casa. 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, 4 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconceilos, Presidente - Ivo José, relator -

Ailton Vilela - João Marques. -
ATA DA 41a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ás dez horas do dia vinte e sete de abril de mil novecentos
e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Antônio Júlio, Ermano Batista, Antõnio Carlos
Pereira (substituindo este ao Deputado Ivo José, por
indicação da Liderança do PT). Simão Pedro Toledo
(substituindo o Deputado Célio de Oliveira, por indicação da
Liderança do BRD), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Baldonedo Napoleão, Antônio Carlos Pereira, João
Marques, Simão Pedro Toledo, Antônio Júlio, Ermano Batista
(substituindo os três últimos aos Deputados Célio de
Oliveira. José Renato e Jaime Martins, respectivamente, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, e na ausência do Presidente, assume a direção
dos trabalhos o Deputado Antônio Júlio, 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 seguir, a
Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apreciar o parecer para 1Q turno, do relator, Deputado João
Marques, pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, sobre o Projeto de Lei nQ 1.959/94, do
Governador do Estado. Encerrada a ia parte da reunião,
passa-se à 2a fase da Ordem do Dia com a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. O Deputado Antônio Júlio reabre a
discussão do parecer do relator, Deputado João Marques,
sobre o Projeto de Lei nQ 1.959/94, mediante o qual conclui
Pela aprovação da matéria com as Emendas nos 1 a 9. no 1Q
turno, e do qual foi concedida vista ao Deputado António
Carlos Pereira na reunião anterior. Com a palavra, esse
parlamentar apresenta requerimento solicitando destaque para
a votação do parecer sobre as Emendas ns 2 a 4 e 6 a 9, o
qual é deferido pela Presidência. A seguir, o Deputado
Antônio Júlio encerra a discussão e coloca em votação o
parecer, que é aprovado pelos membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, com abstenção de
voto do Deputado Antônio Carlos Pereira ao parecer sobre as
Emendas ns 2 a 4 e 6 a 9. Cumprida a finalidade da reunião,
e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1994.
Antônio Pinheiro, Presidente - Jorge Hannas - Geraldo
Rezende - Bonifácio Mourão - Baldonedo Napoleão - João
Marques - Jaime Martins - Diizon Meio. -
ATA DA 116 REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia três de maio de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Saia das Comissões os
Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral, Baldonedo
Napoleão, Antônio Carlos Pereira e Jaime Martins. membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que
proceda ã 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. Na
ausência do Deputado José Renato, o Presidente redistribui
ao Deputado Jaime Martins a Emenda nQ io, apresentada no 1Q
turno, ao Projeto de Lei nQ 1.959/94. do Governador do
Estado, que altera a redação de dispositivos da Lei ng
6.763. de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Encerrada a
la parte dos trabalhos, passa-se á 2a fase da Ordem do Dia.
A Presidência passa a palavra ao Deputado Jaime Martins, que
emite parecer, mediante o qual conclui pela rejeição da
Emenda ng 10 ao supracitado projeto. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado, cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária. determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Pinheiro, Baldonedo

Napoleão - José Renato - Jorge Hannas.

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR

5239 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/4/94 pelo

Deputado Antônio Fuzatto
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, gostariamos de
denunciar as arbitrariedades que cometem no interior do
Estado, nas nossas Câmaras Municipais. No caso, estou
denunciando o que aconteceu na Câmara Municipal de Sapucai-
Mirim. Denuncio a arbitrariedade cometida pela maioria dos
Vereadores da Câmara daquele municipio, situado no Sul de
Minas, a 600km de Belo Horizonte.
A Câmara da cidade tem nove Vereadores, sendo 6 do PTB e 3
do PT. Na sessão quinzenal realizada na segunda-feira, dia
25/4/94. eles aprovaram requerimento do Vereador Joaquim
Jair da Silva, do PTB, pedindo a suspensão do mandato dos



192

Vereadores do PT para processá-los por falta de decoro
parlamentar.
O requerimento do Vereador foi baseado no boletim do
diretório local do PT, datado de março, que denuncia a
manobra que a Câmara fez para aprovar as contas da
Prefeitura (o prefeito é do PTB). O boletim informa que,
apesar de o Tribunal de Contas e a Comissão de Fiscalização
Financeira da Câmara terem apresentado pareceres contrários
à aprovação das contas da Prefeitura, elas foram aprovadas
pela maioria do PTB. O boletim não constitui prova
documental porque ele é do diretório do PT e não dos
Vereadores, e, mesmo que fosse, as afirmativas contidas nele
não representam prova criminal contra os Vereadores do PT.
Os Vereadores que tiveram os mandatos suspensos são
Francisco Aristeu Martins, Orlando Guedes de Paula e José
Francisco de Castro. Eles estiveram no meu gabinete para
relatar o que aconteceu em Sapucai-Mirim e pedir apoio à
Bancada do PT. Eles também se reuniram com a Executiva
estadual do partido para discutir as providências para o
caso. O advogado dos Vereadores, Arsênio de Oliveira,
acompanhou a sessão e já providencia uma medida judicial
contra a decisão do Presidente da Câmara e dos Vereadores do
PTB. Ele aguarda o prazo regimental de cinco dias para o
envio do oficio do Presidente da Câmara, comunicando a
decisão.
Segundo o Vereador Francisco Aristeu Martins, a perseguição

aos Vereadores do PT é constante na Câmara da cidade: "Eles
não têm nenhuma prova ou situação de má conduta para nos
incriminar e, por terem maioria na Câmara, acham que podem
fazer o que quiserem lá dentro, passando por cima até da
lei". Francisco finalizou afirmando que "o PT incomoda
muito, porque denuncia as irregularidades praticadas na
cidade. Por causa disso eles tentam de toda forma anular
nossa ação parlamentar".
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Tribunal de Contas, que
havia rejeitado as contas do Prefeito em 1983, também
reprovou parcialmente as contas de 1984 e 1985 e rejeitou
totalmente as de 1986. Segundo o parecer do Tribunal, faltam
Quase todos os documentos, recibos, extratos bancários,
licitações, notas de empenho, notas fiscais, etc. O
Prefeito, o Vice e os Vereadores da época têm que devolver
aos cofres públicos um dinheirão, que receberam a mais como
salário. O problema é que os seis Vereadores do Prefeito,
passando por cima do parecer do Tribunal, do Regimento
Interno da Câmara e do parecer do relator da Comissão de
Fiscalização Financeira, aprovaram as contas. Concluindo,
eles alegam que os Vereadores devem ser cassados por falta
de decoro. O boletim não foi feito pelos Vereadores do PT.
mas sim, pelo partido, o PT. Estamos denunciando e entrando
na justiça para rever esse processo, para fazê-los retornar
à Câmara e para mostrar as arbitrariedades que acontecem
neste Estado. Muito obrigado.

5239 REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/4/94 pelo
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Deputado Geraldo Rezende

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, assomo a esta tribuna visando apresentar projeto
de lei para o qual quero pedir a atenção dos meus pares, a
fim de que o examinem e me ajudem a aprová-lo.
(- Lê o Projeto de Lei ng 2.011/94, publicado na edição do

dia 5/5/94.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero também fazer um
protesto, da tribuna da Assembléia de Minas Gerais. Os
partidos políticos estão começando agora a encaminhar os
nomes dos seus pré-candidatos á convenção nos Estados e à
convenção federal para a escolha dos candidatos a Presidente
e a Governador. Nós, do PMDB, temos nosso candidato. Temos,
aliás, três candidatos que vão disputar a convenção no dia
15 de maio. Entre eles, temos o ex-Governador Orestes
Quércia, um baluarte do partido, que, há 28 anos, desde a
fundação do antigo MDB, que depois passou a ser PMDB, tem
prestado, com seu trabalho e inteligência, um grande serviço
ao Pais e ao partido. E um dos concorrentes.
Ontem, fui convidado pela assessoria do Presidente Quércia,
como Deputado mineiro e seu adepto político, a ir a Montes
Claros e ao Triângulo Mineiro, a Uberlãndia, minha terra.
Até Montes Claros tudo transcorreu dentro da normalidade. Ao
chegar á cidade de Uberlândia, quando estávamos no
restaurante onde foi feita a reunião com os convencionais,
com aqueles que virão do Triãngulo Mineiro para Belo
Horizonte, no dia 15, para votar na convenção e na prévia do
partido, a serem realizadas na Assembléia, simultaneamente,
encontramos um jornalista de uma revista de circulação
nacional - pasmem os senhores - que queria saber a que horas
chegamos a Uberlândia, o que foi servido no almoço, o valor
da comida, quem havia pago a comida em Uberlândia e em que
meio de transporte fomos para lá.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, isso é preocupante, porque
é uma inquisição muito pior do que a da ditadura. Vejo, o
que é pior, o Presidente do PT viajando de norte a sul do
Pais e não vi sequer uma linha condenar ou questionar uma
propaganda irregular, que é crime eleitoral, porque o
Presidente do PT já está em campanha antes de passar pela
convenção. Não vejo ninguém, nenhum homem da imprensa
questionar isso.
Quero deixar aqui o meu protesto veemente contra esses
inquisitores neofascistas que procedem dessa maneira. Não
temos segredos. Nossos convencionais são pobres, porque o
PMDB é composto de gente humilde, gente de vilas, fazendas e
sítios, que virão aqui ás suas expensas, á sua custa. Eles
virão votar na convenção e não têm que dar satisfação a
ninguém.
Só para esclarecer, ilustres Deputados, o almoço foi pago
por adesão. Cada um dos peemedebistas pagou sua cota. O que
comemos não interessa. Se eu fosse dar explicações ao
ilustre repórter, iria dizer um palavrão. Então, o que
comemos não interessa.
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Quero deixar meu veemente protesto, não concordando com
essa inquisição, com essa ditadura imposta por neofascistas
ou, até. nazi-fascistas. Não posso acreditar que, dentro de
um Pais que tenta caminhar, dar seus primeiros passos para a
sedimentação da democracia, possa acontecer uma coisa
dessas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, era o que eu tinha a dizer.

523? REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/4/94 pelo

Deputado Tarcísio Henriques
O Deputado Tarcísio Henrlques - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, registro, em primeiro lugar, a satisfação de ver
um companheiro da Zona da Mata presidindo a sessão de hoje.
Nada como o tempo para mudar conceitos e visões que
possamos ter dos acontecimentos ou mesmo para fazer-nos
esquecer de fatos que não deveriam ser olvidados. Não só em
uma atividade política, mas, principalmente, no que diz
respeito aos fatos sociais que a todos envolvem, sucedem-se
marchas e contramarchas que, se ontem nos levavam a pólos de
evidentes antagonismos, hoje já não o fazem. As pessoas de
hoje não serão da mesma maneira amanhã.
Minas, altivo território nosso, se ufana, por exemplo, do
sacrifício de Tiradentes, protomártir da Independência, pois
foi quem se destacou dentre intelectuais, juristas,
sacerdotes, homens de posses e muito saber, apresentando-se
como único responsável pelo movimento da Conjuração, em fins
do século XVIII, e pagando com a vida pelo sonho de fazer o
Brasil liberto de Portugal. Esquartejado em praça pública,
teve seus membros espalhados por muitos lugares para que os
povos de todas as regiões vissem o que esperava pelos
movimentos de sedição.
A dor sofrida por tantos se fez página heróica do povo
mineiro, que há 200 anos cultiva a luta pela libertação,
idealizada pelos inconfidentes de Ouro Preto como bandeira
do sentimento nacionalista, libertário e altivo de nossa
gente. Os ideais de Tiradentes ficaram, pois, como um
símbolo maior da nossa caminhada, como duas paralelas que
balizam a nossa história. Por outro lado, a mancha que o
jugo opressor português fez inserir em Minas tem o condão de
ser um alento para a luta permanente em favor da integração
do povo brasileiro.
O tempo passou, muitos se esqueceram de compromissos que
devemos eternizar e aperfeiçoar por toda nossa jornada.
Ainda agora, num gesto de altivez, querendo desatar o nó de
profundo ressentimento histórico, outorgaram ao Presidente
de Portugal o Grande Colar da Inconfidência, a mais alta das
condecorações mantidas pelo Estado. Mudou a história ou
mudamos nós?
Constrangido, ou talvez ainda ouvindo as lamentações das
vitimas, o Presidente de Portugal pediu desculpas aos
mineiros pelas atrocidades cometidas no passado por seus
antecessores. Mas não podemos ficar só nas desculpas, porque
outras reparações se fazem necessárias.



195
 1

O Governo português jamais verá o Brasil como um pais
semelhante, merecedor de tratamento digno e à altura de sua
independência. Para ele, sempre seremos os vassalos, nativos
rudes, incultos, vivendo ainda nas matas de 1500, ou então
os descendentes dos criminosos que ele mesmo nos mandou para
ocupar espaço territorial, livrando-se da cobiça da França,
da Espanha e da Inglaterra, que dominavam os mares corno
corsários e piratas. Diga-se de passagem que a vinda dos
criminosos daquele tempo, além de desocupar os presídios,
sempre cheios, resolveu o problema da alimentação devida aos
presos.
De outra maneira, não se explicam a perseguição aos
dentistas brasileiros que tomaram o rumo da mãe-pátria e a
proibição de visto nos passaportes das mulatas que para lá
foram. Mas, deixando de lado a idiossincrasia lusa contrária
aos brasileiros, o importante é que se impõe, no momento da
comemoração dos 20 anos da Revolução dos Cravos, a
reabilitação de Tiradentes e de seus companheiros de
Inconfidência.
Quando por aqui passou o companheiro Mário Soares, pedi na
Assembléia, com aprovação unãnime dos Deputados, uma moção
ao Governo português reivindicando a reabilitação do nosso
herói para que seu nome e os nomes dos demais inconfidentes
deixassem os registros criminais daquele pais. E uma
anotação que a história legislativa registrará, se o tempo
não nos fizer esquecer das coisas.
Tiradentes se fez Símbolo de uma luta que tinha a cobrança

do quinto do ouro como motivo de levante, numa demonstração
da Indignação do povo contra os excessos da espoliação
fiscal, que já vinha desde aquela época. Pois não é que,
depois da outorga da condecoração ao Governo português.
chamaram para ser homenageado em Ouro Preto o nosso
Presidente da República, que se fez representado justamente
pelo cobrador dos seus impostos, o Ministro da Fazenda?
Têm razão, portanto, os companheiros de Ouro Preto,
insurgindo-se contra dois lapsos cometidos na comemoração do
último 21 de abril. Eles ganharam nossa simpatia quando
divulgaram, na ocasião, carta afirmando "ser preciso
retirar-lhes a condição de traidores e criminosos, a eles
atribuída pelo então estado colonizador português e, ainda
mantida pelos sucessores". E deve ser com urgência, pois no
passo em que nos desmemoriamos, daqui a pouco, Tiradentes
poderá simbolizar a traição, e não a nossa luta pela
independência.

523g REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/4/94 pelo

Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente. Sra. Deputada,

Srs. Deputados, público presente, imprensa. Estamos ocupando
esta tribuna, mais uma vez, para discutir a respeito de
requerimento relativo à constituição de uma CPI, que
apresentamos e que. por uma norma protelatória, não foi
acatado de pronto, e sim encaminhado à Procuradoria da Casa.
Temos questionamentos a serem feitos e começaremos lendo um
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requerimento para que possa ser dada à Casa, mais uma vez, a
oportunidade de dirimir esse erro; um erro que não sei se e
proposital mas que prejudica profundamente a sua imagem.
Entraremos com este requerimento e esperamos ser atendidos.
Caso não o sejamos, continuaremos tomando providências com
relação a esse tipo de manobra, que não cabe a uma Casa como
esta.
- Lê requerimento no qual solicita o recebimento e a

publicação de requerimento em que é pedida a constituição de
comissão parlamentar de inquérito para apurar a situação dos
conjuntos habitacionais construidos no Estado, a partir de
1990, pelos programas COOPHAB, PAIH. PEP e PROAREAS.
Estamos apresentando este requerimento e esperamos que a

Casa reconsidere sua posição, pois, a continuar assim,
estará realmente ferindo os princípios regimentais e
constitucionais.
Temos algumas questões de ordem que suscitaremos

posteriormente.
Tenho em minhas mãos o pedido de protelação dessa CPI feito
pelo Deputado José Militão. Na verdade, ele incorre numa
contradição muito grande. Chegamos a essa conclusão devido
ao que está escrito aqui. (- Lê:)
"Deputado José Militão, Sr. Presidente, na reunião

ordinária de 15 do corrente, VExa trouxe ao conhecimento do
Plenário a existência do relatório final da Comissão
Especial Constituída para Verificar a Situação dos Conjuntos
Habitacionais Construidos no Estado a partir de 1990." Ai
vai.
"Ocorre, Sr. Presidente, que, tendo acesso ao mencionado

documento, pude constatar que seu teor, a meu Ver, não é
propriamente o esperado como resultado do trabalho de uma
comissão especial
Ora, é sabido por todos que o mecanismo especifico de que
dispõe o parlamento para investigação, elucidação e
fiscalização de um acontecimento determinado é a comissão
parlamentar de inquérito."
O próprio Deputado nega a leitura de um relatório que foi
aprovado numa comissão especial e pede a instalação de uma
comissão de inquérito. Depois, o Deputado vem com outra
manobra pedindo para criar uma outra comissão para saber a
competência das comissões especiais. E difícil entender
isso. A continuar assim, não saberemos aonde vamos chegar
nesta Casa.
Dessa forma, nós estamos preocupados com essa manobra

protelatória. A imprensa está querendo saber, vai ser pior
ficar tentando enganar toda a população, são mais de 20 mil
pessoas envolvidas nas irregularidades desses conjuntos.
Nesse documento, o próprio Deputado diz que é fundamental
fazer a investigação, que é necessário, e depois vem com uma
manobra para não deixar passar a CPI.
Entramos com outra CPI desvinculada da comissão especial

cumprindo rigorosamente o art. 113, cumprindo o que diz a
Constituição. E, mais uma vez, a Mesa remete para a
Procuradoria.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos novamente nesta
tribuna a fim de apelar para o bom-senso e a razão dos
nobres pares. Queremos tratar das medidas protelatõrias que
vêm sendo tomadas nesta Casa contra a constituição da CPI
que investigará irregularidades em, conjuntos habitacionais
construídos em Minas Gerais por meio dos planos
habitacionais implantados pelo famigerado Governo Colior.
Primeiro, foi a manobra utilizada pelo Deputado José

Militão. Não se sabe por que cargas d'água S. Exa. requereu
da Presidência parecer acerca da possibilidade de instalação
da referida CPI, embargando, com esse expediente, todo um
relatório de comissão especial, legitima e democraticamente
constituída.
Agora, visando à celeridade de medidas que não podem mais
ser postergadas, formulamos novo requerimento constitutivo
de CPI, contando com o maciço apoio dos caros colegas, e o
que observamos foi, mais uma vez, o uso de vários meios para
retardar a instalação da CRI.
E nosso dever lembrar que, se para essa ilustre Presidência

• prazo para a constituição da CPI pode e deve ser dilatado,
• mesmo não se aplica aos moradores dos mencionados
conjuntos, que se encontram, alguns deles, em situação de
risco. Para esses deserdados da sorte, cujo salário é
insuficiente para o pão - e que dizer da moradia -, o tempo
urge; para esses, o tempo não espera, e cada dia que passa
aumentam seus riscos-
Trata-se, afinal, de conjuntos habitacionais de grandes

p ropor ções, majoritariamente conveniados com a COHAB-MG,
órgão do Governo Estadual: são obras já investigadas há
multo tempo nesta Casa, seja pela Comissão de Defesa do
Consumidor, seja pela comissão especial que cuidou do
problema.
A situação é de tal monta que, hoje, a CPI ê a única via
possível para sua solução. Por isso é que não compreendemos
a atitude da Presidência, impulsionada pelo Deputado
Militão. Tanto empenho para emperrar uma pretensão legitima
leva-nos a pensar em quais interesses estão sendo defendidos
nesse caso. Chega de acobertar irregularidades! Jamais
transformaremos esta sociedade sem romper de uma vez por
todas com as estruturas corrompidas deste Estado.
Assim, estamos apresentando requerimento suplicando a
compreensão da Presidência desta Casa, renovando nossa
pretensão de instalação imediata da CPI. Esperamos que sejam
cumpridas as disposições regimentais que obrigam a
Presidência a receber e despachar imediatamente o
requerimento constitutivo de CPI. Como já dizia Tavares
Bastos, esse grande tribuno do Império: 'Presidente não
interpreta Regimento Interno, cumpre!'
Nesse ponto, não existem divergências doutrinárias. Aliás,

vamos notar na própria Constituição o caráter obrigatório da
norma que estipula a formação da CPI. Existem, como
pressupostos para a constituição de uma CPI, tão-somente a
necessidade de apoio de 1/3 do parlamento, a existência de
fato determinado a ser investigado e a observância das
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disposições regimentais. Todos os pressupostos para a
constituição da cr estão rigorosamente observados!
Como todos podem ver, nada há que justifique o tempo que
estamos perdendo. Temos um requerimento obrigando a
instalação da c p r e. voltamos a frisar, contamos com a
sensibilidade da Presidência desta Casa para que, hoje
mesmo, seja recebida e despachada a referida proposta.
Voltamos a ressaltar que tudo está em ordem com relação ao
pedido da CPI. Enquanto isso, pessoas encontram-se em risco
de vida, cidadãos arriscam-se a perder a moradia por
inadimplemento das prestações absurdas que lhes são
cobradas, o FGTS permanece espoliado e, de outro lado,
indivíduos devem estar desfrutando das benesses de um poder
cada vez mais maculado pela improbidade e pela corrupção.
Para encerrar, gostaríamos de ratificar nossa posição,
recordando a imensa luta empreendida em prol da moralidade
pública, especialmente desenvolvida pela Coordenação dos
Mutuários de Minas Gerais, que não tem medido esforços para
apurar irregularidades; a luta de vários colegas de
parlamento, obstinados na busca da verdade e,
principalmente, das famílias que moram naqueles conjuntos,
infelizes, não tanto pelas carências de que são vitima, em
si suportáveis, mas por estarem á mercê de autoridades
movidas por interesses menores; por terem no poder cidadãos
com quem nunca podem contar; por estarem dependendo desta
Assembléia Legislativa, uma Casa marcada por uma maioria
débil em suas idéias, caduca em seus costumes e
intransigente na defesa do obscurantismo e da reação
elitista.
Basta de conluios! CPI já!"
Queríamos ressalvar aqui o posicionamento de vários colegas
que apoiaram o nosso requerimento, mesmo sabendo que
estariam envolvidos ex-Presidentes da CEF. Vários colegas do
próprio PSDB deram o seu apoio ao nosso pedido, porque
querem ver apurados os fatos, sejam quais forem as pessoas
atingidas. Louvamos a integridade desses Deputados sérios
que não se preocupam com os nomes que estejam envolvidos,
mas com a efetiva investigação das irregularidades com que
foram construidos esses conjuntos, em conluio com
empreiteiras e INDCOOP, de acordo com as denúncias que aqui
chegaram. Então. Sr. Presidente, reiteramos o nosso apelo,
por meio deste requerimento, para q ue esta Casa possa rever
esse ato planejado ou impensado.

523a REUNIÃO ORDINÁRIA
Discurso Proferido em 28/4/94 pela

Deputada Maria José Haueisen
A Deputada Maria José Hauelsen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias, ainda há pouco
ouvimos as palavras de indignação do Deputado Geraldo
Rezende e concordamos, em parte, com o que foi dito.
Segundo o Deputado, um repórter, muito despreparado e
inexperiente, que fazia parte da comitiva do Deputado
Geraldo Rezende, que está em campanha para escolher seu
candidato, fazia perguntas que são verdadeira inquisição e
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sindicância. Entendemos e até concordamos que um repórter
bem preparado, capacitado para exercer a sua profissão, não
precisa chegar ao ridículo de fazer certas perguntas como as
que o Deputado Geraldo Rezende diz que foram feitas à
comitiva da qual ele participava. Achamos que é obrigação,
que é dever da imprensa fiscalizar, acompanhar, mas sem
chegar ao ridículo, como foi colocado aqui. O que estranhei
foi o Deputado Geraldo Rezende dizer por que não se faz a
mesma coisa com os candidatos do PT.
Ora, Deputado Geraldo Rezende, acredito que o senhor, que
lê jornais, acompanha o noticiário, veja que não há semana
sem que a imprensa noticie alguma coisa e dê alguma
conotação de fiscalização ao PT ou aos seus candidatos.
Garanto que V. Exa. já leu em jornais perguntas que, também,
já foram feitas aqui dessa tribuna: Quem paga o jatinho em
que o Lula viaja? Quem paga a viagem de Lula para o
exterior? Quem paga as campanhas do PT? Quem paga Lula?
Como ele está sobrevivendo? Até se fala que ele está
desempregado há mais de 13 anos.
Creio que o exercício da cidadania é isso mesmo: explicar,
prestar esclarecimentos sobre como vivemos politicos, o
dinheiro que eles gastam e o dinheiro de campanha - que é
uma exigência do TRE -, mas não queiram saber também o meu
gasto pessoal
Frisamos, mais uma vez, que o PT é sustentado por seus
filiados, pelos militantes, pelos simpatizantes. Os
Deputados sabem que nós, Deputados do PT, autorizamos o
desconto em folha de 30% do nosso salário para garantir as
despesas do nosso partido, e isso não é suficiente. Em época
de campanha, não distribuímos, gratuitamente, camisetas.
"botons", adesivos; tudo isso é comprado pelo eleitor que
acredita na proposta do partido, que acredita nos nossos
candidatos. Nós fazemos a nossa campanha de maneira bem
modesta, mas com muita criatividade para garantir que nossos
candidatos sejam eleitos, e não por falta de fiscalização.
Não é por falta de denúncia que o PT está fora de todos
esses escândalos que têm aparecido na televisão e na
imprensa. Nós nos orgulhamos de dizer que até hoje, pelo
menos, ninguém do PT pode ser acusado de corrupção. E não é
porque não haja alguém procurando, e procurando com muito
ardor e com muito interesse. A fiscalização é normal, é o
exercício da cidadania, mas sofremos também calúnias.
Lembro-me de que na época em que Lula fez uma viagem de
campanha na sua Caravana da Cidadania, passando por nossa
região, uma revista das mais lidas no Brasil publicou que
em Itinga os alunos ficaram sem comer naquele dia porque Os
"gigolõs da fome' comeram a merenda escolar. Foi com essa
expressão que o jornalista se referiu aos participantes da
Caravana da Cidadania. Na verdade, agiu de má-fé, porque
toda a despesa foi paga por nós mesmos, inclusive eu
contribui para ajudar no almoço de Itinga, onde o Prefeito é
do PT, mas não usou dinheiro da Prefeitura para receber o
seu convidado. Os alunos daquela escola onde o almoço foi
servido nunca comeram tão bem como naquele dia! Garanto,
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porque o almoço foi feito com fartura. Naquele dia, os
alunos puderam almoçar, uma vez que o Governo não estava
dando merenda escolar para eles. Portanto, ãs vezes, o que
nos machuca, o que nos fere é a calúnia, mas o
interrogatório e a fiscalização são exercícios da democracia
que têm que ser feitos.
O que nos traz mesmo a esta tribuna é outro fato. Sei que é
Incômodo falar sobre verba de subvenção, denúncias ou CPIs.
Sei que isso tem causado mal-estar. Porém, quem não se
lembra do discurso pronunciado aqui pela Deputada Elisa
Alves, quando reapareceu nesta Casa, depois de um mês e
tanto afastada - afastada porque quis e não, como disseram,
por estar suspensa? No seu pronunciamento, ela disse que o
que fez nesta Casa ela aprendeu aqui dentro, com as normas e
os costumes de outros Deputados mais experientes e mais
antigos. Disse, ainda, que estavam tentando fazer dela "uma
sardinha em processo de fritura", mas que, "se fosse levada
à fritura, iriam com ela robalos, dourados e traíras".
Estranha-me que, até hoje, esta Casa não se tenha
posicionado para saber quais são as normas e as práticas
internas que levaram a Deputada Elisa Alves a colocar, na
sua conta particular, verbas de subvenção. E não fui eu quem
denunciou isso aqui, mas o Ministério Público que já fez até
uma apuração sobre o caso.
Mais ainda: o que fez esta Casa para saber se, de fato, há
"robalos, dourados e traíras" envolvidos, também, no
escândalo da verba de subvenção? Afastou-se a possibilidade
de CPIs. Agora os processos são enviados ao Tribunal-
Ontem, vimos pela televisão uma entrevista em que a

advogada, Sra. Maria da Glória Malta, disse novamente que o
que a Deputada Elisa Alves fez ela aprendeu dentro desta
Casa, onde esse procedimento é norma comum. Então, Sr.
Presidente, estou encaminhando a esta Casa um requerimento
que passo a ler.
- Lê requerimento em que solicita seja convidada a Sra.

Maria da Glória Malta, advogada da Deputada Elisa Alves, a
fim de que preste esclarecimentos a esta Casa sobre
depoimentos veiculados na imprensa local no dia 27/4/94,
cuja justificação é a que se segue.
"Por diversas vezes, a Bancada do PT nesta Casa requereu ás

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública providências para apurar denúncias de
irregularidades praticadas pela entidade ASFÂS, e Foram
sistematicamente rejeitados nossos requerimentos.
Entretanto, devido ás declarações da Dra. Maria da Glória

Malta, veiculadas ontem em emissora de TV, de que a Deputada
Elisa Alves apenas se utilizou de práticas comuns na
Assembléia Legislativa por meio da ASFAS, entendemos que
essa Presidência, no intuito de zelar pelo prestigio e pela
dignidade desta Casa, deveria convidar a referida advogada
para, a partir de suas declarações, proporcionar à ASFAS a
oportunidade de abrir suas contas e provar para a sociedade
a lisura de suas ações".
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigada.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 24/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei complementar em epígrafe, do Governador do
Estado, organiza a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual,
dispõe sobre a carreira de Procurador da Fazenda Estadual e
dá outras providências.
Publicado em 9/2/93, o projeto foi encaminhado á Comis-são
de Constituição e Justiça, que concluiu pela
constitucionalidade da matéria. Agora, vem a proposição a
esta Comissão para receber parecer de mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Procuradoria-Geral da Fazenda, por definição consti-
tucional, representa o Estado em matérias que versam sobre
direito tributário.
Trata-se de área extremamente sensível de atuação do poder
público, na qual a necessária tarefa de promover a
arrecadação de receitas deve ser sempre balizada pelo
respeito aos direitos dos cidadãos, de forma que as
obrigações tributárias comuns a todos os que vivem em
sociedade não configurem atos de confisco do patrimônio
individual-
Disso decorre a necessidade da estruturação, no âmbito das
atribuições do Poder Executivo, de um órgão técnico capaz de
conciliar os interesses coletivos e individuais, sempre a
serviço do bem comum e sob o império da lei e do Direito.
A organização proposta para a Procuradoria da Fazenda, no
projeto de lei em exame, preenche, nas suas linhas gerais,
os requisitos relativos à conveniência administrativa e não
há óbices a sua tramitação nesta Comissão.
Apresentamos á matéria as Emendas ngs 2 e 3 e a Subemenda
ng 1 à Emenda no 1, que visam apenas ao aprimoramento de
alguns aspectos da proposição original.
A Emenda ng 2 modifica a redação do art. 5Q apenas

excluindo termos desnecessários para tornar mais claro o
dispositivo.
A Emenda ng 3, ao modificar a redação dada ao art. 43,
procura evitar enganos na sua interpretação, tornando claro
que, aos cargos mencionados, devem ser atribuídas as
gratificações de caráter geral pagas pelo Poder Executivo, e
não, como diz o texto original, "gratificação de qualquer
natureza', posto que podem existir gratificações dessa
espécie que em nada se relacionam com a atividade
desenvolvida na Procuradoria da Fazenda, não sendo,
portanto, justa a sua atribuição aos cargos no referido
ôrgão

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação, no lg turno,

do Projeto de Lei Complementar nQ 24/93 com a Emenda ng 1 na
forma da Subemenda no 1, apresentada pela Comissão de
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Constituição e Justiça, e com as Emendas ngs 2 e 3, a seguir
transcritas.

EMENDA Ng 2
Dê-se ao art. 5g a seguinte redação:
"Art. Sg - Os quadros específicos de cargos da

Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, sua denominação,
quantidade, forma de recrutamento, símbolos e vencimentos,
são os constantes em anexo desta lei.".

EMENDA NQ 3
Dê-se ao art. 43 a seguinte redação:
"Art. 43 - Serão atribuídas, ainda, ao cargo de Procurador

da Fazenda Estadual e aos cargos em comissão do Quadro
Especifico de Pessoal da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual gratificação e vantagem pecuniária de natureza
geral concedidas por lei aos servidores civis do Poder
Executivo.

SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA No 1
"Dê-se ao inciso 1 do art. 48 a seguinte redação:
Art. 48 - ..............................

- exercer a advocacia fora de atribuições institucionais,
em processos judiciais e extrajudiciais de interesse direto
do ente público que representa;".
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993.
Tarcisio Henriques, Presidente - Roberto Amara], relator -

Antônio Fuzatto - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 756/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei ng
756/92 autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, no Município de
Jequeri.
O projeto foi aprovado no Ig turno com a Emenda ng 1 e, nos
termos do Regimento Interno, art. 196, c/c o art. 103, vem
agora a esta Comissão para ser objeto de parecer no 2Q
turno,
Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei ng 756/92 objetiva doar imóvel de

propriedade do Estado á ÂPAE. no Município de Jequeri.
Como já nos manifestamos, o projeto em tela não encontra
óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, porquanto
dispõe sobre doação de relevante efeito social que não
acarreta nenhum impacto no orçamento.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

756/92 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

José Renato - Baldonedo Napoleão.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI NO 756/92
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Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Jequeri.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -. de
Jequeri, imóvel de propriedade do Estado, situado naquele
município, Constituído de terreno com área total de 1.200m2
(mil e duzentos metros quadrados) e de edificação nele
existente, confrontando pela frente, numa extensão de 40m
(quarenta metros), com a Av. Getúlio Vargas: pelos fundos,
numa extensão de 40m (quarenta metros), com o Hospital
Santana e com imóveis de propriedade de Maria Ermelinda
Resende, Pedro Ubaldino da Luz, Amantina Lelis Ferreira e
Joaquim Pires da Luz; pelo lado direito, numa extensão de
30m (trinta metros), com a Assembléia de Deus; e pelo lado
esquerdo, numa extensão de 30m (trinta metros), com imóvel
de propriedade de Astrogilda Maria de Jesus e herdeiros de
José Pedro Roque, conforme a escritura pública ng 3.124, de
18/11/64, registrada a fls. 227 do livro 3-8 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova.
Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo

destina-se à construção da sede própria da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -. de Jequeri.
Art. 2o - O imóvel citado reverterá ao patrimônio do Estado
se, no prazo de 3 (três) anos a contar da data da publicação
desta lei, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. lo.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NO 5.233/94
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De Iniciativa da Deputada Maria Olivia, o requerimento em
tela solicita á Presidência da Casa seja encaminhado ofício
ao Secretário da Fazenda, a fim de que submeta ao Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - proposta de
financiamento de recursos do TCMS no prazo de cinco anos,
sem juros e com correção de 50% da variação mensal do IGP-M,
para os pequenos e minicafeicultores mineiros, que os
deverão utilizar exclusivamente no plantio ou na sua
renovação em área de até 31ha.
Distribuída a proposição a esta Comissão, nos termos do
art. 104, rIi. "c', do Regimento Interno, compete-nos
deliberar sobre a matéria.

Fundamentação
Conforme salienta a autora do requerimento, o pretendido
financiamento para a classe dos pequenos e minicafeicultores
mineiros é de extrema importância para a política de fixação
do homem no campo e para a melhoria das condições de vida no
meio rural
A proposta fundamenta-se no art. 247, incisos 1, da Carta

Estadual, que diz respeito à ação governamental de natureza



204

crediticia e fiscal com vistas à execução da política rural
do Estado, delineada no "caput" daquele artigo-
Depreende-se, portanto, a pertinência da proposição e a

conseqüente oportunidade de seu acolhimento.
Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n
5 . 233/94.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Arnaldo Canarinho, relator.
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ATA DA 5299 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,
INTERROMPIDA PARA RECEBER O DESEMBARGADOR LÚCIO URBANO,

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
MINAS GERAIS, EM 10 DE MAIO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz,
Elmiro Nascimento e José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficios - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei ngs 2.019 e 2.020/94 - Requerimentos flQS
5-306 a 5.313/94 - Interrupção dos trabalhos ordinários;
composição da Mesa; palestra do Desembargador Lúcio Urbano:
palavras do Coordenador; debates - Suspensão e reabertura da
reunião - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Inexistência de
"quorum" para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - José Braga -
José Laviola - José Maria Pinto - José Renato - Kemil
Kumalra - Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria Elvira -
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 Vasconcelios - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

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

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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- O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que e aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Cõssiro Freitas, lg-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIaS

Do Sr. Paulo Evaldo Costa. Procurador Regional da
República, informando que, por ato do Procurador-Geral da
República, publicado em 1914194 no Diário Oficial da
União', foi designado para exercer o cargo de Procurador-
Chefe da Procuradoria da República no Estado.
Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação
em exercido, que, a propósito de requerimento do Deputado
Bonifácio Mourão, encaminha informações prestadas pela
Diretoria Técnico-Operacional da Pasta dando conta de que a
lavratura dos atos referentes á nomeação para vagas de
Professor, Níveis 3 e S. Grau "A". foi confiada à Secretaria
de Administração e que a validade dos concursos para os
referidos cargos será prorrogada por mais dois anos.
Do Sr. Geraldo Abade das Dores, Prefeito Municipal de Barão

de Cocais, solicitando o empenho desta Casa junto aos órgãos
competentes pela conversão em URV dos índices do ICMS. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Vítor Vieira dos Santos. Prefeito Municipal de
Campos Altos, informando que a construção de um ginásio
poliesportivo coberto é a prioridade apontada por seu
município na audiência pública desta Assembléia realizada em
Patrocínio.
Do Sr. João Batista Dorneles, Presidente da Câmara
Municipal de Ipatinga, que encaminha requerimento aprovado
por aquela Casa, cujo objeto é a moção que, repudiando as
tentativas do atual Congresso Nacional de, sem legitimidade,
fazer a revisão da Constituição, defende a imediata
suspensão dos trabalhos da referida revisão e a urgente
convocação de um congresso revisor exclusivo. (- A Comissão
de Revisão Constitucional.)
Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Vice-Diretor-Gera! do
DER-MG, que, reportando-se a requerimento do Deputado
Amilcar Padovani (revisão e renovação das placas
sinalizadoras das rodovias do Estado), informa que aquele
Departamento, com esse intuito, em 1993 repassou
significativos recursos às suas coordenadorias regionais, e
que o órgão, sabedor da responsabilidade que lhe é confiada
e da importância da boa sinalização, tem seu trabalho
diuturnamente voltado a proporcionar ao usuário rodovias
dotadas de maior segurança.
Do Sr. Maurides Paulo Dutra. Presidente da CDI-MG,
informando sobre as providências tomadas pela companhia após
a realização de estudos para a implantação de um distrito
industrial no Município de Visconde do Rio Branco.
Do Sr. Dano Rutier Duarte, Secretário de Transportes e

Obras Públicas, encaminhando cópia da informação prestada
pelo DER-MG sobre a implantação de uma linha de ônibus
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ligando os Municípios de Conceição do Rio Verde. São
Lourenço e Lambari.
Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da Seção de
Minas Gerais da DAS, encaminhando oficio dos Juizes de
Direito da la e 2a Varas Criminais da Comarca de Uberlândia,
em que se solicita a criação de outras Varas naquela
comarca. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n
22/92.)
Do Sr. Sebastião Rostaing Mourão, solicitando seja

modificado o projeto de lei do Poder Executivo que pretende
atribuir aos funcionários de nível superior da FHEM!G
lotados na Capital vencimentos superiores aos dos
funcionários lotados no interior do Estado. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Sr. Paulo Elisiário Nunes, Presidente do PPS-MG,
agradecendo a cessão do Plenário da Assembléia para a
realização das Convenções Nacional e Estadual do PPS.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI Ng 2.019/94

Declara de utilidade pública a Creche Lar Cristão da
Criança, localizada no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche Lar
Cristão da Criança, localizada no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2c, - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1994-
Geraldo Rezende
Justificação: A Creche Lar Cristão da Criança é uma

entidade civil sem fins lucrativos, criada com a finalidade
de manter crianças de O a 6 anos de idade.
De caráter assistencial, a entidade funciona há dez anos e
sua diretoria é composta de pessoas idôneas que não recebem
qualquer remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao

Município de Belo Horizonte, apresentamos este projeto e
solicitamos o apoio de nossos ilustres pares à sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI Ng 2.020/94
Declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário do Município de Espera Feliz,
com sede no Município de Espera Feliz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Desenvolvimento Comunitário do Município de Espera Feliz,
com sede no Município de Espera Feliz.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 1994.
Sebastião Costa
Justificação: Fundada com o objetivo de, entre outras
atividades, promover o desenvolvimento e a assistência
social, a Associação de Desenvolvimento Comunitário do
Município de Espera Feliz, entidade sem fins lucrativos, vem
prestando relevantes serviços à população de Espera Feliz,
auxiliando principalmente os mais necessitados,
- 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 5.306/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à restauração do
trecho da MG-050 que liga Betim e Juatuba.
NQ 5,307/94, 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 do
trecho rodoviário que liga Liberdade e Bocaina de Minas.
NQ 5.308/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à melhoria e ao
asfaltamento do trecho rodoviário que liga Garapuava
(Farofa) e Arinos.
Ng 5.309/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da TELEMIG
com vistas à instalação de um telefone público no posto de
abastecimento de combustível localizado no Km 12 da MG-050,
no Município de Pedra do Indaià.
No 5.310/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas a que se continue a pavimentação do
trecho que liga Mocambinho a Jaiba, numa extensão de
aproximadamente 62km.
NQ 5.311/94, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda e ao Diretor
Executivo da Caixa Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais
de Trânsito com vistas a que se exija o reembolso dos
valores excedentes cobrados irregularmente das pensionistas
daquela entidade no corrente mês. (- Distribuídos á Comissão
de Administração Pública.)
NQ 5.312/94, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando

seja enviado oficio ao Presidente da RURALMINAS com vistas a
que se solicite cópia dos contratos de arrendamento e
alienação estabelecidos por aquela entidade, vigentes nos
distritos florestais das regiões do Triângulo, do Rio Doce,
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do Centro-Oeste e do São Francisco. (- A Mesa da
Assembléia.)
Ng 5.313/94, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
reinstalação dos postos de policiamento ostensivo,
especialmente no Bairro Gutierrez, nesta Capital. (- A
Comissão de Defesa Social.)
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência, nos termos do § lQ do art.23 do Regimento
Interno, interrompe os trabalhos ordinários, para receber o
Desembargador Lúcio Urbano, Presidente do TRE, que fará uma
palestra sobre o tema "Eleições de 1994: a legislação
vigente'.

Composição da Mesa
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A Presidência
convida para compor a Mesa o Exmo. Desembargador Lúcio
Urbano, Presidente do TRE-MG. Convida, também, o Exmo.
Secretário de Justiça em exercicio, Dr Jairo Monteiro, e
solicita aos senhores presentes que ocupem os lugares que
estão reservados no Plenário. Dando seqüência aos nossos
trabalhos, ouviremos, neste instante, a palestra do ilustre
Desembargador Lúcio Urbano, Presidente do TRE-MG.

Palestra do Desembargador Lúcio Urbano
O Desembargador Lúcio Urbano - Sr. Presidente, Sr.
Secretário da Justiça, Srs. Deputados, foi com muito prazer
e muita honra que recebi o convite do ilustre Presidente
desta Casa para fazer uma pequena dissertação sobre as
eleições de 1994 e a legislação vigente.
A Lei ng 8.713. de 30/9/93, regerá as próximas eleições. Em
razão disso, deve ser bem interpretada, não só pela Corte
Eleitoral, mas também pelos partidos e candidatos.
Lamentavelmente, sempre se edita lei para cada eleição, sem
espaço, assim, para se formar a tradição dos institutos
eleitorais, sem se permitir que todos os candidatos e
partidos conheçam a lei de regência do pleito. Em
conseqüência, estabelece-se dúvida e criam-se dificuldades
para todos os interessados e até mesmo para a Justiça
Eleitoral.
Sempre se fez lei casuística, editada às vésperas dos
pleitos, buscando-se alterar as regras, muitas vezes para
servir a interesses momentâneos e subalternos A atual ordem
constitucional, com sabedoria, estabeleceu que "a lei que
alterar o processo eleitoral só entrará em vigor um ano após
sua promulgação" (art. 16 da Constituição da República).
Á lei atual, ainda que se ressentindo de imperfeições, veio
em boa hora e com antecedência suficiente para ser
interpretada, trazendo coma escopo a autenticidade da
escolha e a conseqüente legitimação dos mandatos.
Como novidades de marca, citamos o ordenamento da formação
de chapas, da propaganda eleitoral, das pesquisas, do
sistema de votação, da fiscalização das apurações pelos
partidos, da aplicação dos recursos financeiros e da
prestação de contas pelos partidos e candidatos.
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Quanto à formação de chapas, nítido foi o propósito de
enxugamento. A propaganda recebeu nova regulamentação, e o
registro das pesquisas objetiva evitar a manipulação.
A legislação relativa à aplicação de recursos financeiros
veio acabar com o "faz-de-conta" e com a hipocrisia. A
regulamentação, nesse campo, ainda é tímida, mas constitui
avanço.
Grande inovação é a prestação de contas pelos partidos e

candidatos.
Vale repetir as palavras do insigne Ministro Sepulveda
Pertence a respeito da lei atual: "A feitura das leis
eleitorais é uma das tarefas mais delicadas e difíceis dos
parlamentos de todos os tempos, na medida em que se destinam
a reger o interesse vital de cada um dos protagonistas do
processo legislativo na sua própria sobrevivência política".
Vive-se, hoje, com a constante fiscalização da opinião
pública, que exige de todos os Poderes da República maior
cuidado no trato da coisa pública, isso é maturidade
democrática.
Ao cabo, é licito dizer-se que, ainda que exista
imperfeição, que o tempo curará, a Lei ng 8.713, de 1993,
mostra-se de boa elaboração, atende aos interesses sociais e
políticos e traz novidades que impõem avanços na construção
da democracia brasileira.
Sobre os registros de candidatos: O ponto central do tema
está no art. SQ: "poderá participar das eleições previstas
nesta Lei o partido que, até 3 de outubro de 1993, tenha
obtido, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, registro
definitivo ou provisório, desde que, neste último caso,
conte com, pelo menos, um representante titular na Câmara
dos Deputados, na data da publicação desta lei".
Podem registrar candidatos ás eleições majoritárias os

Partidos que tenham obtido pelo menos 5% dos votos apurados
na eleição de 1990 para a Câmara dos Deputados, não
computados os nulos e em branco, distribuídos em pelo menos
1/3 dos Estados: os partidos que, em lQ/10/93, contem no
mínimo 3% dos titulares da Câmara dos Deputados; e os
partidos que, na circunscrição, tenham obtido, na eleição de
1990, 3% das vagas da Assembléia Legislativa.
0 TSE. tendo em vista a determinação dessa lei, divulgou,
no final do ano, a relação dos partidos aptos á participação
nas eleições majoritárias. Disse o STE que nelas podem
disputar, em todo o Brasil, 12 partidos, a saber: PDT, PFL,
PL, PMDB, PNN, PRN, PSD, PSDB, PT, PTB, PP e PR. Então,
esses 12 partidos estão aptos à disputa das eleições
majoritárias. E os demais, com registro e com representantes
na Câmara dos Deputados, poderão participar, porém, em
coligação. As coligações podem ser feitas desde que
respeitados esses requisitos já apontados.
Ainda sobre coligação vale observar ser facultativo, desde

que elas não sejam diferentes dentro da mesma circunscrição.
Vale dizer, não se pode coligar para um determinado tipo de
eleição e não se coligar para outro, dentro do mesmo Estado
ou circunscrição Não se pode subdividir porque a coligação
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forma um só grupo. Terá sempre denominação própria e terá
personalidade para efeito do processo eleitoral. A
personalidade própria da coligação é uma grande novidade da
Lei ng 9.713, que, hoje, é mandamento legal. Na propaganda,
a coligação terá que referir-se aos partidos coligados. E,
portanto, vedada a ocultação de partido que esteja coligado.
Na chapa de coligação podem ser inscritos candidatos
pertencentes a qualquer dos partidos. O pedido de registro
deve ser feito pelos Presidentes dos partidos coligados, ou
por seus delegados, ou pela maioria dos órgãos executivos.
As coligações que gozam de personalidade eleitoral indicarão
o representante junto á Justiça Eleitoral, em número de
quatro, perante o Estado, e de cinco, perante o STE. As
normas de escolha constarão nos estatutos do partido,
porque, hoje, estes são autónomos, segundo prescreve o lg
do art. 17 da Constituição Federal. Se inexistentes as
normas nos estatutos, o órgão de direção nacional
estabelecerá as regras. A lei fixa o número de candidatos
por partido ou coligação, com o nítido propósito de
enxugamento. A regra atual diz que cada partido poderá
lançar tantos candidatos quantas forem as cadeiras a serem
preenchidas (art. 10). Em caso de coli gação, nas eleições
proporcionais, o número aumenta pela metade, mas para cada
partido coligado haverá obediência ao número máximo, ou
seja, uma vez e meia o número de cadeiras. No caso da
Assembléia Legislativa são 77 mais 38. E de real interesse o
problema da superação do número, como regra excepcional (
2g do art. 8g): "não será computado no limite o número de
candidatos da coligação ou partido que superar 1/3 de
lugares a preencher' 1 . Essa é uma regra nova, que veio em
decorrência do fato de a lei atual haver ressuscitado O
chamado candidato nato, ou seja, aquele que já exerce
mandato parlamentar e que pretende disputá-lo novamente.
Exemplo: Deputado Estadual candidatando-se a Deputado
Estadual. Esse ponto é bastante polêmico e, ainda,
requisitará uma interpretação mais amadurecida da Justiça
Eleitoral, que estabelece que será obedecido limite máximo,
ou seja, uma vez e meia o número de cadeiras. Mas a regra
da superação estabelece que, o número de candidados natos
superar de um terço deles, então o número será elevado.
E oportuno verificar que o TRE-MG, por meio da Resolução ng
509, estabeleceu algumas exigências para o registro das
candidaturas, fundando-se na Lei ng 8.713. Entre as mais
importantes, o Tribunal estabeleceu que o candidato deverá
anexar, entre outros documentos, atestado de bons
antecedentes, para verificar se não ocorreu anterior
condenação criminal, transitada em julgado, que possa
determinar a Inelegibilidade do candidato.
Aproveito o ensejo para explicar aos ilustres Deputados que
essa providência é salutar, pois o único registro que se
tem, em nível de Estado, para se saber se alguém já
respondeu a processo criminal, está no Departamento de
Identificação da Secretaria de Segurança Pública de Minas
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Gerais. Ali, toda abertura de processo criminal está
registrada no respectivo prontuário.
E lamentável que um Pais do tamanho do Brasil ainda não
tenha um Instituto Nacional de Registro Público, onde se
possa registrar tudo sobre a pessoa ou sobre a propriedade.
Enquanto não temos esse instituto, temos de nos valer dos
meios que a legislação oferece.
Em caso de hornonimia, terá preferência o candidato em

exercício de mandato, que já tenha concorrido em outros
pleitos com o uso de variação pretendida; aquele que prove
que, na vida política, social ou profissional seja
identificado com codinome, apelido, etc.
Essa regra de preferência estabelecida em favor daquele

que já detém mandato já foi acoimada de inconstitucional,
mas ainda não há pronunciamento judicial sobre isso.
Entendem alguns que a matéria é inconstitucional porque
desatende o principio constitucional da igualdade.
Se não se solucionar, por meio da preferência, a Justiça
Eleitoral buscará acordo entre os candidatos que pretendem
as mesmas avaliações. E também uma novidade da lei atual
determinar que a Justiça Eleitoral resolva o problema
mediante acordo dos candidatos. Entretanto, se não se
conseguir acordo, estabelece a lei, taxativamente, a Justiça
Eleitoral registrará cada candidato com o nome por ele
indicado.
Aqui, é preciso considerar que, para o candidato, vai ser
uma tarefa hercúlea. Ele deverá, durante a campanha,
esclarecer aos seus eleitores que ele tem um homônimo, que
está concorrendo com esse ou aquele nome, esse ou aquele
apelido; e fazer com que o eleitor não vote em nome, mas em
número. Caso contrário, a Justiça Eleitoral, sem saber qual
é a verdadeira manifestação da vontade do eleitor, não
poderá apurar os votos.
Esse ponto a mim me parece muito importante para os

Deputados, no caso de terem homônimos.
Quanto ao número de candidato, partido ou coligação, diz a
lei que eles têm direito á repetição do número. Já vi
algumas placas, em Belo Horizonte. - e aqui mesmo, defronte
da Assembléia, acabei de ver uma, ao vir para cá - mostrando
candidatos em campanha usando o número que utilizou na
eleição passada. Isso é muito importante para o candidato,
porque o número já foi divulgado e facilita a comunicação
dele com o eleitor, o anúncio de que ele é candidato á
reeleição.
Tema importante na legislação atual é o da substituição do
candidato, em caso de morte, desistência, inelegibilidade.
indeferimento do pedido ou cancelamento.
Diz a lei que, na eleição proporcional, pode ser feita a

substituição até 60 dias antes do pleito. Isso atendeu a uma
velha aspiração da Justiça Eleitoral porque, permitir a
substituição de candidato na eleição proporcional, às
vésperas do pleito, traz transtorno e prejuízo financeiro
para os cofres públicos, porque a Justiça Eleitoral se veria
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obrigada, em tempo recorde, muitas vezes até sem condição de
êxito, a substituir as cédulas já impressas.
Partidos e coligações têm o prazo de oito dias para
requerer a substituição a contar do fato. Essa regra é muito
importante para os dirigentes partidários, porque a lei
estabeleceu oito dias de prazo, prazo decadencial, que não
se interrompe, que não se suspende. Assim, com a morte de
um candidato, deve ser feita a substituição dentro de oito
dias e solicitado o registro do substituto perante a Justiça
Eleitoral.
Nas eleições majoritárias para Presidente, Governador ou

Senador não há limitação de tempo para substituição, e as
Executivas estão autorizadas a escolher o substituto.
Cumpre lembrar que, se a substituição ocorrer em tempo não
útil para a impressão de nova cédula, o substituto
concorrerá com o nome do substituído, como aliás ocorreu em
alguns casos nas últimas eleições municipais de 1992.
Outra regra, também importante e que constitui novidade na
Lei nQ 8.713, é o cancelamento de registro do candidato, a
pedido do partido a que estiver filiado. Na hipótese de ele
ser expulso pelo próprio partido, conforme estabelece o art.
15, essa regra, sem dúvida nenhuma, é o prenúncio da volta
da fidelidade partidária absoluta. Também essa norma de
cancelamento de registro de candidato por motivo de expulsão
por infidelidade partidária está sendo tachada de
inconstitucional, e isto porque, segundo alguns
constitucionalistas, a regra de perda só pode ser através de
processo regular, em que se garanta o direito de defesa. E
um velho principio do devido processo legal. Então, para
fugir de una situação incômoda, é mister que o partido, ao
promover a expulsão do candidato infiel já registrado, lhe
assegure, pelo menos, o direito de sumária defesa.
Outro ponto importante e sobre o qual vou fazer algumas
considerações refere-se ao processo da votação. O art. 18
estabelece que a votação será feita em dois momentos
distintos para as duas eleições: majoritária e proporcional.
Serão utilizadas as duas cédulas diferenciadas, mas
depositadas na mesma urna. Então, o eleitor se dirigirá
duas vezes á cabina. Essa regra, conquanto possa parecer
excelente, trará uma grande e enorme dificuldade no dia do
pleito, porque o tempo para a votação, será, no mínimo, o
dobro. Duvido que o eleitor tenha tempo para exercer, em
todas as seções eleitorais, o direito do voto. Vamos voltar
aos velhos tempos de distribuição de senha. A última
experiência que se fez no Estado do Mato Grosso, por
iniciativa do Ministro Sepúlveda Pertence, mostrou que, em
alguns casos. serão gastas, pelo menos, 36 horas para o
exercício do voto. Ou seja, noite a dentro ainda, o eleitor
estará votando.
O problema de depositar os votos na mesma urna não constava
no projeto, e, na última hora, surgiu, em Plenário, emenda
de um Deputado Federal colocando, nesse art. 18. a expressão
"depositados na mesma urna". A justiça eleitoral, desde o
primeiro instante, vem reagindo contra esta regra de
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depositar o voto na mesma urna. A justiça eleitoral
reivindica, junto ao Congresso Nacional, através do TSE, que
se altere o art. 18 para excluir a expressão "depositados na
mesma urna" e, assim, permitir que sejam duas as urnas: uma,
para colher os votos majoritários, e outra, para os votos
proporcionais.
E por que razão a justiça eleitoral reivindica essa

alteração? Por dois motivos fundamentais. Em primeiro lugar,
porque poderá a mesa fiscalizar a votação correta por parte
do eleitor, para que ele não coloque as cédulas em urnas
diferentes. Em segundo lugar - e ai vem o principal motivo -

isso secionará e facilitará a apuração.
Apurar a eleição majoritária é rápido, o processo é rápido:
basta que se separem as cédulas e está apurada a urna. A
eleição proporcional demora um pouco mais, porque o
escrutinador terá, a cada instante, de consultar uma
listagem extensa, mesmo porque esperamos ter, em Minas
Gerais, mais de 2 mil candidatos a Deputado Federal e
Estadual
Como sabemos, a regra do Código Eleitoral, repetida na Lei
nQ 8.713, é que não se pode apurar a segunda urna sem que se
tenha contabilizado a primeira que se abriu. Então, se
desmembrarmos a apuração dos votos majoritários e
proporcionais, a justiça eleitoral, como já provado através
de estudos técnicos feitos, terá condições de dar o
resultado da eleição de Presidente da República, de Senador
e de Governador até, no máximo, três dias após o pleito. Do
contrário, a permanecer na lei que haverá uma só urna, a
eleição não terá sido apurada nem proclamados os resultados
definitivos senão uma semana e meia após o início da
apuração.
Há uma regra importante: aquele que tiver sido nomeado para

compor mesa receptora de votos não poderá ser credenciado
por partido ou coligação para o exercício da fiscalização.
Isso é importante porque, no passado, a justiça eleitoral
recrutava o cidadão eleitor para receber votos como mesário,
mas ele, para fugir desse dever cívico - por que não dizer
sublime, já que está servindo à causa da democracia -,
procurava um partido político e, irresponsavelmente, ganhava
urna credencial.
E preciso que os Srs. Deputados atentem para uma das

maiores tarefas da justiça eleitoral, neste período pré-
eleitoral, que é a preparação de mesários. Não pode a
justiça eleitoral funcionar improvisadamente, como já
aconteceu no passado. Temos o dever e estamos trabalhando
nesse sentido, de preparar os mesários. Depois que estes
estão preparados e em condições de atuar, concede-se a ele
um irresponsável credenciamento por um partido político para
fugir a esse trabalho. E a substituição ocorre sempre em
prejuízo para a apuração eleitoral. Felizmente, essa regra
veio e está no art. 22. O problema, portanto, acabou-
0 fiscal, diz a lei, pode atuar em mais de uma seção e pode

ser eleitor em outra zona, qualquer que seja ela, mas o seu
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direito de voto será sempre exercido onde ele estiver
inscrito, onde estiver a sua folha de votação.
Não mais se exige o visto do Juiz Eleitoral. E uma grande
novidade e evita atropelos a candidatos e partidos. Mas o
Presidente de partido fará registrar, na justiça eleitoral,
antecipadamente, uma relação dos fiscais credenciados por
partidos e candidatos. Outrora, no dia da eleição, o
gabinete do Juiz Eleitoral virava uma verdadeira procissão
de gente procurando visto e credenciamento como fiscal. Essa
cena desagradável também desapareceu, porque os partidos não
dependem mais do visto da justiça eleitoral, bastando-lhes
nue levem a relação antecipadamente à justiça eleitoral.
A lei permite aos partidos efetiva fiscalização. Nunca,
neste Pais, se preocupou tanto com a fiscalização como na
lei atual, inclusive com a determinação de emprego de meios
modernos e eficazes de processos mecanizados e eletrônicos.
Entretanto, devem os partidos preparar os seus fiscais.
Quanto a nós, do serviço eleitoral de Minas Gerais, já
preparamos uma reunião do TRE-MG com os partidos políticos
para tratar desse e de outros assuntos. A reunião se
realizará na próxima segunda-feira, às 9 horas, no salão
nobre da Faculdade de Ciências Econômicas. Administrativas e
Contábeis da FUMEC, para cujo encontro convido também os
Deputados que quiserem comparecer, já que, na ocasião,
cuidaremos, pormenorizadamente, da propaganda eleitoral . E
importante observar-se que na próxima eleição o fiscal terá
direito de receber cópia do boletim de urna, poderá Impugná-
lo antes de se iniciar a apuração ou fazê-lo durante o
processo apuratório. A equipe de fiscalização poderá se
posicionar próximo à urna, de tal maneira que o fiscal do
partido, ou candidato, possa acompanhar de olho presente
toda a movimentação da junta apuradora. Essa fiscalização -
que se pode dizer extrema - coloca a Justiça Eleitoral em
situação bastante cômoda em relação às atividades
apuratórlas, porque dá aos partidos e candidatos meios
perfeitos e suficientes de fiscalização para impedir que,
amanhã, reclamem do método de apuração.
Em seguida, veremos o problema das pesquisas e testes. Há
uma grande inovação na lei atual. Inovação para melhor. A
mim me parece que, no caso das pesquisas, trata-se de um.dos
institutos mais inovadores e mais importantes. As empresas
contratadas devem registrar na Justiça Eleitoral quem as
contratou - partido ou candidato -, as origens dos recursos
financeiros, a metodologia empregada e o plano de amostra,
permitindo o acesso dos partidos ao trabalho e ao seu
resultado. Então, diante disso, estaremos livres daquele
espetáculo triste que aconteceu nas últimas eleições
presidenciais, quando se manipularam pesquisas e testes para
se Influenciar o eleitor. Tudo isso constitui uma história
negra no passado político do Brasil. Nas próximas eleições,
com o registro feito pelas empresas: com as explicações da
origem dos recursos financeiros (quem paga a pesquisa), a
exibição da metodologia empregada e do plano de amostras,
com efetivo acesso dos partidos e dos candidatos, a pesquisa
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vai mostrar-se autêntica, e isso ajudará na autenticidade da
representação popular. -
Falaremos, ainda, sobre a arrecadação e a aplicação dos
recursos financeiros, o que constitui, tambem,uma das
notáveis novidades para as próximas eleições. A
responsabilidade das despesas cabe aos partidos e
candidatos. Os partidos constituirão seus comitês
financeiros, e haverá obrigatória demonstração financeira
pelo candidato ou pessoa por ele credenciada. Empregar-se-á
o serviço profissional do contador, e os partidos serão
obrigados a abrir conta bancária, que, porém, será
facultativa para os candidatos. Embora facultativa para os
candidatos - esse é um tema que coloco á apreciação dos
Deputados que são candidatos a renovação dos mandatos -
entendo que seria muito oportuno que cada candidato se
valesse de conta bancária, por duas razões: primeiro, porque
o próprio estabelecimento bancário se encarregaria de,
autenticamente, fazer a contabilidade para o candidato, e,
segundo, porque isso facilitaria em muito a futura prestação
de contas á Justiça Eleitoral. As pessoas fisicas e
juridicas poderão fazer doação de recursos em dinheiro, mas
a lei impõe certas limitações. Á pessoa fisica poderá doar
10% dos seus rendimentos brutos do exercicio anterior, de
1993, ao candidato, até o limite fixado pelo partido, e a
pessoa juridica, até 2% do rendimento operaclonal.
Partidos e candidatos, é uma regra impositiva, deverão

guardar e conservar as contas e documentos até cinco anos
depois das eleições, prazo em que prescreve toda e qualquer
ação penal
Eles não podem receber doações advindas de governo

estrangeiro. E, aqui, abro um parêntese para me lembrar da
minha mocidade. No meu tempo de estudante, uma empresa
estrangeira financiou algumas candidaturas de membros do
Congresso Nacional, ou seja, era dinheiro americano injetado
no Brasil.
Também não podem doar a administração pública,

concessionárias e permissionárias de serviço público,
entidades de arrecadação compulsória. associações declaradas
de utilidade pública nem, finalmente, as entidades
sindicais.
A pena prevista é a mais grave possivel. Qualquer
transgressão dessas regras importará na cassação do registro
do candidato ou do mandato, se já eleito. Alguns
funcionalistas já levantam a inconstitucionalidade da perda
do mandato depois da diplomação pela Justiça Eleitoral,
dizendo que a perda do mandato só pode ser decretada através
do processo estabelecido pelo art. 14 da Constituição da
República. Mas, de qualquer forma, o legislador mostra que
entende ser gravissima a transgressão nesses casos de
limitação de doações em dinheiro.
Ao final, a prestação de contas deverá ser feita por
profissional habilitado - contador -, que a apresentará á
Justiça Eleitoral. Vejam que o prazo é exiguo: até dia 30 de
novembro, e a prestação deverá ser acompanhada da
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documentação necessária. Enquanto não forem aprovadas as
contas do candidato, ele não poderá ser diplomado.
E, finalmente, veio regra especifica sobre a sobra de

campanha, que a lei determina seja depositada em banco.
E claro que é o primeiro passo quanto ao problema da
influência do poder econômico nas eleições. Mas, como
primeiro passo, já é bastante avançado.
Pessoalmente, sempre entendi que se deveria permitir o

gasto que quisessem fazer na campanha eleitoral o candidato,
seus amigos ou grupos empresariais, sem que nisso houvesse
intervenção de partido ou da Justiça Eleitoral. Mas com a
condição de que tudo isso fosse divulgado amplamente: o
candidato "x" recebe tantos mil dólares ou tantos mil
cruzeiros da empresa "y". Isso, para que o eleitor tivesse
condições de manifestar a sua vontade. E assim que acontece
em alguns países mais adiantados do mundo. Existe, ainda, o
processo americano, em que o fundo partidário é composto
também com o concurso do dinheiro público.
Em sexto lugar, vamos fazer algumas considerações a
respeito da propaganda eleitoral, que me parece interessar
mais aos ilustres Deputados.
Inicia-se a propaganda eleitoral após a escolha em
convenção. Domingo último, um dos jornais da Capital
criticava o TRE-MG, dizendo que nós tínhamos sido rigorosos
com alguns candidatos que já estavam em plena campanha, ao
determinarmos a retirada de alguns "ou tdoors". E. no
entanto, o PT já estava fazendo campanha, sem que fosse
molestado pelo Tribunal Eleitoral. Entretanto, é preciso
considerar - e assim o fiz, junto ao jornalista que veiculou
a matéria - que o PT foi o primeiro a fazer convenção. Já a
fez, no mês passado, e seu candidato já foi oficialmente
escolhido.
E livre a propaganda através de faixas, cartazes, placas,
pinturas ou distribuição de folhetos. E, sendo livre,
parece-me, embora eu não seja um "expert" em publicidade ou
publicação dirigida ás massas, que esta seja a forma mais
viável, mais eficiente e menos complicada para o candidato:
o uso de faixas, cartazes, placas, pinturas ou distribuição
de folhetos. Essa forma é inteiramente livre, sem que o
candidato tenha que prestar qualquer obediência a seu
partido ou à Justiça Eleitoral.
Através de outdoors", após sorteio, que ainda não se
realizou, poderão ser utilizados os pontos designados. A
disputa, como já se percebe, será enorme, por causa dos
chamados impactos visuais. Há pontos mais nobres e há pontos
menos nobres. Nesse ponto, como Presidente do TRE, já
escolhi a comissão de Juizes que vai fiscalizar a propaganda
eleitoral e orientá-la. Essa comissão já escreveu uma
espécie de cartilha que será, no próximo dia 16, na reunião
a que me referi, distribuída aos partidos políticos, que,
por sua vez, poderão repassá-la aos candidatos.
Com relação à questão dos "outdoors', nós vamos ter que
fazer um sorteio, mas há que resolver uma série de problemas
para se fazer esse sorteio. Não é tão simples como se possa



218

imaginar, porque temos, primeiro, que atender o principio da
igualdade, ou seja, Que candidatos e partidos tenham acesso
aos chamados impactos visuais, por uma questão de igualdade.
e, segundo, temos o problema do relacionamento entre _a
Justiça Eleitoral e as empresas, porque muitas delas poderão
não conseguir utilizar os seus espaços ou vende-los a
candidatos e partidos, o que poderia, até, ser considerado
como uma forma de apropriação, sem que se pagasse previa e
antecipada indenização.
Mas o setor técnico do Tribunal Eleitoral esta cuidando de
tudo isso, para que possamos lançar uma resolução que atenda
todas essas questões. Em São Paulo, por exemplo, o
Desembargador Sonilla, Corregedor Eleitoral, através de
portaria, regulamentou tudo isso, mas em Belo Horizonte a
nossa realidade é outra, e vamos cuidar da nossa própria
realidade.
Pela imprensa escrita, também é livre a propaganda
eleitoral até no dia das eleições. E outra forma também
eficiente e pouco complexa para os candidatos. Mas o jornal,
como sabemos, não atinge a grande massa, principalmente no
interior do Estado, na região rural, onde os Deputados
também são bastante votados - e graças a Deus que o são. E
possível que o jornal não atinja a grande massa.
Pelo rádio e pela televisão, somente dentro dos horários

gratuitos, com a divisão do tempo que a Justiça Eleitoral
fará, de acordo com as regras estabelecidas pela Lei 8.713,
são licenciados os debates entre candidatos à eleição
majoritária. Parece-me ser o debate, através da televisão, o
melhor meio de apresentar-se um candidato, o melhor meio de
divulgar o programa de governo, porque o debate anima a
todos nós, latinos. E da nossa essência de latinos o debate.
Quanto á eleição proporcional, a regra é um pouco complexa,
porque estabelece que pode haver debate entre candidatos a
Deputado, através de rádio e televisão, mas impõe uma
condição; a presença de todos os partidos, o que será
dificilmente exeqüivel.
Na televisão é expressamente vedado o uso de externas, de

montagens ou de trucagens. Essa norma, sem dúvida nenhuma,
foi inspirada na última eleição presidencial em que a midia
conduziu o povo. Muitas vezes candidatos e partidos têm
perguntado; "e a boca de urna?" Na eleição municipal
anterior não havia nenhuma regra especifica proibindo a boca
de urna. Entretanto, a Lei nQ 8.713 cuidou especificamente
da matéria e de uma maneira muito interessante: colocou a
boca de urna como crime eleitoral. Não se tratava de
infração a que se pudesse apenas impor uma pena pecuniária
em nível administrativo, mas de crime eleitoral, sujeitando
o infrator à prisão em flagrante e às conseqüências
desagradáveis de unia ação penal. Assim estabelece o art. 57,
inciso III e IV.
O art. 57. II, proíbe terminantemente a distribuição de
panfletos, santinhos ou outro tipo de propaganda durante o
processo de votação. E o inciso IV diz que toda e qualquer
forma de coagir ou de induzir o eleitor é considerada crime



;;fl
eleitoral, desde que praticada durante o processo de
votação.
E importante que a lei tenha cuidado pormenorizadamente do
direito de resposta. Todo aquele candidato ou partido ou
terceiro que for injuriado, caluniado ou difamado, poderá
imediatamente procurar a Justiça Eleitoral para assegurar-
lhe o direito de resposta. Chamo a atenção dos nobres
Deputados para esclarecer-lhes que esse prazo é muito
exíguo. E de apenas três dias após a veiculação da matéria,
e é prazo decadencial, que não se interrompe e nem se
suspende. Corre, portanto, no domingo, no feriado, etc.
A lei proibiu o uso de filme e de novela, entre outros
meios que possam aludir a candidatos, seja de maneira
favorável ou desfavorável a eles. Ou seja, a lei teve como
objetivo retirar a midia do processo eleitoral de
convencimento do eleitor quanto á escolha deste ou daquele
candidato.
O eleitor analfabeto pode usar o instrumento que for
necessário para exercer o direito de voto, sem nenhuma
participação da Justiça Eleitoral. Já alguns instrumentos
apareceram. Ainda na semana anterior, recebi de um
candidato a Deputado um chaveirinho contendo o seu número,
de tal maneira que ao eleitor analfabeto bastará colocá-lo
sob a cédula e preencher os claros a lápis ou tinta, como
queira, e nela estará gravado o número desse candidato sem
nenhuma possibilidade de erro ou de não se conhecer a
verdadeira manifestação do eleitor. Foi o primeiro
instrumento que apareceu. O engenho e a artimanha da área
publicitária haverá de fornecer aos candidatos os
instrumentos que eles poderão usar para a manifestação dos
votos dos analfabetos.
Estes, Srs. Deputados, foram os principais pontos que

julguei oportuno trazer para dissertação nesta tarde.
E, antes de encerrar, quero, mais uma vez, renovar os meus
agradecimentos ao ilustre Deputado José Ferraz. Presidente
desta Casa, pelo honroso convite. Também, quero dizer que é
muito importante esse tipo de participação, porque, aqui e
agora, se desenvolve concretamente um dos princípios
constitucionais mais notáveis da República, que é a harmonia
entre os Poderes.
O Sr. Presidente - Dando seqüência aos nossos trabalhos,
esta Presidência passa a palavra ao Deputado Bonifácio
Mourão, que atuará como Coordenador dos debates nesta tarde.
Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

Palavras do Coordenador
O Sr. Coordenador (Deputado Bonifácio Mourão) - Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado José Ferraz:
Sr. Presidente do TRE-MO, Desembargador Lúcio Urbano; Sr.
Secretário de Estado da Justiça, ex-Deputado Jairo
Magalhães; Srs. Deputados, senhores convidados, esta
coordenação passa a prestar aos participantes alguns
esclarecimentos sobre o desenvolvimento dos debates com O
Plenário. A partir deste momento, todos os participantes
aqui presentes poderão formular perguntas ao expositor,
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devendo, entretanto, inscrever-se previamente para dirigir a
pergunta oralmente ou encaminhá-la por escrito.
Esta Coordenação esclarece ainda que as perguntas devem ser
feitas em tese, evitando-se a citação de caso concreto. , uma
vez que o nosso ilustre conferencista, Desembargador Lucio
Urbano, além de juiz, é Presidente do TRE-MO, estando,
assim, Impedido de se manifestar sobre qualquer caso
concreto. Sendo assim, estão abertas as inscrições para
perguntas orais ou escritas.

Debates
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los, que se manifestou primeiramente. Em seguida,
terá a palavra o Deputado Tarcisio Henriques.
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr. Presidente do TRE-MG,
sem as formalidades de praxe, eu gostaria que V. Exa. nos
esclarecesse duas questões. Estou sentindo que alguns
candidatos, que já estão trabalhando, não poderão concorrer
nestas eleições. Por exemplo, um candidato que pertença a um
partido que tenha apenas o registro provisório e que não
possua representante na Câmara Federal, pelo que entendi,
não poderá participar destas eleições. Eu gostaria de uma
confirmação para esta primeira colocação.
A segunda indagação diz respeito aos gastos pessoais que,

pela legislação, não estão dependentes da troca, vamos assim
dizer, pelo denominado bônus. Há candidatos que possuem
familiares ou amigos com grande poder aquisitivo, que
poderiam fazer essas chamadas doações pessoais, sem troca
pelo bônus. Isso não conduziria, portanto, á necessidade da
moralização dessa lei? Peço licença a V. Exa. para ouvi-]o
sentado.
O Desembargador Lúcia urbano - Quanto á primeira questão,

está expresso definitivamente no art. Sg da lei que poderá
participar das eleições previstas o partido que, até
3/10/93, tenha obtido, junto ao TSE, o registro definitivo
ou provisório, desde que, neste último caso, conte com pelo
menos um representante titular na Câmara dos Deputados, na
data da edição da lei. Para mim, a regra é inarredável. Se
não tiver representante na Câmara dos Deputados nem registro
provisório, o partido não participará das eleições. Naquela
enumeração do TSE que li, relacionei os partidos que podem
disputar as eleições sem coligação. Mas há os partidos que
podem disputar em coligação, como o PC do B, o PPS, o
PRONA, o PRP, o PSD, o PSC, o PSTU e o PV.
A segunda observação foi inteligente e aguda. No livro que

o Prof. Anis Leão lançou ontem, em Belo Horizonte, que já
tive o prazer de ler, ele coloca exatamente essa questão.
Quando a lei permite que amigos do candidato possam prestar
auxilio financeiro, diz ele: "foi uma porta aberta para
desdizer um principio que a lei quis restringir, ou seja, o
abuso do poder econômico. Quer dizer, um candidato pode ter
amigos realmente ricos, que podem auxiliá-lo, sem que se
tenha disso qualquer controle. E exatamente a critica que
ele faz.
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O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Tarcísio
Henr i ques.
O Deputado Tarcísio Henriques - Exmo. Sr. Desembargador
Lúcio Urbano, ao registrar a satisfação de tê-lo, aqui,
entre nós, principalmente neste momento tão apropriado, de
tantas expectativas e esperanças, gostaria também de
expressar a imensa satisfação em tê-lo à frente da Justiça
Eleitoral de Minas Gerais, porque nos dá a certeza da
lisura e da isenção com que a magistratura vem presidindo os
trabalhos eleitorais do nosso Estado.
Gostaria de formular a V.Exa. . eminente Presidente, duas
questões distintas, relacionadas com o art. 59 da Lei no
8.713, de 1993.
De acordo com o art. 59 da Lei no 8.713. a propaganda
eleitoral somente é permitida após a escolha do candidato
pelo partido ou coli gação em convenção.
Diversos parlamentares pré-candidatos têm utilizado espaço
em jornais, rádio e televisão para divulgar suas ações e
conquistas, com o objetivo de fazer propaganda subliminar.
Perguntas Pode um parlamentar, pré-candidato à reeleição,
fazer, indiretamente, propaganda eleitoral nos moldes acima
descritos, antes de sua escolha na convenção? E esse mesmo
parlamentar, já escolhido como candidato na convenção, pode
utilizar-se desses veiculos de comunicação, na forma acima
descrita? Caso a resposta seja negativa às duas primeiras
perguntas, quais as conseqüências para a sua candidatura.
caso continue utilizando tais recursos?
A outra pergunta refere-se também ao art. 59, porque, na
lei anterior, o postulante á candidatura só podia fazer sua
propaganda ou tentar a viabilização de seu nome,
intrapartidariamente. O art. 59. 1Q, diz o seguinte: "Ao
postulante á candidatura para o cargo eletivo, é permitida a
realização, na semana anterior á escolha pelo partido, de
propaganda visando à indicação de seu nome". Ficaria, então,
embutido, por via de conseqüência, que, na semana anterior.
os candidatos a Governador, por exemplo, poderiam se
utilizar das televisões e dos jornais, para fazer o
lançamento ou a propaganda de suas próprias candidaturas?
O Desembargador Lúcio Urbano - Inicialmente, agradeço a

manifestação do nobre Deputado Tarcisio Henriques que, para
honra minha, é meu grande e particular amigo.
Quanto a sua primeira pergunta, Deputado, vou a ela
responder citando uma decisão recente do TRE. O Procurador
Regional Eleitoral ingressou na Corte com um pedido de
providências contra a chamada propaganda indevida e a
chamada propaganda indireta. Indevida, porque alguns já
estavam fazendo campanha antes de haver a convenção, e o
Tribunal, por unanimidade de votos, entendeu que o princípio
é nigido, não comportando nenhuma interpretação excepcional,
no sentido de ser rea'mente proibida a campanha antes da
escolha em convenção. Aliás, durante a minha modesta
exposição, fiz referência ao caso do PT, quando fui
criticado pela imprensa e respondi que a convenção já havia
sido realizada.
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No tocante ao problema da propaganda para a convenção, a
lei estabeleceu a regra e, para mim, o TSE deveria ter feito
uma regulamentação disso, e não o fez. Nós, do TRE, fizemos
insistentes pedidos de providências ao TSE - pois estamos no
mês das convenções - no sentido da regulamentação dessa
matéria, mas, infelizmente, isso não foi feito. Portanto,
como não existe uma regulamentação, não podemos dizer que o
candidato transgrediu alguma norma, porque a lei fala, no
lQ do art. 59, na semana anterior á escolha pelo partido. em
propaganda visando à indicação de seu nome em convenção.
Entretanto, não diz de que forma. Quem poderia regulamentar
a matéria? Por delegação da própria lei, o TSE. Mas não
houve tal regulamentação.
Portanto, diante dessa armação juridica, entendo que, neste

caso, não há transgressão de nenhuma norma.
Hoje, por exemplo, não sei se os Srs. Deputados já viram, a
cidade de Belo Horizonte está cheia de "outdoors" do Senador
Sarney como candidato na convenção do PMDB.
A propaganda direta ou indireta é um problema que temos
para resolver na justiça eleitoral. Nesse julgamento ao qual
já me referi aqui, o Tribunal se deteve muito no assunto,
para saber sobre o conceito da propaganda direta ou
indireta.
A propaganda direta não deixa dúvidas. O candidato se
apresenta. Já na propaganda indireta, o candidato apenas
vincula o seu nome a qualquer desculpa: de ajuda, de ser
membro de uma fundação ou associação de caridade, de um
acontecimento artistico, de lançamento de um livro, etc.
Então, fica dificil para a justiça eleitoral saber até
onde vai a intenção do candidato. Também esta matéria
deveria ter sido objeto de uma regulamentação mais precisa,
mas não foi.
Com relação á penalidade para a transgressão a essa norma.
a lei prevê multa de 10 a 20.000 UFIRs. Mais adiante, na
relação dos crimes eleitorais, estabelece-se como crime a
desobediência do partido contra o candidato. Nesse caso, é
chamada de responsabilidade objetiva. Tenho sérias dúvidas a
respeito dessas responsabilidades, na área penal, como autor
de uma infração penal
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. Alcyr Nascimento,

ex-Deputado e atual Diretor da Faculdade de Direito do Vale
do Rio Doce, com sede em Governador Valadares.
O Or. Alcyr Nascimento - Sr. Presidente, o nobre Deputado
Ronaldo Vasconceilos já abordou, de inicio, a questão do uso
do bônus como único sistema destinado a fazer face às
despesas eleitorais.
Cada partido tem a obrigação de estabelecer um limite de

gastos para cada candidato, e esse limite, juntamente com a
informação da constituição do comité financeiro, deve ser
informado ao diretório nacional do partido, a fim de que,
através do TSE, seja providenciada a distribuição desses
bônus a cada partido.
Já estamos a menos de 30 dias da realização das convenções

e não temos ainda noticias com relação à distribuição desses
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bônus. A partir de, no máximo. 31 de maio, cada candidato já
estará lançado pelo seu partido, e a nossa preocupação já é
com relação às despesas que naturalmente cada um deverá ter,
assim que for lançado candidato pelo seu partido.
Má a segurança da justiça eleitoral de que até 31 de maio
esses bônus já estarão á disposição dos partidos?
o limite de despesa de cada candidato deve ser uniforme
para todos, exatamente para que se estabeleça uma igualdade.
Não percebemos na legislação uma fixação desses limites,
parecendo-nos que fica a critério de cada partido. Seria
realmente esse o melhor entendimento?
O Desembargador Lúcio Urbano - Com relação à primeira
pergunta, o TSE, semana passada, editou a resolução que está
regulamentando a emissão e o uso dos bônus e publicou, no
Diário Oficial da União, um modelo da cédula dos bónus. A
noticia que temos é que o Presidente do TSE já fez uma
reunião de trabalho com o Ministro Ricúpero para facilitar a
circulação dos bônus. Em conversa telefônica com S. Exa. , na
tarde de ontem, ele me assegurou que, até o término das
convenções, a Justiça Eleitoral estará aparelhada para fazer
a circulação dos bônus. Esta é a informação que me foi
passada. Tenho essa preocupação, como tenho outras já
mencionadas ainda há pouco. Precisamos dessas
regulamentações que até agora não vieram.
Quanto á fixação de gastos de candidatos por partido, a
conclusão a que cheguei, partindo do principio de autonomia
constitucional do partido, é que a lei não impôs regras e
deixou Isso a critério de cada partido. Agora, estou com seu
raciocínio no sentido de que deve ser feita a fixação de
limites de gastos para cada partido e de igual maneira, para
cada candidato. E claro que partidos maiores terão mais
facilidades- Isto não quer dizer que os partidos menores não
tenham condições de ter limites maiores para seus
candidatos. Mas é que os partidos maiores contarão com a
boa-vontade de participações financeiras na campanha. Essa é
uma realidade a que não podemos fugir. Minha interpretação
- o Tribunal ainda não se manifestou sobre a matéria - é no
sentido de que se dê ao partido a mais ampla liberdade para
fixar o limite dos gastos, tendo em vista a regra do art. 16
da Constituição, que estabelece a autonomia dos partidos.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Baldonedo

Napoleão.
O Deputado Baldonedo Napoleão - O Código Eleitoral impede
que sejam nomeados como membros das juntas, escrutinadores
ou auxiliares os funcionários públicos no desempenho de
cargos de confiança do Executivo (art. 36, 3g, III),
vedando-lhes, também, a nomeação para a função de presidente
ou mesário da mesa receptora de votos (art. 120, § lg. III).
Como se vê, a legislação eleitoral foi expressa ao delimitar
tal proibição ao funcionário público ocupante de cargo em
comissão apenas do Poder Executivo, não se referindo a
servidores que se encontrem em situação semelhante no Poder
Legislativo.



224

Há q ue se considerar que os ocupantes de cargo em comissão
lotados nos gabinetes parlamentares estão claramente
vinculados a uma candidatura ou até a mais de uma, indicando
o bom-senso que o impedimento legal deva também alcançá-los.
A propósito, Joel José Cândido, na 4a edição de seu livro
'Direito Eleitoral Brasileiro', atualizada ate janeiro de
1994, diz que a lei, sem motivo, deixou de enumerar os
cargos de confiança do Legislativo, como se nesse Poder,
composto fundamentalmente por políticos, não pudesse haver
nomeações para cargos, cujo critério de ocupação e o
exclusivo apadrinhamento e a influência política, com
possíveis reflexos nos trabalhos eleitorais.
Perguntas: Existe alguma jurisprudência sobre o assunto?
Se um funcionário, no desempenho de cargo em comissão no
Poder Legislativo, for convocado para compor junta eleitoral
ou para atuar como presidente ou mesário, ele deve aceitar
tal convocação ou, por analogia, declarar-se impedido de
atuar, nos termos do 5Q do art. 120 do Código Eleitoral,
até mesmo por precaução, para não incorrer nas penas do art.
310 do mesmo diploma legal?
O Desembargador Lúcio Urbano - A critica é absolutamente

procedente. A mesma crítica fez o Prof. Aniz Leão, no livro
a que me referi ainda há pouco, lançado ontem, sobre a
questão.
Agora, vamos responder com as palavras do Presidente do TSE
- Ministro Sepúlveda Pertence - quando, prefaciando a edição
oficial, diz o seguinte: "A feitura da lei eleitoral é muito
difícil para o parlamento porque todos têm um interesse
vital a proteger, e o processo eleitoral é, sem dúvida
nenhuma, sua própria sobrevivência política. Talvez, por
esse motivo o Congresso Nacional tenha colocado apenas o
Poder Executivo".
Acontece que, em Minas Gerais, já faz parte do chamado
Plano de Ação, que estou fazendo junto aos Juizes
Eleitorais, o impedimento da nomeação para as Juntas
Eleitorais de todo e qualquer servidor que possa sofrer
influência de partido ou candidato. Isso - eu garanto a V.
Exa. -, em Minas Gerais, será observado. Se, em algum caso,
acontecer de um Juiz descumprir essa orientação, sem dúvida
nenhuma, vamos afastar da junta apuradora todo servidor que
possa ter alguma vinculação com candidato. Essa foi a única
maneira que encontramos para fugir a essa deficiência da
lei.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O neDutado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sr.
Desembargador, gostaria de fazer três indagações. Primeiro,
qual o total dos partidos que poderão disputar as eleições
proporcionais em Minas e, portanto, participar da
distribuição do tempo indicada no art. 4, inciso IV. alínea
"a", da lei?
O Desembargador Lúclo Urbano - De acordo com a resolução do
TSE publicada em dezembro. são 12 partidos que podem
participar sem coligação e 8 em coligação,



O Deputado Gilmar Machado - Então são 20. Segundo, o art.
76 estabelece que, na propaganda pela TV, no horário
gratuito, poderão ser feitas vinhetas, músicas, "jingle" do
partido. Pergunto se essas vinhetas ou 'jíngles" poderão ser
feitos com pessoas cantando, em outras cenas, uma vez que,
logo em seguida, diz-se que não pode haver cenas externas.
Portanto, fica a dúvida quanto á elaboração dessas vinhetas
e músicas.
Terceiro, o PT já tem condições de arrecadar recursos,
mesmo porque, já realizou sua convenção. Mas o Tesouro
Nacional não nos forneceu ainda os bônus. Portanto, como
podemos fazer durante esse período em que já podemos buscar
recursos e, ao mesmo tempo, o Tesouro Nacional não nos
forneceu os bônus?
O Desembargador Lúcio Urbano - Com relação á primeira parte
da sua segunda pergunta, Sr. Deputado, a regulamentação do
TSE, infelizmente, ainda não veio. Estamos, aqui no Estado,
insistindo para que ela saia. Mas o Prof. Almir Leão entende
que a música deve existir para chamar a atenção do
espectador para a apresentação do partido com o qual se
identifica.
Quanto á terceira pergunta, vai depender de regulamentação,
que ainda não temos. Entretanto, se essa regulamentação não
surgir ( e ela deve surgir ). o TRE de Minas deverá fazer
uma resolução a respeito. Essa matéria está sendo estudada
e, inclusive, na reunião do dia 16, na segunda-feira
próxima, a comissão de Juizes vai levar sugestões aos
partidos com relação à matéria.
Relativamente ao problema do bônus, enquanto ele não for
distribuído, não tem solução para o problema. Penso que no
caso do PT, que já tem candidato lançado, que, aliás, é um
ilustre Deputado desta Casa, já poderá usar recursos do
fundo partidário que tiver.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Ora Angela, Chefe de

Gabinete da Deputada Maria Elvira.
A Dra Angela - Ilustre Presidente, quando o nobre Deputado
Ronaldo Vasconcelios questionou sobre doações de amigos e
sobre gastos pessoais dos candidatos e sobre isso foi dito
que não haveria controle, não é válido o que prevêem o art.
38, § 2g, o art. 43, parágrafo único, e o art. 48 da lei,
que, em síntese, estabelecem 700.000 UFIRs para a pessoa
física e 300.000 UFIRs para a pessoa jurídica? Quando os
recursos são do próprio candidato, eles serão convertidos em
bônus, com limite por partido e qualquer eleitor, quando
realizar doações para gastos pessoais dos candidatos, poderá
dispor de até 1000 UFIRs em apoio a esses mesmos candidatos?
O Desembargador Lúcio Urbano - E muito inteligente a
colocação. Nós temos que verificar o seguinte: no primeiro
caso citado, nos limites do art. 38, esses limites são para
as pessoas físicas e as jurídicas. No caso dos bônus, para
aquisição no Ministério da Fazenda, haverá a fiscalização.
o art. 48 estabelece que qualquer eleitor poderá utilizar
para gastos pessoais até 1000 UFIRs em apoio ao candidato de
sua preferência. Isso ai é uma comprovação oficial . Essa é a
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grande verdade. Essa matéria está começando agora a ser
regulamentada. Esse é um dos grandes defeitos da lei.
Colocar isso aqui não adianta nada, porque, se o candidato
tiver que justificar gastos excessivos de campanha, ele vai
encontrar 500 ou 600 mil pessoas que vão lhe fazer doações
até 1000 UFIRs, até se atingir o montante de que ele
precisa. Essa é que é a grande verdade.
O Sr. Coordenador - A assessora da Deputada Maria Olivia,
Sra Vildinice Domas, faz a seguinte pergunta: "Poderá o
candidato a reeleição colocar em sua cidade um telão para
mostrar suas obras ali realizadas?"
O Desembargador Lúcio Urbano - O problema da edição de
obras. Entendo que essa matéria está dentro daquela
regulamentação da lei que fala na mensagem do candidato ao
eleitor. Evidentemente, o Deputado terá que comunicar ao
eleitor o que, afinal de contas, fez durante os quatro anos
que esteve na Assembléia. Ele poderá usar, o horário da
propaganda eleitoral para esse tipo de prestação de contas
ao eleitor.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Jaime

Martins.
O Deputado Jaime Martins - Sr. Presidente, gostaria que V.
Exa. citasse casos em que o candidato é inelegível.
Especialmente, queria informações sobre o seguinte: a pessoa
condenada pelo Tribunal já é inelegível? Caso contrário, se
for registrada a sua candidatura, ela for eleita, e.
posteriormente, for julgada pelo STE, com confirmação de sua
condenação, como ficará o seu mandato? E no caso de
Prefeitos que tenham suas contas rejeitadas pelo Tribunal de
Contas e pelas Câmaras, eles também já estão inelegíveis?
O Desembargador Lúcio Urbano - Com relação á primeira
colocação, vamos encontrar resposta no art. lg, inciso 1.
alínea "e". da Lei Complementar 64, que regula a matéria das
tnelegibilidades no Brasil. Diz esse dispositivo legal Que
os candidatos que forem condenados criminalmente, com
sentença transitada em julgado, pela prática de crimes
contra a economia popular, a fé pública, a administração
pública, o patrimônio público e o mercado financeiro, por
tráfico de entorpecentes ou por crimes eleitorais estarão
inelegíveis pelo prazo de oito anos. Não há dúvida de que. as
Pessoas condenadas por esses crimes estão inelegiveis, de
acordo com essa lei complementar, publicada recentemente.
Por essa razão, o TRE-MG, através da Resolução 509, exige
que o candidato, ao postular o registro de sua candidatura,
apresente a sua folha corrida negativa, provando que não
está condenado, com sentença transitada em julgado, pelos
crimes previstos na Lei complementar 64. que são
determinantes de inelegibilidade.
Quanto á segunda questão, relativa ao caso em que o
candidato é condenado durante o exercício de seu mandato, a
matéria é altamente polémica. Vamos encontrar duas correntes
entre os doutrinadores. A primeira sustenta que, sendo o
fato preexistente, ele opera mesmo depois de diplomado o
candidato. A outra corrente diz que os efeitos da sentença
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condenatória criminál transitada em julgado só existem para
o futuro, não havendo efeito "retrooperante, não se podendo
atingir o passado. Portanto, existem essas duas correntes.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Wellington de

Castro.
O Deputado Wellington de Castro - Sr. Presidente, indago de
V. Exa. a respeito do art. 70, que trata da propaganda
eleitoral. O mencionado artigo diz que é vedada, a partir da
data da escolha do candidato pelo partido, a transmissão de
programa de rádio ou televisão por ele apresentado ou
comentado. O parágrafo único ainda preceitua que, sendo o
nome do programa o mesmo do candidato, é proibida a sua
divulgação, sob pena de cassação do respectivo registro. O
funcionário público, quando é escolhido em convenção para
participar de eleições, imediatamente licencia-se do cargo,
percebendo a remuneração deste. Entretanto, o comunicador, o
jornalista fica restringido, nessa situação. No meu caso
particular, o PP realizará a sua convenção no dia 29/5/94.
Ficarei quatro meses sem trabalhar como comunicador.
Indagaria a V. Exa. se esse impedimento seria a partir da
escolha ou do registro, que teria prazo até o dia 10/6/947
O Desembargador Lúcio Urbano - A lei estabelece o
impedimento a partir da data da escolha do candidato pelo
partido, em convenção. O abominável é que o funcionário
público, afastando-se do cargo para se desincompatibilizar e
candidatar-se, continua a receber a remuneração do cargo que
ocupa, e aqueles que trabalham em empresas privadas, como o
comunicador, o radialista e o jornalista, não percebem
salários nesse período de afastamento. No meu entendimento,
deveria haver um fundo para cobrir esses salários.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Roberto Luiz

Soares.
O Deputado Roberto Luiz Soares - Eminente Desembargador
Lúcio Urbano da Silva Martins, preliminarmente, a minha
saudação especial a V. Exa. em decorrência do privilégio
que tenho de ter sido colega de turma do ilustre Presidente,
na Faculdade Mineira de Direito. E para mim uma satisfação
muito especial ter V. Exa. , reste instante, nesta Casa,
prestando esclarecimentos aos ilustres Deputados aqui
presentes e ás demais pessoas interessadas no desdobramento
do nosso processo eleitoral. Tenho a convicção também de que
esta satisfação pessoal que aqui externo é compartilhada
pelos demais colegas de turma de V. Exa. , da nossa turma de
1961, que vêem com grande júbilo e satisfação o trilhar da
vida do ilustre Presidente no nosso Poder Judiciário, não
apenas agora, como ex-Corregedor da nossa Justiça Eleitoral
e atual Presidente do nosso egrégio TRE-MG, mas também na
nossa Corte maior, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais. Temos orgulho da pessoa de V. Exa. . uma voz sábia.
que tem honrado seus contemporâneos de 1961.
Sr. Presidente, eu queria me valer desta oportunidade para
fazer algumas indagações a V. Exa. à guisa de
esclarecimentos. A primeira seria em relação ao número do
candidato a cargo eletivo quando ele for oriundo de partido
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novo, decorrente de fusão. Em decorrência da fusão de um ou
mais partidos ficaria, a exemplo da legislação anterior,
resguardada aos candidatos, de forma tranquila, a manutenção
do número do registro de eleições anteriores?
Não sei se seria melhor para V. Exa. se eu fizesse as
indagações de "per si" ou em conjunto.
O Desembargador Lúcio Urbano - Em primeiro lugar, e uma
satisfação para mim ter sido seu colega de turma, nossa
querida turma de 1961. Uma das honras que tenho é de ter V.
Exa. como meu ilustre colega de turma e, ainda, de ser seu
amigo. Essa amizade que é uma grande honra para mim.
A lei estabeleceu que, nesses casos de fusão, o candidato
leva aquele direito que possuía no partido que desapareceu
em virtude da fusão ou da incorporação. Há um dispositivo
expresso na lei sobre isso, que dispõe sobre o problema de
coligação. Não há dúvida de que, se houve fusão no seu
Partido, V. Exa. vai continuar a concorrer com o mesmo
número que concorreu na eleição anterior.
O Deputado Roberto Luiz Soares - Muito obrigado a V. Exa.
Gostaria de voltar a um assunto, já em parte esclarecido
pelo ilustre Presidente, relativo à despesa pessoal do
candidato. Dentro da linha de raciocínio do eminente Prof.
Anis Leão, na parte relativa ao bônus, na pág. 101, item 11,
a qual trata de "Candidato, teto e bônus para gastos". Ao
usar seus próprios recursos, o candidato deverá observar
como teto o limite de gastos fixado por seu partido (art.
38, 1Q, c/c O art. 39). Deverá, ainda, convertê-los todos
em bônus (art. 43, parágrafo único). Nada o impedirá de
utilizar "por fora" dinheiro seu.'
A indagação que faço é a seguinte: se o candidato abrir uma

conta bancária pessoal especifica para os gastos decorrentes
de sua campanha Política, necessariamente será compelido a
fazer a conversão desse depósito em bônus ou seria
desnecessária a conversão dessa importância em bônus,
porquanto se trata de uma conta especifica e de
responsabilidade pessoal com fundos diretamente
desembolsados tão-somente pelo próprio candidato?
O Desembargador Lúcio Urbano - A minha interpretação
pessoal é que a lei é taxativa: ele deverá converter a
quantia depositada em bônus, mesmo tendo a conta bancária.
Com relação á parte final do seu comentário, já a respondi
ao Deputado Ronaldo Vasconcellos. Esse é o problema: não
impedirá de usar por fora dinheiro seu.
O Deputado Roberto Luiz Soares - Apenas para complementar o
meu raciocínio e a minha preocupação. Imaginemos,
hipoteticamente, que um determinado candidato faça um
depósito em seu nome, abra uma conta pessoal no valor de
CR$10,000.000.000,00. Esse candidato, no curso da campanha
até o seu final, não teve gastos que superaram ou chegaram a
esse valor. Ou seja, estou admitindo a possibilidade de
resíduo, sobra em bônus. O candidato poderia ser reembolsado
dessa sobra, a chamada sobra de campanha?
O Desembargador Lúcio Urbano - O problema da sobra de
campanha é que ela tem que ficar depositada para se provar
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qual foi a sobra ou o limite da sobra. O TSE estabeleceu
que, depois de feita a prestação de contas e aprovada, ele
teria o direito de receber o dinheiro na forma de sobra,
porque o bônus é só para garantir a fiscalização.
O Deputado Roberto Luiz Soares - Sim, porquanto pelas
normas bancárias, nos dias de hoje, sobre esse depósito
incidiriam juros. Acredito que, ao final, o valor seria "x"
mais 'y', porque penso, corno V. Exa. , que o candidato teria
restituição plena do residuo da conta. O Poder Legislativo
de determinado Estado possui, há alguns anos, um programa
informativo para divulgar, em emissoras de rádio e
televisão, o trabalho parlamentar e a imagem da instituição,
e tem levado á opinião pública a posição da entidade como um
todo, após a tramitação de projetos aprovados ou rejeitados.
Sobre cada tema abordado são entrevistados, normalmente, o
autor da proposição, o seu relator na comissão permanente,
o Presidente e outros Deputados da comissão, os Lideres dos
partidos, do Governo, da Maioria e da Minoria e, também,
especialistas no assunto.
A luz da vigente legislação eleitoral, a partir da escolha

dos candidatos em convenção, pergunto:
Há alguma restrição á continuação da veiculação do programa
informativo? Poderiam os Deputados candidatos ás próximas
eleições participar do referido programa, nos moldes em que
ele foi descrito antes da formulação da pergunta?
O Desembargador Lúcio Urbano - Esse programa informativo da
Assembléia foi uma das grandes coisas que esta Casa fez.
Tenho acompanhado isso de perto. Ouço, constantemente, esse
informativo, porque interessa-me saber a vida do Legislativo
do meu Estado. Eu o tenho ouvido através da Rádio Itatiaia,
logo após a 'Voz do Brasil". Até já pelejei, de todas as
maneiras possíveis, para convencer os Superintendentes da
Rádio Inconfidência a fazer a mesma coisa com relação ao
Tribunal de Justiça. Nunca consegui. Não é de hoje que faço
esse pedido, por escrito, mostrando a eles que é importante
que a Rádio Inconfidência dê os resultados dos julgamentos
do Tribunal de Justiça, ás terças, quartas e quintas-feiras,
porque o advogado lá do interior de Minas, ou lá do Norte ou
do Sul de Minas Gerais sofre para saber o resultado do
julgamento. Ele só fica sabendo o resultado do julgamento
quando o 'Minas Gerais' chega lá, depois de oito dias. De
modo que esse programa da Assembléia Legislativa é muito
interessante.
Agora, com relação à pergunta em si, entendo que não há
proibição pelo seguinte: porque não se trata de propaganda
do candidato, mas de boletim informativo oficial da Casa
Legislativa, da Assembléia. O que não pode acontecer é o
chamado excesso, quando se verificar, por exemplo, que o
responsável pela Mesa Diretora quer focalizar mais
determinado Deputado com a intenção de o auxiliar. Isso é o
que poderá acontecer para o caso de enquadramento na lei
eleitoral. Mas, se esses boletins estão sendo feitos como
vêm sendo feitos até aqui, parece-me que não há nenhuma
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proibição legal, nem constituem propaganda irregular direta
ou indireta.
O Deputado Roberto Luiz Soares - Finalmente, ilustre
Presidente, não abusando da paciência de V. Exa. , entendo
que, sendo prazo-limite para as convenções para a escolha de
candidatos, nos seus respectivos lugares, o dia 31 do
corrente mês, gostaria que V. Exa. dissesse alguma coisa a
respeito de ser possível, posteriormente a essa data, que as
convenções continuem abertas para as coligações. Haveria
essa possibilidade? Instaladas as convenções até o dia 31,
seria possível que até a data do registro, dias 9 e 10 de
junho, as convenções permanecessem com suas datas em aberto
para celebração ou para a mistura de alguns entendimentos de
ordem política, para consolidar alguma coligação?
O Desembargador Lúcio Urbano - Interessante é que esta
pergunta me foi formulada ontem pelo ilustre Presidente,
Deputado José Ferraz. Tendo em vista a pergunta dele, mandei
que a assessoria técnica fizesse um estudo do assunto, e a
conclusão a que a secretária de coordenação eleitoral chegou
foi a seguinte: que, sendo o partido funcionalmente autônomo
e, portanto, senhor da sua própria convenção, esta poderia
deixar essa questão em aberto, isto é, delegar aos órgãos
executivos a celebração dessas convenções. Esta foi a
resposta que me deram e que transmiti, por telefone, ao
Presidente.
O Deputado Roberto Luiz Soares - Posteriormente ao dia 31?
O Desembargador Lúcia Urbano - Exatamente. Agora, como é
uma matéria eleitoral, nós nunca podemos dizer que sim nem
que não, porque depende de interpretação e pode-se correr o
risco, amanhã, de não se registrar a candidatura. Eu não
correria o risco.
O Deputado Roberto Luiz Soares - Agradeço a paciência de V.
Exa. e a sua atenção. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Agostinho

Pat r us.
O Deputado Agostinho Patrus - Prezado Presidente,
Desembargador Lúcio Urbano, é uma alegria para esta Casa
recebê-lo. A minha pergunta é simples e objetiva. Há a
renovação, no Senado, de 2/3 de seus membros a cada
legislatura, ou seja, a cada eleição de quatro em quatro
anos. Coincidentemente, teremos a renovação de dois
Senadores de Minas Gerais no próximo pleito. Pergunto a V.
Exa. : o eleitor votará em um candidato, e serão eleitos os
dois mais votados, ou votará em dois candidatos, sendo
eleitos os dois mais votados?
O Desembargador Lúcio Urbano - Penso que o eleitor terá
direito a dois votos, porque são duas cadeiras a serem
preenchidas, mesmo porque podem até ser do mesmo partido os
dois candidatos. Na hipótese do mais votado, isto não
poderia acontecer. Mas, estou aguardando a regulamentação do
TSE, que deverá focalizar exatamente este ponto.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. João Luis Martins

de Oliveira, assessor do Deputado Cêlio de Oliveira.
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O Sr. João Luis Martins de Oliveira - Sr. Desembargador,
com relação, especificamente, á Resolução nQ 509 do TRE,
documentos como a Certidão de Bons Antecedentes podem ser
adquiridos antes da convenção dos partidos? Esta é a
primeira pergunta. A segunda é a seguinte: quanto ao
problema da afixação da propaganda eleitoral em patrimônio
público, especialmente nos postes da CEMIG, há a legalização
disso? Isso continua legal? Como a justiça eleitoral
fiscalizará essa afixação?
O Desembargador Lúcio Urbano - Com relação á primeira
pergunta, a Resolução 509 estabelece que o candidato deverá
apresentar, quando do registro, o atestado de bons
antecedentes, sem, entretanto, estabelecer se o referido
atestado deve ser emitido antes ou depois dela.
Relativamente à segunda pergunta, a matéria encontra-se em
estudo, na comissão de juizes, encarregada da propaganda
eleitoral. Esse é um tema de difícil contorno porque a lei
eleitoral tem como regra geral o principio de que só podem
ser usados bens particulares com autorização do
proprietário. Os postes da CEMIG são de propriedade dela.
Vamos tratar desse assunto, sabendo que evita-lo é dificil,
pois, muitas vezes, nem o candidato quer isso. Esse é um
problema de difícil solução. Quero ver se, na reunião de
segunda-feira prõxima, já teremos o assunto delineado.
O Sr. Coordenador - O Sr. Antônio Eudes, assessor do
Deputado Arnaldo Canarinho. faz a seguinte pergunta: "Sr.
Desembargador, a boca-de-urna é proibida, mas a distribuição
de material ao analfabeto pode ocorrer no dia da eleição"?
O Desembargador LOdo Urbano - Esse tipo de distribuição de
material não constitui boca-de-urna, que é tipificada pelo
convencimento, de última hora, do eleitor ou pela coação
psicológica sobre ele. O instrumento, para o analfabeto
votar, a lei diz que pode ser dado e fornecido, pelo
partido, na devida oportunidade.
o Sr. Coordenador - O Sr. Alvaro Caputti, assessor da

Liderança do P506. faz a seguinte pergunta: "Sr. Presidente,
após designado como mesário ou membro de junta, o eleitor
não pode ser credenciado como fiscal de partido. E se O
eleitor for credenciado como fiscal, antes de ter sido
designado como mesário ou membro de junta, ele pode ser
dispensado, se já nomeado pela Justiça Eleitoral, para os
cargos supracitados?"
O Desembargador Lúcio Urbano - O problema, que a lei visou
coibir, foi a escolha do cidadão para mesário, e este, para
fugir ao serviço, arranjar o credenciamento posterior do
partido. Se o credenciamento for anterior, ele não será
convocado e, se convocado, comprovará seu credenciamento
anterior, e ai, é evidente que será dispensado.
o problema é evitar que se coloque na mesa receptora
elemento ligado a candidato ou partido. Essa é a filosofia
do trabalho.
Quero aproveitar o ensejo para informar que - não sei se já
têm noticia - em 90% do Estado de Minas Gerais as juntas
apuradoras já foram constituídas e aprovadas pelo Tribunal
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Eleitoral. Muito poucas zonas eleitorais ainda não fizeram
isso. Tudo foi precedido de publicação e de edital, como
manda a lei e, até agora, não surgiu nenhuma impugnação no
Estado de Minas Gerais-
0 Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. João Batista

Rodrigues, bancário aposentado.
O Sr. João Batista Rodrigues - Eminente Desembargador Dr.
Lúcio Urbano, Presidente do TRE-MG, estou presente neste
Plenário para me solidarizar com o Poder Legislativo, que
tão bem encaminha as questões culturais em Minas Gerais e,
principalmente, para rever o meu ex-professor no Curso
Técnico de Agrimensura, o Prof. Lúcio Urbano, e continuar
bebendo dessa competente fonte da magistratura mineira.
Eu gostaria de perguntar sobre os documentos do candidato
já aprovado em convenção, para efeito de registro no TRE-MG.
E bastante o atestado de bons antecedentes referido pelo
professor ou são necessárias as certidões negativas do Poder
Judiciário? Na eleição passada, exigiu-se não somente a
certidão da Distribuição - a quela certidão geral -, mas
também certidões de juntas de todas as varas da Capital.
O Desembargador Lúcio Urbano - A Resolução 509 estabelece
que, se o candidato tiver domicilio no interior, será
exigida certidão fornecida pelo Escrivão Criminal da
comarca. Se houver mais de uma vara, será exigida a folha
corrida, que incluiria as certidões de todos os Escrivães
Criminais da comarca. Se o candidato for domiciliado na
Capital, se exigirá folha corrida fornecida pelo cartório
criminal competente. Isso envolveria certidões de todos os
cartórios criminais da Capital, inclusive da Vara de
Execuções Criminais.
A exigência do atestado de bons antecedentes se deve a que
a folha corrida judicial mostra apenas que o sujeito não
teve processo e não foi condenado em Belo Horizonte. Mas ele
poderá estar condenado em Betim, em Contagem. O atestado de
bons antecedentes envolve todo o Estado.
O Sr. Coordenador - Sr. Presidente, temos ainda quatro
perguntas. Como sabemos que V. Exa. tem una reunião plenária
a que deverá presidir, gostariamos de saber se é possivel
responder a elas.
Com a palavra, o Sr. Marco Antõnio, assessor do Deputado
Simão Pedro Toledo.
O Sr. Marco Antônio - Sr. Desembargador, minha pergunta diz
respeito ás sobras de campanha. Parece-me que o parágrafo
único do art. 56 afirma expressamente que, após julgados
todos os recursos, as sobras referidas no artigo serão
entregues ao partido, ou seja, as sobras eventuais, as
sobras de campanha de candidato deverão ser encaminhadas ao
partido. Confere?
O Desembargador Lúcio Urbano - Acontece que esse artigo se
refere a doações. A pergunta anterior era referente a
recursos próprios. A hipótese é um pouco diferente. Os
recursos eram do próprio candidato.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Dermival de Almeida
Campos, advogado: com a extinção da figura do Preparador
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Eleitoral, desejaria saber se o egrégio TRE-MG já tem alguma
resolução sobre o cadastramento no interior do Estado, fora
da sede da zona eleitoral, para as eleições de 1994, cujo
prazo expira em 31/5/94.
O Desembargador Lúcio Urbano - A recomendação que a
Corregedoria Eleitoral deu aos Juizes, a partir do momento
em que a lei extinguiu a figura do Preparador Judicial, foi
a de que se armasse um programa de atendimento em toda a
zona eleitoral, com o deslocamento dos respectivos Escrivães
Eleitorais ou Auxiliares de Cartório. Mas, eu, pessoalmente,
fiz uma sugestão ao egrégio TSE - e a entreguei pessoalmente
ao Presidente Sepúlveda Pertence - no sentido de se enviar
ao Congresso Nacional projeto de lei para cometer aos
Oficiais de Registro Civil a tarefa de recebimento e entrega
do titulo de eleitor, em substituição ao Preparador.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Ailton

Vilela.
O Deputado Ailton Vilela - Sr. Presidente, gostaria de
maiores esclarecimentos sobre a fusão de partidos. E com
referência ao número, no caso especifico da fusão que houve
entre o PDC e o PDS, criando-se o PPR. Gostaria de saber se
o número a ser usado será o que usávamos no partido
anterior, no caso do PDS, o número 11, e no caso do PDC, o
número 17. Vamos continuar com esse número ou, com a fusão
dos partidos, cria-se um novo número?
O Desembargador Lúcio Urbano - A minha idéia é exatamente
esta: manter o número anterior do candidato. Se a lei
estabelecer que o candidato continua tendo o número
anterior, porque o número já foi divulgado, entendo que,
mesmo com o fato da fusão, quem já disputou eleição, quem já
é.Deputado não perde o uso do mesmo número. E esse o meu
entendimento. Porém, essa matéria, naturalmente, vai ser
julgada pela Corte, mas penso que este deverá ser, também, o
posicionamento adotado pelo TRE.
O Sr. Coordenador - Sr. Presidente, antes de passarmos a

palavra ao Presidente da Assembléia, para encerrar a reunião
- já registramos os nossos agradecimentos pelo privilégio de
coordenar os debates aqui, nesta brilhante conferência, e de
privar da inteligência de V. Exa. -, gostaríamos de fazer
uma pergunta final. E, também, a respeito de convenção. Não
sei se entendi bem, mas V Exa. falou que a convenção
poderia deixar suspensa a questão das coligações.
O Desembargador Lúcio Urbano - No seguinte sentido: o
partido, sendo autônomo, e a convenção, soberana, esta
poderia delegar aos órgãos de execução que celebrassem as
coligações.
O Sr. Coordenador - Por exemplo: um partido pode escolher,
na convenção, candidato a Governador e deixar os outros
cargos, como Senador. Vice-Governador, etc., para
entendimento da Executiva-
0 Desembargador Lúcio Urbano - Exatamente. a Executiva pode

completar a convenção, formando a coligação.
O ex-Deputado Alcyr Nascimento - Nobre Presidente, apenas
para esclarecer esse ponto. A própria resolução do diretório
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nacional do PMDB estabeleceu a possibilidade de duas
convenções: prevendo una delas que o partido possa fazer,
posteriormente, uma coligação que já não esteja estabelecida
na primeira convenção, respeitando-se o lançamento dos
candidatos definidos na primeira convenção.
O Sr. Coordenador - Passamos a palavra, então. ao  Sr.
Presidente, Deputado José Militão.
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - Esta

Presidência, antes de dar prosseguimento á reunião, agradece
a presença do ilustre Desembargador Lúcio Urbano, Presidente
no TRE, e diz ter sido uma honra muito grande tê-lo aqui
conosco, hoje, oportunidade em que, com muita paciência,
respondeu a todas as perguntas que lhe foram formuladas.
Agradece, também, pela brilhante palestra que ele fez sobre
a legislação eleitoral, num momento bastante decisivo para
os partidos políticos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 5 minutos para que possamos formalizar a saída do
ilustre Presidente do TRE. Estão suspensos os trabalhos.

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

2,1 PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã ás 9 horas e ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação, bem como para a ordinária
também de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 775/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em
apreço tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar
imóvel á Liga Esportiva Leopoldinense, no Município de
Leopoldina.
A proposição tramitou anteriormente nesta Casa com o no
1.939/89, tendo sido arquivada ao findar a legislatura,
consoante dispõe o art. 185 do Regimento Interno.



Por solicitação do autor, o projeto foi desarquivado.
ficando sujeito a nova tramitação, nos termos do lg do
mencionado art. 185.
Publicada novamente no "Diário do Legislativo" de 15/4/92,
a proposição foi distribuída a esta Comissão para Que seja
examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Estatuto de Licitações e Contratos da Administração
Pública, instituído pela Lei ng 8.666. de 21/6/93.
disciplina as alienações de bens públicos no ãmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios.
Ao estabelecer normas gerais para todas as entidades
federativas, o referido ordenamento, em seu art. 17. 1, "b",
combinado com o 4g do mesmo artigo, exige que a doação de
bens imóveis seja precedida de licitação, na modalidade de
concorrência, quando feita a particulares, dispensando-se
tal procedimento apenas quando a doação for feita a órgão ou
entidade da administração pública.
Todavia, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
entendendo que os referidos dispositivos ferem a autonomia
politico-administrativa conferida pela Carta Magna ás
entidades da Federação, impetrou uma ação direta de
inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, o
qual deferiu o pedido de liminar para suspender, até a
decisão final da ação, a eficácia da expressão "permitida
exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração
Pública", contida na alínea "b" do inciso 1 do art. 17 do
referido Estatuto.
A liminar suspende, ainda, os efeitos da alínea "c" do
inciso I. de parte da alínea "b" do inciso II e de todo o
lQ do mesmo art. 17.
Como a decisão da Suprema Corte atinge os Estados, o
Distrito Federal e os municípios, a doação de bens públicos,
no Estado de Minas Gerais, rege-se pela Constituição
mineira, que excepcionou a modalidade de alienação em apreço
excluindo-a da exigência de procedimento liditatório, nos
termos do seu art. 18.
Sendo assim, os requisitos exigidos para a efetivação da
medida ora pretendida são aqueles estabelecidos no citado
art. 18 da Carta Estadual: a avaliação prévia e a
autorização legislativa.
O Secretário da Educação manifestou-se favoravelmente à

medida, por meio do Oficio ng 4.835/92. enviado à Secretaria
de Recursos Humanos e Administração.
Isso posto, o projeto de lei sob análise está em

consonância com o ordenamento jurídico vigente, não havendo
óbice á tramitação da matéria.
Todavia, conforme informou o Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, a área já ocupada pela Liga Esportiva
Leopoldinense sofreu alterações, razão pela qual faz-se
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mister adequar o art. lg da proposição ás novas
características do imóvel a ser doado.
Ademais, por se tratar de doação com encargos, seria de bom
alvitre inserir uma cláusula de reversão do imóvel, para o
caso de descumprimento das condições impostas pelo doador ao
donatário.
Apresentamos, pois, o Substitutivo ng 1 com vistas a
proceder á necessária alteração do art. lQ e a aprimorar o
projeto que nos foi apresentado.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 775/92, na forma do
Substitutivo ng 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 775/92

Autoriza o Poder Executivo a doar à Liga Esportiva
Leopoldinense imóvel situado no Município de Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Liga

Esportiva Leopoldinense o imóvel de propriedade do Estado de
Minas Gerais, situado no Município de Leopoldina,
constituído de área de 13.665,13m2 (treze mil seiscentos e
sessenta e cinco virgula treze metros quadrados),
desmembrada de área maior, confrontando pela frente, numa
extensão de 121,00m (cento e vinte e um metros), com a Rua
Elias Matos; pela direita, numa extensão de 109,10n (cento e
nove vírgula dez metros), com a Rua Tancredo Neves e com a
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB -;
pela esquerda, numa extensão de 104,50m (cento e quatro
vírgula cinqüenta metros), com o Asilo Santo António e com
terrenos do Seminário Diocesano, e medindo 119,80m (cento e
dezenove vírgula oitenta metros) de fundos, conforme
escritura de compra e venda, lavrada em 7 de dezembro de
1955 no 6g Oficio de Notas de Belo Horizonte e registrada
sob o ng 12.042, a fis. 120 do livro 3-h do Cartório de
Registro de Imóveis de Leopoldina, em 30 de janeiro de 1956.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste
artigo destina-se á prática das atividades sociais e
esportivas da Liga Esportiva Leopoldinense, bem como da
Escola Estadual de 2g Grau Prof. Botelho Reis.
Art. 20 - O imóvel reverterá automaticamente ao patrimônio
do Estado se 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. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Antônio Pinheiro - Marcos Helênio - Cléuber Carneiro -
Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.012/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei flQ
1.012/92 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Filantrópica Anfrisio Coelho, com sede no
Municipio de Porteirinha.
Publicada a proposição em 26/8/92 e cumprida pelo autor a
diligência para complementar a documentação anexada ao
projeto, 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 proposta trata de matéria regulada pela Lei nQ 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 cumpre todas as exigências da referida lei-

Conclusão
Pelas razões expostas, concluimos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1012/92.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Célio de
Oliveira - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende - Clêuber
Carneiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.434/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Gilmar Machado,
objetiva alterar a legislação tributãria no tocante à
cobrança do IPVA de veiculas com maior tempo de fabricação.
no âmbito do Estado de Minas Gerais.
Publicado em 28/5/93, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, de acordo com o disposto no art. 195, c/c
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição Federal, em seu art. 155, dispõe sobre a
competência dos Estados e do Distrito Federal para
instituição do IPVA
A Lei nQ 9.119. de 27/12/85, em seu art. 4Q, contempla os
proprietários de veiculas automotores fabricados há mais de
25 anos, com isenção do IPVA.
O projeto de lei em tela pretende alterar o mencionado
dispositivo, reduzindo o prazo de que trata o Inciso VIII
para 10 anos, conforme consta do seu art. lQ.
A proposta, de natureza tributária, não encontra qualquer

óbice constitucional ou legal, devendo ser apreciada por
esta Casa Legislativa para cumprir o disposto no art. 61,
III. da Constituição mineira, que assim dispõe:
'Art. 61 - Cabe á Assembléia Legislativa, com a sanção do

Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente:

......................
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III -- sistema tributário estadual, arrecadação e
distribuição de rendas:".
Vale salientar, ainda, que o objeto da proposição não se

encontra entre as matérias relacionadas no art. 66, III, da
Carta mineira, que delimita o campo de atuação do Governador
do Estado, no tocante á inauguração do processo legislativo.
Torna-se, portanto, plenamente factivel a proposta

consubstanciada no projeto de lei em questão.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.434/93, na forma proposta.
Sala das Comissões. 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Geraldo Rezende - Marcos Helénio - Antõnio Pinheiro -
Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 1.557/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Do Deputado Reinaldo Lima, o projeto de lei em epígrafe
Objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Pescadores e Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -, com sede no
Município de Ponte Nova.
Publicado em 12/8/93, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A vista da documentação juntada ao processo, verificamos
que a entidade em apreço cumpre as exigências da Lei n
5-830. de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades, não existindo, portanto,
óbice á sua tramitação.
Entretanto, com o intuito de adequar a proposição á técnica
legislativa, apresentamos emenda que dá nova redação a seu
art. l.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei PQ
1.557/93 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA No
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -, com sede
no Município de Ponte Nova,".
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Clêuber

Carneiro - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira - Geraldo
Rezende.

PARECER PARA O tQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.604/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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o Projeta de Lei ng 1604/93, do Deputada Sebastião
Helvécia, pretende declarar de utilidade pública a
Associação Comercial de Juiz de Fora, com sede na Município
de Juiz de Fora.
Publicado em 26/8/93, vem o projeta a esta Comissão para

exame preliminar, nas termos do art. 195, c/c O art. 103, V,
"a" da Regimento Interno.

Fundamentação
A vista da documentação juntada ao processo, verifica-se
que a entidade em apreço cumpre as exigências da Lei n
5830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1 .604/93.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Clêuber Carneiro -
Marcos Helênio.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.752193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Marcos Helênio. objetiva
declarar de utilidade púullca a Associação Comunitária do
Bairro Ourval de Barros, com sede no Município de Ibirltê.
Publicado em 28/10/93, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 5.830. de
6/12/71, que contêm os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
A entidade em questão satisfaz às condições da citada lei,
tendo em vista a documentação apresentada, razão pela qual
não encontramos óbice à normal tramitação do projeto.
No entanto, torna-se necessário emendar o projeto para

reparar erro material
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.752/93 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Durval de Barros, com sede no
Município de Ibirité.".
Sala das Comissões. 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Clêuber
Carneiro - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Cêlio de
Oliveira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.773193
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.773/93, do Deputado Bernardo
Rubinger, tem por finalidade declarar de utilidade pública o
Centro Espirita Fé e Caridade, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicada em 11/11/93, depois de cumprida diligência para
complementar a documentação anexada ao projeto, vem a
proposição a esta Comissão para exame preliminar, nos termos
do Regimento Interno.

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 pública de entidades.
O exame

 

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

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.773/93, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Ivo José - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.852/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

o projeto de lei em tela é de autoria da comissão especial
instituída pela Assembléia Legislativa para desincumbir-se
da missão de participar das ações do Governo na luta contra
a fome e a miséria.
Publicada em 18/12/93, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para exame quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, em obediência ao disposto
no art. 195, c/c o art. 103, V, 'a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de que trata o projeto sob análise reveste-se do

mais alto alcance social e procura implementar projetos de
geração de postos de trabalho, a serem desenvolvidos por
Pessoas jurídicas contribuintes do ICMS no Estado de Minas
Gerais.
No entanto, a concessão de benefícios, incentivos ou
favores fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS só
pode ocorrer mediante deliberação do Conselho de Política
Fazendária - CONFAZ.
A Constituição da República é cristalina ao dispor sobre a

matéria em seu art. 155, "in verbis":
"Art. 155 - .......................

2g - ............................
XII - cabe à lei complementar:
g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados
e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios
fiscais serão concedidos e revogados".
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Na falta da lei complementar referida pela alínea 'g',
segundo o comando contido no art. 34 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, 8o, do mesmo texto,
prevalece o disposto na Lei Complementar nQ 24, de 7/1/75,
cujo art. lQ assim dispõe:

Art. ip - As isenções do imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas
nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos
Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei.
Parágrafo unico - O disposto neste artigo também se aplica:

- à redução da base de cálculo;
ii - á devolução total ou parcial, direta ou indireta,
condicionada ou não, do tributo ao contribuinte, a
responsável ou a terceiros;
iii - à concessão de créditos presumidos;
IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou

financeiro-fiscais, concedidos com base no imposto sobre
circulação de mercadorias, dos quais resulte redução ou
eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus;
V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes
nesta data".
Vale lembrar que esse procedimento foi reforçado com a nova
redação do art. 160, 6g, da Constituição Federal, em vista
da edição da Emenda à Constituição ng 3/93, a saber:
"Art. 160 - .............

- Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições só
poderá ser concedido mediante lei especifica, federal,
estadual ou municipal que regule exclusivamente as matérias
acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição,
sem oreluizo do dis posto no art. 155. 20. XII, q . (Grifos
nossos.)
Tendo em vista as disposições constitucionais anteriormente

enumeradas, não vislumbramos a possibilidade de uma normal
tramitação da proposta, em que pese a sua relevância para
minorar o sofrimento daqueles que, diante da crise econômica
que assola o Pais, estão sem oportunidade de obter, com o
trabalho, os recursos necessários para a sobrevivência da
sua família.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 1.852/93.
Sala das Comissões. 10 de maio de 1994-
Ant6nio Júlio. Presidente - Cléuber Carneiro, relator -
Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira -
Marcos Helênio (voto contrário).

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.856/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
epígrafe cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor e dá outras providencias.
Publicada em 18/12/93, foi a proposição distr i buída a esta
Comissão para ser submetida a exame preliminar sob os
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V. 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
o projeto de lei em tela dispõe sobre a criação do Fundo
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, destinado á
preservação dos direitos básicos do consumidor.
Para tanto, define os benefícios de suas operações, a
origem e a forma de aplicação de seus recursos e, ainda,
qual deverá ser a entidade gestora do fundo e a composição
de seu grupo coordenador.
A proposição insere-se nos limites da competência do
Estado, pois a criação de fundos é matéria de cunho
financeiro abarcada pelo inciso 1 do art. 24 da Constituição
da República, que permite ao Estado legislar sobre Direito
Financeiro concorrentemente com a União.
Por outro lado, desvia-se o projeto dos ditames da Lei

Complementar ng 27, de 19/1/93, que dispõe sobre a gestão e
a extinção de fundos - O j 2g do art. 3Q dessa lei determina
que a gestão dos fundos deverá ficar a cargo de secretaria
de Estado ou de entidade da administração indireta do Poder
Executivo.
O projeto em apreço viola tal preceito ao estabelecer, em
seu art. 7g, que o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor terá como órgão gestor a Procuradoria-Geral de
Justiça. Assim, esta deverá ser substituída por um órgão do
Executivo.
Também devem ser suprimidos os incisos VI e VII do art. Só

da proposição em questão, que prevêem a participação de
representantes do Poder Legislativo Estadual e dos órgãos
municipais oficiais de defesa do consumidor na composição do
grupo coordenador do fundo.
A participação de membro do Legislativo em fundo absorve,
em parte, função do Executivo, o que só é permitido em
caráter especial, segundo a própria Constituição.
Da mesma forma, não é viável a participação de
representante da municipalidade no grupo coordenador do
fundo, pois tal fato seria uma ingerência indevida nos
negócios do Estado, afrontando o principio da autonomia dos
entes federados.
Por fim, não é matéria de iniciativa privativa de nenhum

dos Poderes do Estado, podendo qualquer um dos membros desta
Casa deflagrar o processo legislativo.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.856/93 com as Emendas ngs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA No 1
Dê-se ao 'caput" do art. 7g a seguinte redação:
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"Art. 7 - O Fundo Estadual de Defesa do Consumidor terá

como órgão gestor a Secretaria de Estado da Fazenda, que
terá, entre outras, as seguintes incumbências:".

EMENDA NQ 2
Suprima-se o inciso VI do art. 9g.

EMENDA NQ 3
Suprima-se o inciso VII do art. 9Q.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Marcos Helênio - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende - Célio
de Oliveira.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.890/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Raul Messias, objetiva
declarar de utilidade pública o Hospital São Vicente de
Paulo, localizado no Município de Tarumirim.
Publicado em 2/3/94, 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
O Hospital São Vicente de Paulo é pessoa jurídica e
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos cargos
que ocupam. Dessa forma, a entidade satisfaz às condições da
Lei nQ 5.830, de 6/12/71, fazendo jus à declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.890/94.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antonio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Célio de Oliveira - Ivo José - Geraldo Rezende - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.891/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o Projeto de Lei n
1.891/94 visa a declarar de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego dos Antônios, com
sede no Município de Tarunirim.
Após sua publicação em 2/3/94, 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 declaração de utilidade pública de entidades é
disciplinada pela Lei ng 5.830, de 6/12/71. que estabelece
os requisitos indispensáveis, quais sejam estar a entidade
em funcionamento há mais de dois anos, comprovar
personalidade jurídica, possuir diretoria composta de
pessoas idôneas e que não recebam remuneração pelo exercício
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dos cargos que ocupam e servir desinteressadamente à
coletividade.
Tais requisitos estão plenamente satisfeitos, em vista da

documentação apensa ao processo, não se vislumbrando, pois,
óbice à normal tramitação do projeto.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.891/94.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro, relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - No José - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.901194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Raul Messias,
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Córrego do Diamante, com sede
no Município de Tarumirim.
Publicado o projeto em 4/3/94, foi ele distribuído a esta

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

Fundamentação
A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego do
Diamante é uma sociedade civil com personalidade jurídica
que tem por finalidade promover atividades que proporcionem
o fomento técnico e a racionalização das explorações
agropecuárias, bem como aglutinar pessoas, órgãos públicos e
diversos segmentos sociais com o objetivo de melhorar as
condições sociais e econômicas de seus associados.
A entidade funciona há mais de dois anos, e a sua diretoria

é composta por pessoas idõneas, que não recebem remuneração
pelo exercício dos cargos que ocupam.
Pela documentação apresentada, verificamos que a associação
cumpre o que determina a Lei nQ 6.830, de 6/12/71, que
estabelece os requisitos para a declaração de utilidade
pública, e que a proposição satisfaz o disposto nos incisos
1 e II do SQ do art. 178 do Regimento Interno.
Dessa forma, a matéria não encontra óbice, na ordem

jurídica, á sua normal tramitação.
Entretanto, com o intuito de adaptar o art. lQ da
proposição em tela à técnica legislativa, apresentamos a
Emenda nQ 1.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.901/94 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

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

dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego do Diamante, com
sede no Município de Tarumirim.".
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Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator - Ivo
José - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira - Geraldo
Rezende.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
P19 1.909/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epigrafe, do Deputado Agostinho Patrus,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Espera Feliz - APAE -, com sede
no Município de Espera Feliz.
Nos ternos do art. 103. V, "a" c/c o art. 195, ambos do

Regimento Interno, foi o projeto encaminhado a esta Comissão
para exame preliminar.

Fundamentação
A entidade em tela tem como objetivo a promoção, a proteção

e o ajustamento dos excepcionais. Além disso, preenche todos
os requisitos estabelecidos pela Lei ng 5.830, de 6/12/71,
que disciplina a matéria.
Isso posto, julgamos oportuna a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.909/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Célio de Oliveira - Antõnio Pinheiro - Geraldo Rezende - Ivo
José.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
P19 1.935/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
entidade Comissão de Desenvolvimento de Santa Bárbara -
CDDESB -' com sede no Povoado de Santa Bárbara, Município de
Rio Preto.
Publicado em 15/3/94, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A entidade em exame é pessoa jurídica, funciona há mais de

dois anos, sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que
não percebem remuneração pelos cargos que ocupam. A
instituição satisfaz, portanto, às exigências da Lei ng
5.830. de 6/12/71, que trata da declaração de utilidade
pública de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.935/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
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Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Célio de Oliveira - Marcos Helênio - Geraldo Rezende -
Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.938/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.938/94, do Deputado Marcos Helênio,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Piratininga, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 17/3/94, 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 vista da documentação juntada ao processo, verifica-se
que a entidade em apreço satisfaz às exigências da Lei no
5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.938/94.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ivo
José.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.943/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em pauta, do Deputado Ajalmar Silva, propõe
seja declarada de utilidade pública a Academia de Letras e
Artes de Araguari, com sede no Município de Araguari.
Publicada em 19/3/94, 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
O exame da documentação juntada ao projeto confirma que a
Academia de Letras e Artes de Araguari é uma entidade civil
sem fins lucrativos, que funciona regularmente há mais de
dois anos, e cuja diretoria é constituída por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício dos cargos que
ocupam.
Cumpriram-se, portanto, as normas estabelecidas pela Lei n
5830, de 6/12/71, que dispõe sobre a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.943/94 em sua forma original.
Sala das Comissões. 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Ivo José - Antônio
Pinheiro.
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PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.948/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei flQ 1.948/94.. do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Feminina do Conjunto Sõcrates Mariani
Bittencourt, com sede no Município de Selo Horizonte.
Publicado em 24/3/94, 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
À vista da documentação juntada ao processo, verifica-se
que a entidade em apreço satisfaz ás exigências da Lei flQ
5.830. de 6/12/71. que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
1.948/94.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro - Ivo José - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.981/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bonifàcio Mourão, o Projeto de Lei
ng 1.961/94 visa a declarar de utilidade pública a
Associação dos Voluntários Sociais do Município de Rio Pardo
de Minas, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.
Após sua publicação, em 30/3/94, 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 em apreço é dotada de personalidade jurídica,
está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria
é formada por pessoas idôneas, que não são remuneradas pelos
cargos que exercem.
Estão, portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos
pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração
de utilidade pública de entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.961/94.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente -Clêuber Carneiro, relator -
António Pinheiro - Ivo José - Célio de Oliveira - Geraldo
Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
P4g 1.964/94

Comissão de Constituição e Justiça
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Rei atório
De autoria do Deputado João Batista, o Projeto de Lei n
1.964/94 objetiva declarar de utilidade pública o Lar do
Idoso Padre Lino José Correr, com sede no Município de
Ituiutaba.
Publicado em 31/3/94, 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 em questão serve desinteressadamente à

comunidade, tem personalidade jurídica, funciona há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
não remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.
Preenchidos os requisitos exigidos pela Lei flQ 5.830, de

6/12/71, não há Impedimento à normal tramitação da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.964/94.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro - rvo José - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.967194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Leandro, o Projeto de Lei ng
1,967/94 objetiva declarar de utilidade pública o Esporte
Clube Rosário, com sede no IWunicipio de Ouro Preto.
Publicada em 31/3/94. 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 para a declaração de
utilidade pública de entidades.
O exame da documentação apresentada demonstra que a

entidade cumpre todas as exigências da referida lei-
Para aprimoramento do projeto, apresentamos, ao final deste

parecer, a emenda que dá nova redação a seu art. 1Q.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitu-cionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n
1.967/94 com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA NO 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lQ:
"Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Esporte

Clube Rosário - E.C.R. -, com sede no Município de Ouro
Preto.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994,
António Júlio, Presidente - António Pinheiro, relator -
Geraldo Rezende - Ivo José - Cléuber Carneiro - Célio de
01 iveira
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PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.976/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o projeto de lei
ora analisado pretende declarar de utilidade pública a
Instituição de Proteção à Criança Aparecidense, com sede no
Município de Conceição da Aparecida.
Publicado, 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 vista da documentação juntada ao processo, verificamos
que a entidade em apreço funciona em conformidade com o que
determina a Lei ng 5.830, de 6/12/71, que estabelece os
requisitos para a declaração de utilidade pública, e que a
proposição satisfaz o disposto nos incisos 1 e II do Sg do
art. 178 do Regimento Interno.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.976/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Antõnlo Pinheiro - Ivo
José.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.996/94

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
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
apreço, enviado à Assembléia Legislativa por meio da
Mensagem ng 467/94, tem por objetivo autorizar o Poder
Executivo a adquirir imóvel pertencente ao Município de
Jequ i ti nhonha.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/4/94, a

proposição, que tramita em regime de urgência, nos termos do
art. 69 da Constituição Estadual, foi encaminhada ás
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação. Cultura.
Desporto e Turismo e Lazer 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 jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, V, "a u , do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa em pauta vem prover a necessária autorização
legislativa para que o Estado adquira bens imóveis, segundo
a determinação do art. 18 da Constituição mineira,
satisfazendo, ainda, aos preceitos estabelecidos pela Lei
Federal ng 8.666/93, que institui normas gerais para
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licitação e contratos da administração pública no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios e, especialmente, ao disposto no art. 14 dessa
lei.
Saliente-se que o imóvel a ser adquirido é de grande
interesse para o Estado de Minas Gerais, pois ali funciona
uma escola estadual, conforme demonstra o laudo de avaliação
que acompanha a proposição.
Sendo assim, o projeto de lei em análise coaduna-se com o
ordenamento jurídico vigente, não havendo óbice à sua
tramitação.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 1.996/94 na forma
proposta.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -

Côssimo Freitas - Emano Batista.
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
Encaminhado pela Mensagem nQ 467/94, do Governador do
Estado, o projeto de lei em epigrafe tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a adquirir imóvel do Município
de Jequitinhonha.
Publicada em 27/4/94, 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
Trata o projeto de imóvel apropriado ao uso escolar,

constituído de una construção nova, em excelente estado de
conservação, com 14 salas de aula, salas para administração,
cozinha e banheiros e de um terreno com 4.800m2, todo vedado
com muros, conforme atesta o laudo de avaliação incluído no
processo. No local, já se encontra em funcionamento a Escola
Estadual Henrique Haitmann.
A alienação proposta mereceu também o exame da Secretaria

da Educação, que se posicionou favoravelmente a ela.
Considerando a qualidade do imóvel e sua adequação às
finalidades educativas, nada vemos que impeça a efetivação
da negociação pretendida pelo projeto de lei em exame.

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

flQ 1.996/94 em sua forma original, no lQ turno.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994. -
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -

Marcos Helênio - Cóssimo Freitas.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estadã, a proposição em análise
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a adquirir
imóvel pertencente ao Município de Jequitinhonha.
Iniclalmente, em reunião conjunta com as demais, a Comissão

de Constituição e Justiça concluiu pela admissibilidade do
projeto sob os aspectos da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade.
Em seguida, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, examinando o mérito da proposição, emitiu
parecer pela sua aprovação.
Passa, agora, esta Comissão a analisar a matéria.

Fundamentação
O referido projeto de lei nãoencontra óbice, do ponto de
vista financeiro-orçamentário, á sua aprovação.
Trata-se de autorização para aquisição de imóvel de grande
interesse social, pois nele funciona a Escola Estadual
Henrique Haitmann, conforme demonstra o laudo de avaliação
da Secretaria de Recursos Humanos e Administração.
O projeto de lei em análise está de acordo com a legislação

vigente, merecendo, portanto, prosperar nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.996/94 na forma original.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral, relator -
Francisco Ramalho - Marcos Helênlo - José Renatrn
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LBelo Horizonte, sexta-feira, 13 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 530a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE MAIO DE 1994

Presidência dos Deputados Bené Guedes e
Sebastião Helvécio

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficio NQ 37/94, do Presidente do Tribunal
de Justiça - Ofícios , telegrama e cartão - Apresentação de
Proposições: Projeto de Resolução flQ 2.021/94 e Projetos de
Lei ns 2.022 a 2.024/94 - Requerimento nQ 5.314/94 -
Requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Agostinho
Patrus, Roberto Amaral, Sebastião Helvécio, Tarcísio
Henriques (3). José Militão e Simão Pedro Toledo e da
Comissão Especial para Elaborar um Código de Ética e
Princípios Norteadores do Decoro Parlamentar -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Saúde e Ação
Social e dos Deputados Márcio Miranda, Tarcisio Henriques,
Simão Pedro Toledo, Péricles Ferreira. Antônio Carlos
Pereira e Adelmo Carneiro Leão - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, Tarcislo
Henriques, Roberto Carvalho, Elisa Alves. Bonifácio Mourão e
Gilmar Machado - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase:
Designação de Comissões: Comissão Parlamentar de Inquérito
para Investigar a Existência de Escravidão por Dividas de
Trabalho no Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na
Região Norte do Estado de Minas Gerais - Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
1.633/93; encerramento da discussão; discurso da Deputada
Maria Elvira; aprovação - Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nos 1.761/93 e 1.918 a 1.920/94; aprovação -
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro
Leão, Agostinho Patrus, Roberto Amaral, Sebastião Helvécio e
Tarcisio Henriq yes (2) e da Comissão Especial para Elaborar
um Código de Etica e Princípios Norteadores do Decoro
Parlamentar; deferimento - Requerimentos dos Deputados
Tarcísio Henriques, José Militão e Simão Pedro Toledo;
aprovação - Za Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e votação de proposições - Chamada para verificação de
"quorum": inexistência de número regimental - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - CéLio de Oliveira - Cóssimo Freitas -



Dilzon Meio - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Kemil Rumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Milton Safles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Wellington de Castro, lo-Secretário 'ad hoc',
lê a seguinte correspondência:

OFICIOS
NQ 37/94, do Sr. José Norberto Vaz de Mello, Presidente do

Tribunal de Justiça, enviando, em atenção a requerimento do
Deputado Sebastião Costa (dotar-se o Fórum de Caratinga de
condições necessárias à tramitação de processos de
justificação judicial), cópia das informações sobre a
matéria prestadas a essa Presidência pelo MM. Juiz Diretor
do Fórum de Caratinga.
Do Sr. Sebastião Lair Paixão. Presidente da Câmara

Municipal de Âraçuai, enviando cópia da Moção ng 4/94, de
autoria do Vereador Eustáquio Azevedo Rocha, em que pede o
apoio da Casa para a aprovação do projeto de lei que isenta
de IPVA os veículos com mais de 15 anos de fabricação. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.474/93.)
Do Sr. Dano Rutier Duarte, Diretor-Geral do DER-MG,
encaminhando cópias de documentos relacionados com
proposições que visam à concessão de gratuidade do serviço
de transporte coletivo e solicitando o empenho da Casa com
vistas à limitação do passe livre ás categorias sociais
realmente carentes, ficando, portanto, vetado o beneficio
para os funcionários de empresas públicas, de economia mista
e privadas. (- A Comissão de Revisão Constitucional.)
Do Sr. Carlos Cosenza Arruda, Delegado Regional do Trabalho
em Minas Gerais, enviando congratulações a essa Assembléia
pela instalação de CPI para investigar a existência de
trabalho escravo na região Norte de Minas. (- Anexe-se ao
processo da Comissão Parlamentar de Inquérito para
Investigar a Existência de Trabalho Escravo por Dividas
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Contraídas no Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na
Região Norte de Minas.)
Do Sr. João Alcides Ferraz de Carvalho, Presidente da
Associação dos Servidores da Universidade Federal de
Uberlândia, agradecendo o convite desta Casa para participar
da audiência pública em Uberaba.
Do Sr. Raimundo Cãndido Júnior, Presidente da OAB - Seção

de Minas Gerais, em atenção a oficio da Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais (atuação de advogados na liberação
de contas de ex-servidores da MinasCaixa vinculadas ao
FGTS). informando que esse assunto tramita normalmente na
Comissão de Ética e Disciplina da OAB-MG e que essa entidade
não tem competência para pagar o referido fundo aos
mencionados servidores. (- A Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais.)
Do Sr. Sebastião Neves Rocha, Coordenador-Geral da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais, enviando a pauta do movimento Grito da Terra-
Brasil, com a especificação das reivindicações pertinentes a
essa Assembléia. (- A Comissão de Agropecuária e Política
Rural.)

TELEGRAMA
Do Sr. Elias Murad, Deputado Federal, agradecendo convite
para comparecer á palestra do Desembargador Lúcio Urbano,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.

CARTÃO
Do Sr. José Márcio Barros, Diretor do Museu Histórico

Abílio Barreto, parabenizando a Assembléia Legislativa pelo
lançamento do video "Legislativo: Caminho da Democracia".
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:
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 5.266194

E SOBRE O REQUERIMENTO DO DEPUTADO
AGOSTINHO PATRUS

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Agostinho Patrus apresenta á Casa os seguintes
requerimentos:
a - Requerimento ng 5.266/94, publicado em 16/4/94, por
meio do qual solicita a instauração de processo de
reabilitação dos ex-Deputados Clodesmidt Riani, José Gomes
Pimenta e Sinval Bambirra;
b - requerimento recebido em 3/5/94 que objetiva seja
encaminhado á Comissão de Constituição e Justiça o
requerimento anteriormente apresentado, para emissão de
parecer q ue conclua por projeto de resolução, de autoria da
mesma Comissão.
Submetida a matéria a seu exame, esta Comissão passa a
emitir parecer, nos termos seguintes.

Fundamentação
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Os ex-Deputados Clodesmidt Riani, José Comes Pimenta e
Sinval Bambirra foram cassados pela Resolução ng 580. de
9/4/64, da Assembléia Legislativa, resultante de deliberação
tomada em reunião secreta, cuja ata e demais documentos se
encontram lacrados nos arquivos desta Casa.
No dia 10/4/64, os mesmos parlamentares tiveram seus

direitos políticos cassados por ato do então Presidente da
República Marechal Castelo Branco.
A decisão tomada, à época, pela Assembléia Legislativa e o
ato da Presidência da República foram ditados por motivos
políticos, resultantes da situação de excepcionalidade
vivida pelo Pais.
No entanto, por exigência regimental, os três parlamentares
tiveram seu mandato cassado, nesta Assembléia Legislativa,
por falta de decoro parlamentar.
A Constituição Federal de 1988 assinalou o fim do período
autoritário, concedendo, no art. BQ do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. anistia aos que, no período de
18/9/46 até a data de sua promulgação, foram, em decorrência
de motivação exclusivamente política, atingidos por atos de
exceção, institucionais ou complementares.
O art. 9g do mesmo Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias estabeleceu:
"Art. 9 - Os que, por motivos exclusivamente políticos,

foram cassados ou tiveram seus direitos políticos suspensos
no período de 15 de julho a 31 de dezembro de 1969, por ato
do então Presidente da República, poderão requerer ao
Supremo Tribunal Federal o reconhecimento dos direitos e
vantagens interrompidos pelos atos punitivos, desde que
comprovem terem sido estes eivados de vicio grave".
As normas constitucionais transitórias supratranscritas não
atingiram os três parlamentares mineiros, que, como foi
explicitado acima, tiveram seu mandato cassado, nesta Casa,
por falta de decoro parlamentar, e não por motivos
exclusivamente politicos.
Nada mais justo que a Assembléia Legislativa reconsidere.

ainda que tardiamente, sua decisão, reconhecendo ter sido
ditada por motivos políticos, e não por falta de decoro
parlamentar, a cassação impingida, há 30 anos, aos seus três
ex-integrantes.
Trata-se de situação peculiar, que, por haver escapado a
qualquer reexame anterior, justifica a concessão da
reabilitação proposta.
No que se refere á solicitação contida na segunda parte do

Requerimento ng 5.266/94, relativa ao exame da possibilidade
de, como medida reparadora, ser concedida pensão especial
mensal aos três ex-Deputados, que, "pelas restrições
sofridas, hoje vivem em situação difícil", esta Comissão
deixa de se pronunciar, por não se tratar de matéria afeta á
sua área de competência.
Assim, o parecer ora emitido é favorável á concessão da
reabilitação proposta, sem a previsão de efeitos
pecuniários.
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Nos termos do art. 103. inciso V, alínea 'a", do Regimento
Interno, esta Comissão é competente para examinar os
aspectos jurídico, constitucional e legal das proposições.
Outrossim, tem a atribuição de emitir parecer que conclua
por projeto de resolução sobre representação considerada
procedente que vise á perda de mandato de Deputado, "ex-vi"
do disposto no art. 50, f 3g, inciso III, e no art. 103,
inciso V, alínea "b", do mesmo Regimento.

Conclusão
Ante o exposto, é de reconhecer a competência desta
Comissão para emitir parecer, concluindo por projeto de
resolução, sobre o Requerimento nQ 5.266/94. em que o
Deputado Agostinho Patrus solicita a instauração de
processos de reabilitação dos ex-Deputados Clodesmidt Riani,
José Gomes Pimenta e Sinval Bambirra.
Por conseguinte, esta Comissão opina pela concessão da
reabilitação solicitada, na forma do seguinte projeto de
resolução.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2.021/94
Concede reabilitação aos ex-Deputados Clodesmidt Riani,
José Gomes Pimenta e Sinval Bambirra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais declara reabilitados os ex-Deputados Clodesmidt
Riani, José Gomes Pimenta e Sinval Bambirra, cassados pela
Resolução nQ 580, de 9 de abril de 1964-
Art. 2g - Fica reconhecido que os atos de cassação,
contidos na resolução mencionada no artigo anterior, foram
praticados por motivos políticos, e não por falta de decoro
parlamentar-
Art. 3g - A reabilitação concedida por esta resolução não
gera efeitos pecuniários.
Art. 4Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro, relator -
Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - rvo José - Célio de
Oliveira.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e à Mesa
da Assembléia para parecer, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, no Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.022194
Autoriza o Poder Executivo a perhiutar imóvel com a

Companhia Siderúrgica Pains.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o
imóvel, de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído de terreno com área de 2.234m2 (dois mil
duzentos e trinta e quatro metros quadrados), com as
seguintes confrontações: pela frente, o antigo leito da Av.
Brigadeiro Cabral; pelo lado direito, o antigo leito da Rua
Ceará; pelo lado e pelos fundos, terrenos pertencentes à
Companhia Siderúrgica Pains. situado no Bairro Interlagos,
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no Município de Divinópolis, registrado no Cartório de
Imóveis da Comarca de Divinópolis sob a matricula nQ 15.628,
a fls. 68, do livro 3-P, em 18 de julho de 1958, por imóvel
pertencente à Companhia Siderúrgica Pains com área de
3.660m2 (três mil seiscentos e sessenta metros quadrados),
constituído dos lotes 31. 41, 51, 61, 71, 102, 112. 122.
132, 142, 298, 308, 318 e 328 da quadra 232, zona 25,
situados no Prolongamento 1 do Bairro Paraíso, no Município
de Oivinópolis, registrado no Cartório de Imóveis da Comarca
de Divinópolis sob a matricula nQ 24.146, no livro 2.
Art. 2Q - Construir-se-á um centro profissionalizante para

adolescentes no imóvel permutado, descrito no art. l.
Art. a - A permuta se fará sem torna para as partes.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 1994.
Márcio Miranda
Justificação; A Companhia Siderúrgica Pains ocupa terreno

que foi doado, pela empresa, ao Estado, em 1958. Atualmente,
o Imóvel é objeto de duas ações judiciais; uma, da empresa,
que tenta anular a doação alegando que o donatário não deu
ao terreno, no tempo devido, a prometida finalidade; outra,
do Estado, que reivindica a posse do terreno.
Ocorre que, pela melhor via do entendimento, as partes
decidiram compor-se; vão permutar o terreno sob disputa, que
está encravado na área operacional da empresa abrigando
instalações de seus altos-fornos, por outro terreno maior e
que melhor se aplica ao objetivo de nele se construir uma
escola.
O terreno que o Estado irá receber na permuta dispõe de
acesso pavimentado até o Cemitério-Parque Divino Espirito
Santo; fica próximo do aeroporto local; é servido por linha
regular de ónibus urbano; já tem disponíveis os serviços da
CDPASA, da CEMIG e da TELEMIG.
Avaliados, os terrenos têm praticamente o mesmo valor
comercial, com pequena vantagem, aliás, para o imóvel
escolhidopelo Estado, fato que o próprio ITBI confirma. As
partes já manifestaram, por escrito, seu acordo por meio dos
seguintes documentos; a Promotoria Pública, por intermédio
do Ofício nQ 194. de 28/3/94; a Companhia Siderúrgica Pains,
mediante a proposta de 13/4/94; o Estado, representado pela
Secretaria de Recursos Humanos e Administração, por meio do
Oficio nQ 294, de 15/4/94.
Ainda mais relevante que a permuta de imóveis, capaz de põr
fim às demandas, como se intenta conseqüentemente, é a
finalidade última, que a tudo preside neste projeto, de se
construir a escola, sonhada desde a frustrada doação. Uma
escola profissionalizante para adolescentes, necessidade
clamorosa da comunidade, que esta proposição viabiliza
juridicamente e para a qual se pede a aprovação dos
Deputados.



258

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

PROJETO DE LEI Ng 2.023194
Declara de utilidade púbica a Sociedade de Amparo á

Maternidade e à Infância Olinto Diniz, com sede no Municipio
de Carmo da Mata -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade

de Amparo á Maternidade e à Infância Dlinto Diniz, com sede
no Municipio de Carmo da Mata.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Francisco Ramalho
Justificação: A sociedade de Amparo à Maternidade e à
Infância Olinto Diniz é uma associação civil de caráter
filantrópico que tem sede e foro juridico em Carmo da Mata e
que objetiva desenvolver atividades assistenciais em favor
da infância e da maternidade.
Propõe-se a sociedade velar pelo aproveitamento pleno das

possibilidades constitucionais da criança por meio de
incentivo aos exames pré-nupcial e pré-natal e da
assistência adequada á gestante; medidas profiláticas de
estados mórbidos orgânicos e psiquicos; assistência médica á
mãe e à criança; campanhas que visem melhorar a freqüência e
o aproveitamento dos escolares; a organização de circulos de
estudos sobre os problemas que interessem a maternidade e a
infância, principalmente com relação à orientação
profissional.
Dentro desse espirito, evidencia-se o caráter de utilidade
pública da entidade, objetivamente demonstrado pela
documentação anexa. Pelas altas finalidades a que se propõe
este projeto de lei, espera-se sua aprovação pelos nobres
pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.024/94
Declara de utilidade pública o Redentor Esporte Clube, com

sede no Municipio de Selo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Redentor

Esporte Clube, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Alvaro Antônio
Justificação: O Redentor Esporte Clube 4 uma entidade sem
fins lucrativos que tem por objetivo coordenar e
proporcionar a difusão do civismo e da cultura fisica. das
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modalidades esportivas amadoristas e dos movimentos de
integração sociocultural.
Além de atuar com vistas à difusão do civismo e da cultura,

a entidade, regida por estatuto próprio, funciona há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
não remuneradas pelo trabalho que desenvolvem, conforme
atesta o Juiz de Direito da comarca.
Verifica-se assim que a entidade preenche todos os
requisitos exigidos para a declaração de sua utilidade
pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 5.314/94, do Deputado Ajalmar Silva, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
reajustamento dos vencimentos dos funcionários efetivos do
DER-MG. (- A Comissão de Administração.)
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja
realizada reunião especial com vistas a homenagear os ex-
Deputados Clodesmidt Riani, José Gomes Pimenta e Sinval
Bambi rra.
Do Deputado Agostinho Patrus, solicitando seja realizada
reunião especial para homenagem póstuma ao jornalista
Januário carneiro.
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando licença para se
ausentar do País no período de 17 de maioa 3 de junho do
ano em curso, ocasião em que representará esta Casa no
Convênio ESALQ-USP com a Fundação W. K. KELLOGG, em viagem
de estudos pelos Estados Unidos, pelo Caribe e pela América
Central
Do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja incluído

em ordem do dia o Projeto de Lei no 1.327/93, distribuído à
Comissão de Fiscalização Financeira em outubro de 1993 e
ainda sem parecer.
Do Deputado Tarcísio Henriques (3), solicitando que os
Projetos de Lei nos 1.308/93 e 31/91. que se encontram sem
parecer na Comissão de Justiça desde 25/3/93 e 20/3/91,
respectivamente, sejam remetidos á comissão subseqüente a
que foram distribuídos, e que o Projeto de Lei nQ 1.957/94,
do Governador do Estado, seja apreciado em reunião conjunta
das comissões a que foi distribuído.
Do Deputado José Militão, solicitando seja atribuído regime

de urgência á tramitação do Projeto de Lei nQ 2.016/94.
Do Deputado Simão Pedro Toledo, solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei ng 783/92.
Da Comissão Especial para Elaborar um Código de Ética e
Princípios Norteadores do Decoro Parlamentar, solicitando
prorrogação por mais 30 dias do seu prazo de funcionamento.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Saúde e Ação Social e dos Deputados Márcio Miranda,
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Tarcisio Henriques, Simão Pedro Toledo, Péricles Ferreira,
Antõnio Carlos Pereira e Adelmo Carneiro Leão.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos t - Sr. Presidente, Sras

Deputadas, Srs Deputados, assessoria desta Casa, membros da
imprensa, pessoas que nos brindam com sua presença em nossas
galerias, ocupo esta tribuna para prestar uma pequena
homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais a alguém que foi um grande homem. Refiro-me ao
ilustre radialista, recentemente falecido, Januário Laurindo
Carneiro, que capitaneou a Rádio Itatiaia durante longos
anos e, diria mais, capitaneou o próprio rádio de Minas
Gerais e, também, do Brasil, assumindo, em nível nacional,
se não a primeira posição, pelo menos uma posição
privilegiada no contexto radiofônico brasileiro. Nossa
saudade desse homem que nasceu em Patrocínio do Muriaé e
veio para a nossa Capital, Belo Horizonte, com nove anos de
idade.
Iniciou-se no jornalismo amador aos 15 anos, em 1943,

escrevendo para a revista semanal "Esporte Ilustrado", cuja
sede ficava no Rio de Janeiro. Com 15 anos de Idade,
Januário Carneiro inicia-se no jornalismo nessa revista
dedicada ao esporte. Em 15110145, começa a escrever para o
jornal "0 Diário", de Belo Horizonte, mas, 15 dias depois,
foi convidado pela então poderosa Rádio Guarani para atuar
na área de esportes. E lá foi Januário Carneiro prestar seus
serviços de iniciante, mas seus melhores serviços, á
radiofonia mineira, através do microfone da Rádio Guarani-
Em 1951, o grande sonho começa a se realizar: uma pequena,
uma minúscula estação de rádio, na cidade vizinha de Nova
Lima. Em 1952, nasce a Rádio Itatiaia, o bem maior de
Januário Carneiro e, hoje, a mais poderosa emissora
particular do Estado de Minas Gerais. Nós, que lidamos na
área das atividades políticas, sabemos que não se faz
campanha política sem a participação da Rádio Itatiaia. Há
um "slogan", há uma orientação entre as empresas
publicitárias do nosso Estado, que diz: "Em campanha
política, rádio é a Rádio Itatiaia".
A longa história das apurações eleitorais foi coberta,

durante longos anos, pela Rádio Itatiaia. Nós, q ue militamos
politicamente j á há alguns anos, somos obrigados a confessar
que tivemos as nossas emoções, as nossas angústias, as
nossas tristezas, mas, finalmente, sempre as nossas alegrias
ao acompanhar as apurações das eleições pela Rádio Itatiaia,
cujo "slogan" sempre foi: "Rádio Itatiaia não perde voto".
Vivíamos angústias. decepções e tristezas quando era
anunciado o resultado das eleições em alguma cidade onde
este parlamentar esperava uma votação que não aparecia. Mas
depois sempre vinha a alegria, porque, nos pleitos
disputados até hoje, este Deputado tem saído vitorioso e tem
sempre recebido informação, mesmo que oficiosa, em primeira
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mão, em primeiro lugar, através dos microfones da nossa
Rádio Itatiaia.
Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de dizer que

Minas perde um grande radialista, pois a missão de Januàrlo
Carneiro está ai fincada, enraizada, já deu seus frutos, que
continuarão a se espalhar pelas ondas sonoras de Minas
Gerais e do Brasil, levando informações a todos os recantos
do nosso Estado e do nosso Pais.
Januário Carneiro era um defensor, e não só um defensor, um
incentivador das causas maiores e mais importantes de todos
os segmentos: do esporte, da economia, da sociedade civil
como um todo, da política, da qual era um mestre.
Sou obrigado, publicamente, a admitir Que, muitas vezes,
compartilhei de seu almoço e acatei suas orientações, que
eram absorvidas pelo então jovem político, Ronaldo
Vasconcellos. Faço esta afirmativa publicamente para render
minhas homenagens, também no campo da orientação política,
ao grande radialista que foi Januário Carneiro.
Quero dizer, também, que grandes estadistas visitaram a
Rádio Itatiaia. Lembro-me de que, nas dificuldades da
campanha eleitoral do meu então partido, o PMDB, o Dr.
Tancredo Neves para ali se dirigia para algumas
confabulações com nosso ilustre Januário Carneiro. E o Or.
Tancredo conversava, ensinava e aprendia política com
Januário Carneiro.
Quero dizer a cada um dos senhores e senhoras presentes

que, além desse apoio aos diversos segmentos da sociedade, a
Rádio Itatiaia, sob o comando de Januário Carneiro, sempre
defendeu dois princípios: o primeiro deles, o da cidadania -
da participação dos segmentos organizados da sociedade
civil, da participação de cada um nas eleições, do direito e
do dever do voto, do direito de cada um reclamar de uma
mercadoria que não fosse entregue em boas condições, da
defesa do consumidor, da cidadania dentro dos princípios da
defesa intransigente da questão do meio ambiente. Mas o
outro principio também imperava na Rádio Itatiaia. àquela
época, sob o comando de Januário Carneiro: o principio da
liberdade, da liberdade de expressão. Esses dois princípios,
cidadania e liberdade, eram condutores do pensamento e da
ação da Rádio ltatiaia,
Diria, também, no dia de hoje, a alguns jovens que vêm nos

visitar, que a Rádio Itatiaia já fez noticiar, transmitindo
através de seus microfones, a simpatia que aquela Rádio
tinha e continua tendo pela Universidade Estadual de Minas
Gerais, a nossa UEMG.
Quero dizer, a cada um, da simpatia do nosso Januário
Carneiro ao trabalhar por uma melhor qualidade de vida na
nossa Região Metropolitana de Belo Horizonte. Assim foi que,
num momento de extrema lucidez, criou, implantou a hoje
vitoriosa disputa que é a Copa Itatiaia, com a participação
de diversos times de futebol da nossa Região Metropolitana
de Selo Horizonte, com a confraternização dos jogadores, dos
dirigentes e dos torcedores dos diversos clubes Que disputam
a Copa Itatiaia.
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Quero dizer da devoção que Januário Carneiro tinha pela
Região Metropolitana de Belo Horizonte, porque escolheu a
turística e simpática cidade de Lagoa Santa para ser sua
moradia
Todos nós estamos de luto, inclusive esta Assembléia
Legislativa, que é coberta, diariamente, pela Rádio
Itatiaia. Por intermédio da nossa Mesa, vamos procurar uma
maneira regimentalmente possível, legalmente desejável, para
prestar a homenagem a este grande radialista e homem que foi
Januário Laurindo Carneiro. Itatiaia'

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tarcisio

Henr i ques -
o Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Sras

Deputadas e Srs. Deputados, é necessário registrar, na ata
dos trabalhos de hoje, as greves que assolam o nosso Pais.
Nesta madrugada, uma ação mais rápida por parte das Forças

Armadas provocou-nos um susto, quando soubemos que a Policia
Federal, lutando por melhores salários, ameaçava reagir a
bala. Felizmente, até agora, tem prevalecido o bom senso. As
duas forças não se confrontaram e, queira Deus, não o farão.
Mas isso só não basta. Sabemos de outras greves, como a dos
motoristas de ônibus em São Paulo e a dos professores
municipais da nossa Capital, sobre a qual o Deputado Gilmar
Machado ainda não se pronunciou. Aliás, quando a greve é dos
professores estaduais, o nobre Deputado é o primeiro a vir à
tribuna e se pronunciar. Agora, contra a administração do
partido de S. Exa. , nada foi dito.
Gostaria de salientar tudo isso, Sr. Presidente, porque a
questão salarial, que atinge a todos neste momento, é de
trazer preocupações. Nem a ocupação da Policia Federal pela
força militar, nem a solução passageira da greve em São
Paulo, nem o acordo dos professores com a Prefeitura de Belo
Horizonte irão solucionar esta questão que se agrava no
País: a questão salarial.
Essa não é uma questão só dos professores, dos funcionários
públicos e dos condutores de ônibus; é uma questão mais
grave, relativa ao valor do nosso salário mínimo, que faz
injustiça a todos.
Quero fazer um apelo aos ilustres Deputados desta Casa para

que formemos uma fileira a fim de, juntos, podermos derrubar
o veto do Sr. Governador do Estado o posto ao projeto dos
funcionários da MinasCaixa.
D caso MinasCaixa marca de modo definitivo este Governo e,
até agora, não foi resolvido. Enquanto algumas categorias
estão tendo suas reivindicações atendidas - alguns
funcionários foram lotados no Tribunal de Justiça, outros no
Tribunal de Alçada e outros no Tribunal de Contas -, a
grande maioria está ganhando muito pouco. Muito menos do que
estaria ganhando se a MinasCaixa não tivesse fechado suas
portas de modo tão suspeito e inexplicável.
Recebi uma carta de alguns funcionários, a qual gostaria de
registrar nos anais desta Casa. (- Lê:)

"Senhor Deputado,
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Nós - ex-servidores da Caixa Econômica Estadual, município
de Cataguases - manifestamos ao Senhor Deputado nossa
esperança de que a Assembléia Legislativa do Estado derrube
o veto do Exmo. Sr. Governador do Estado, incidente sobre o
inciso X do art. 2Q e por conexão ao artigo 34 - Lei ng
11.432, de 19 de abril de 1994, "Minas Gerais", ng 73, de
20.04.94.
Estamos fazendo idêntico pedido aos demais deputados da
Assembléia Legislativa do Estado- Confiamos no voto do
ilustre representante do povo de Minas Gerais, considerando
que nós, ex-funcionários da Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, somos credores do glorioso povo mineiro, pois
sempre soubemos honrar as melhores tradições da nossa Caixa
Econômica.
Precisamos de 39 votos dos 77 votos dessa Assembléia
Legislativa. E o momento decisivo. Contamos com a rejeição
do veto e que sejam garantidos os 60,68% - índice fixado com
base num estudo de técnicos da Secretaria da Fazenda.
o reajuste é uma medida justa para os ex-funcionários
espalhados por todo o Estado de Minas.
Nossos antecipados agradecimentos. Gostaríamos de receber o
pronunciamento do prezado deputado.
Atenciosamente.
Maria Eugénia de Castro Santana - Maria das Graças S.
Patucio - Ione Almeida de Paula - José Brasulio Pinheiro -
Maria Divina D. Lara - Terezinha Dalva Pinto - José Luiz de
0. Ferraz - Francisco Ferreira de Souza - Luzia Soares de
Magalhães - Luiz Mário do Carmo - Antônio Augusto Gomes -
Marina Miranda F. Souza - Maria do Carmo S. Pacheco
Medeiros - Maria de Fátima de Sousa - Jorge Luiz R. Andrade
- Marí lia Aparecida L. de Almeida - Maria das Graças C.
Marques.
A questão não fica restrita, apenas, a esse pronunciamento
dos interessados, mas repercute na imprensa de Belo
Horizonte e de Minas Gerais. Ainda agora, no "Hoje em Dia"
de ontem, está dito pelo festejado articulista Carlos
Lindemberg: ( Lê:)
'"E de penúria, quando não desrespeitosa, a situação em que

vive a maioria dos funcionários da antiga MinasCaixa
incorporados pelo Estado no nebuloso processo de liquidação
ocorrido em 15 de março de 91. Só para se ter uma idéia: dos
nove mil funcionários incorporados, apenas 1.500 estão
ganhando acima de CR$2.870.000,00. Nada menos de 50,2%
ganham menos de CR$286.000,00, e 76,6%, menos de
CR$428.000,00. Há funcionários da velha casa bancária, de
onde sairam alguns luminares da política mineira, recebendo
CR$14,00 por mês. São aposentados que já vinham com
problemas e tiveram sua situação agravada com a
liquidação.".
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não estamos defendendo
apenas uma classe. Estamos, de modo geral, chamando a
atenção para o fato e, até, querendo tocar a sensibilidade
do Governo para que se perceba que não é possível continuar
afligindo o povo com uni salário exíguo. As greves pipocam no
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Pais inteiro - e não apenas em nosso Estado - justamente
porque, a cada dia, enquanto uns poucos se enriquecem à
vista de todos, muitos estão famintos. E é contra essa fome
que nós devemos nos bater, é contra essa fome que nós
devemos formar fileiras, é essa fome que devemos tentar, de
modo definitivo, extinguir.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, há uma outra fome a
ser aplacada, que é a fome de cultura, a fome desses jovens
do nosso Estado, que se locomoveram dos mais longínquos
rincões até a Capital para chamar a atenção do Governo para
a necessidade de se aprovar o estatuto definitivo da UEMG.
Registro, por conseqüência, a minha saudação a esse futuro
brilhante que Minas vai ter, representado pelos estudantes
de Varginha.
Faremos votar, com a urgência que o Estado reclama, o

estatuto da Universidade. Estamos precisando abrir as portas
de nossas escolas para que esses jovens se aperfeiçoem e
adquiram conhecimentos maiores e possam nos substituir e
fazer com que Minas tenha a dignidade que merece.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, ao saudar esses jovens que

hoje nos honram com sua presença, gostaria de lembrar a V.
Exa. e aos Srs. Deputados que o projeto da Universidade não
está na pauta. Faço um apelo a V. Exa. para que o coloque na
ordem do dia. Precisamos votá-lo e dar uma resposta a esses
jovens que hoje estão aqui.

- Publicado de acordo com o texto original.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, colegas da

Mesa, colegas do Plenário, senhores presentes nas galerias,
o brilhante Deputado Tarcisio Henriques, membro do PMDB,
saudou os estudantes que hoje aqui estão presentes.
Em nome da Bancada do PT gostaria de dizer que somos
favoráveis à aprovação do projeto de iniciativa do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, o qual está tramitando nesta Casa há
mais de dois anos. Seu autor, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão, pertence ao PT e hoje é o seu Líder nesta Assembléia.
Trata-se de um projeto que tem tido sua votação protelada.
Com todo respeito ao Deputado Tarcisio Henriques, não vamos
pedir ao Sr. Presidente que coloque o projeto na pauta de
hoje, para que o votemos. Não adianta fazermos isso apenas
por vocês. Sabemos que o Regimento da Casa não nos permite
agir dessa forma. Vocês podem - e ai vai uma sugestão, se me
permitem - procurar o Presidente da Assembléia e marcar com
ele um dia para que o projeto entre em votação. E muito
simples para nós do PT, que somos minoria, que somos a
Oposição, que estamos brigando há mais de dois anos para a
aprovação do projeto, dizer que nossa Bancada concorda em
que o projeto seja votado agora. Só que não estamos aqui
para fazer demagogia com vocês. Somos a favor da votação do
projeto há muito tempo. Tanto que temos lutado por isso. Nós
o defendemos nas audiências públicas regionais e, muito
antes disso, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, discutindo com
os estudantes, em nome do PT, apresentou o projeto original.
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Então, que vocês pressionem o Presidente. Deputado José
Ferraz, o Líder do Governo. Deputado Romeu Queiroz, e o
Deputado Agostinho Patrus, do PTB, Líder do Bloco da
Maioria, a que pertencem todos os partidos desta Casa, com
exceção do P1'. Quem faz a pauta é a Presidência da Casa.
Portanto, nós do PT somos favoráveis á aprovação do projeto.
E importante que vocês saiam daqui com algo concreto. O
Deputado Bené Guedes, 3g-Secretário, está hoje respondendo
pela Presidência da Casa. Eu sou 2Q-Secretário. Não adianta,
entretanto, pedirmos que o projeto seja colocado em votação,
hoje, agora. Objetivamente, o Presidente pode estabelecer o
dia em que o projeto pode entrar em votação, de acordo com o
interesse e a reivindicação de vocês.
O PT é a favor de que o projeto seja votado hoje.
Inclusive, esse projeto já deveria ter sido votado há mais
tempo, e as verbas já teriam sido encaminhadas. Portanto, a
posição do PT não é a de fazer demagogia. Quero dizer ainda
que o compromisso que a Bancada assumir com vocês será
cumprido. Esta é a postura do PT.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Alves.
A Deputada Elisa Alves - Exmo. Sr. Presidente em exercicio,
Deputado Boné Guedes, minhas colegas, meus colegas,
estudantes e participantes de nossos trabalhos, caros
estudantes que estão assistindo aos nossos trabalhos, vocês
estão presenciando o trabalho do parlamentar mineiro e,
assim, fiscalizam e avaliam o desempenho de cada Deputado.
Vocês estão verificando, no seu próprio local de trabalho, o
compromisso real que os parlamentares têm com o povo e,
principalmente, com os estudantes. A presença de vocês neste
Plenário é importante para que ninguém seja iludido por
falsas promessas, falsos compromissos e, principalmente,
pelas ilusões que podem causar os discursos que agora
começam a aparecer, na fase de campanha. Espero que venham a
esta Casa cobrar as nossas posições e exigir que a pauta
seja feita de acordo com o interesse de vocês. Devem voltar
sempre a esta Casa, pois ela é do povo, e quem tem que
mandar nesta Casa é o povo de Minas Gerais.
Mesmo sendo em número reduzido, ainda acredito na palavra e
nos compromissos assumidos por alguns políticos do Governo.
Em março de 1993, houve uma movimentação muito grande dos

políticos de Patos de Minas para levar a regional da COPASA-
Nt, que tem sede em Araxá, para Patos.
Naquela oportunidade, como representante de Araxá, lutei
com a bravura que me é costumeira, e conseguimos, num
trabalho junto á comunidade araxaense e aos funcionários da
COPASA-MG, não apenas impedir essa transferência, como
arrancar do Governo de Minas o compromisso de não deixar
isso acontecer em momento algum deste Governo.
Naquela época, nosso Vice-Governador afirmou a
improcedência da reivindicação.
Apesar disso, o povo de Araxá mostrou e quer continuar
mostrando aos nossos administradores e a todoo Estado que
esteve e estará atento e que jamais aceitará uma atitude
administrativa negativa e prejudicial ao seu
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desenvolvimento, sem a contrapartida do revide firme e
coerente.
Eis que se aproximam as eleições, e os candidatos, na ânsia
de conquistarem votos, tentam premiar suas cidades com
regionais de todas as áreas.
O Governo Hélio Garcia, que prega a ética, a lisura, a
transparência e a preocupação com os gastos, não poderá dar
ouvidos á reivindicação mencionada, pois a condição técnico-
geográfica comprova que essa mudança é inviável, além de
ocasionar despesa incalculável.
Não gosto de telefonar, passar fax" nem mandar recados.
Minha atuação sempre foi assim: uso a tribuna, que tenho
direito de usar por ter sido eleita Deputada e, logo após,
procuro as pessoas diretamente ligadas ao problema, entrego-
lhes cópia do meu protesto e afirmo a essas autoridades que
um Governo como este, ético, liberal e democrático, não
poderá nunca tomar atitudes arbitrárias como essa.
Termino como comecei: ainda acredito na palavra e nos

compromissos assumidos por alguns políticos do Governo Hélio
Garcia-
Garanto a vocês, nobres colegas, povo de Minas e
principalmente de Araxá, quando tiver motivo para não
acreditar mais, voltarei a esta tribuna, comunicarei o fato
a toda a sociedade mineira e relacionarei os nomes das
autoridades que mentiram para o povo.
Plagiando o comentarista Joelmir Betting, vou deixar a
todos unia frase para pensarmos na hora de dormir. A frase é
de um cidadão exemplar, expoente maior dos estadistas do
mundo - John Kennedy: "Ainda não descobri a maneira
infalível de governar. Mas já aprendi a fórmula certa de
fracassar: querer agradar a todos ao mesmo tempo." Obrigada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão 4 - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, distinta platéia que nos honra com a sua visita,
venho aqui, como Líder da Bancada do PMDB. comunicar a esta
Casa e a esses ilustres estudantes que animam a nossa
reunião que a Bancada estadual do nosso partido é contrária
ao substitutivo do Deputado Francisco Ramalho e favorável â
mensagem original do Sr. Governador. E preciso assinalar que
estamos fazendo esta comunicação, neste momento, não só em
razão da presença dos estudantes, mas, sobretudo, em
decorrência da última reunião da Bancada Estadual do PMDB,
realizada na quarta-feira da semana passada, quando, por
unanimidade, decidiu pela votação do projeto original do
Governador e contrariamente ao substitutivo do Deputado
Francisco Ramalho. E a Bancada teve tal entendimento após
apreciar as razões oferecidas pela Reitoria da Universidade
do Estado de Minas Gerais e as ponderações do ex-Reitor,
ilustre Prof. Aluisio Pimenta.
É preciso que, desta tribuna, mais uma vez, faça-se justiça
à Universidade do Estado de Minas Gerais e ao trabalho
ingente, incansável e permanente do Prof. Aluisio Pimenta.
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Não é possível, Srs. Deputados, que as coisas continuem a
acontecer, nesta Casa, da forma como vêm ocorrendo.
Um projeto em andamento já foi votado nas comissões e

discutido exaustivamente com a presença do Prof. Aluisio
Pimenta, de vários técnicos da área da educação e de vários
Deputados, com o compromisso da aprovação urgente da
mensagem ou do projeto do Sr. Governador. E. agora, sem um
motivo convincente, não só para nós, Deputados, como para
toda a área da educação, particularmente a do ensino
superior de Minas Gerais, esse projeto não tem o andamento
normal nesta Casa. Então, a Bancada do PMDB, a maior Bancada
de Deputados aqui da Assembléia Legislativa, composta por 15
Deputados, é favorável á mensagem do Sr. Governador e
contrária ao substitutivo do Deputado Francisco Ramalho, não
só pelos motivos já alinhavados, mas também pelos motivos
constantes na justificativa e nos esclarecimentos sobre o
projeto em relação ao substitutivo apresentado pela UEMG.
Entre outros motivos, o projeto do Deputado Francisco
Ramalho exclui a expressão "de regime especial" do art. l.
A UEMG perderia, assim, as vantagens de autarquia especial,
condição inerente para a autonomia universitária, consagrada
na Constituição Federal e na Constituição Estadual, bem como
em lei federal que trata da organização das universidades
públicas ou privadas. Altera, ainda, o substitutivo,
profundamente, a estrutura proposta para a JEMG, tornando-a
inferior ás estruturas das universidades que possuem um só
carnpus universitário, enquanto a UEMG tem 12 "campi". 11
deles no interior.
E preciso lembrar aqui que, recentemente, o Governo de

Minas enviou a esta Assembléia mensagem com o projeto da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMDNTES -
propondo a criação de quatro Pró-Reitorias. A uNIMONTES é
uma universidade com apenas um campus universitário. A UEMG,
lembramos novamente, conta com 12 "campi" universitários, O
substitutivo faz, ainda, drásticas exigências para as
absorções das unidades optantes, exigências essas que 90%
das universidades de ensino superior de Minas Gerais não
poderiam satisfazer. Podemos dizer que essas condições
somente são alcançadas pelas unidades da uFMG, da
Universidade Federal de Viçosa, da ESAL de Lavras e por uma
ou outra universidade do sistema de ensino federal
universitário do Pais. As condições impostas pelo
substitutivo, entre outras, são: 1) ter, pelo menos. 10% do
corpo docente com titulação "stricto sensu", isto é, o
doutorado ou o mestrado; 2) ter 40% do corpo docente com
pós-graduação "lato sensu"; 3) ter, pelo menos. 20% do corpo
docente em regime de tempo integral
Essas exigências, repetimos, não só contrariam a realidade
da situação educacional brasileira, como invibializam a
interiorização, tão necessária a Minas Gerais, do ensino
superior público e do ensino de qualidade.
No cronograma de absorção das unidades optantes, a mensagem

do Governo propõe que as unidades optantes sejam absorvidas.
no mínimo, uma a cada quadrimestre a partir de 1994. E um
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compromisso mínimo do atual Governador, que poderá ser
ampliado, desde que haja recursos financeiros.
O substitutivo exclui essa obrigação minima, que pode ser a
morte da Universidade do Estado de Minas Gerais.
Entre outras considerações. Sr. Presidente, a Bancada do
PMDB ficou convencida de que não há alternativa, não só para
a Bancada, como para todos os Deputados desta Casa, senão a
de ficar com o projeto do Governo, que não nasceu de um dia
para o outro, mas de longos entendimentos, de diálogos e
mais diálogos, de levantamentos, não só em Minas Gerais,
como em todo o Brasil, principalmente em São Paulo, Estado
que se transformou completamente, sobretudo em seu interior.
Quem vai lá e vê as universidades funcionando não tem
dúvidas sobre a implantação da Universidade do Estado de
Minas Gerais em toda a extensão do projeto.
Por essas razões, Srs. Deputados, estudantes e companheiros
aqui presentes, a nossa Bancada é favorável á votação desse
projeto. Entretanto, é preciso dizer a essa platéia de
estudantes que esse projeto não é votado, neste instante,
porque ele não está na pauta de hoje e, não estando na
pauta, o Regimento não permite a sua votação. Levem para
suas casas a impressão nitida de que a maioria dos Deputados
desta Casa é favorável ao projeto e vai trabalhar para que
ele seja aprovado quanto antes pela Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, para o bem da educação em nosso
Estado. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado,
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias, lamento que
o Deputado Tarcisio Henriques não esteja mais em Plenário,
mas, tenho certeza, ele estará ouvindo o meu pronunciamento
e, posteriormente, terá oportunidade de conferi-lo no "Minas
Gerais".
O Deputado Tarcísio Henriques fez um comentário sobre um
fato que, realmente, nos preocupa a todos, que é o
crescimento e a extensão dos movimentos grevistas no Pais.
Mas ele não disse o porquê. Ele não colocou que essas greves
estão ocorrendo porque houve um confisco de salários,
causado pelo plano do Sr. Fernando Henrique Cardoso, hoje
dirigido pelo Ministro Ricu pero, que traz perdas salariais
brutais. E um plano extremamente prejudicial aos
trabalhadores, e é exatamente por isso que as greves estão
pipocando. Os trabalhadores não admitem mais perdas
salariais e, por isso mesmo, estão lutando para garantir uma
recuperação, minima que seja, das suas perdas. E Isso, o
Deputado não disse.
Queremos também colocar outro protesto nosso. Não é
atribuição do Exército brasileiro - que tem como função
garantir a soberania do Pais, garantir a defesa das nossas
fronteiras - fazer uma intervenção em São Paulo, ocupando
prédios públicos. Essa não é a função do Exército
brasileiro. Não estou aqui criticando o Exército, porque, se
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ele fez isso, foi sob as ordens do Presidente da República
ou do Ministro da Justiça, que o solicitaram. Queremos
realmente que o Exército brasileiro venha a cumprir sua
função, que não é a de intervir em greves.
Gostariamos, aqui, de deixar registrado o nosso protesto e
dizer que o Deputado Tarcisio Henriques não disse que esse
"Plano Fernando Henrique Cardoso trouxe problemas sérios,
como se colocou hoje nas Comissões de Educação e de Defesa
do Consumidor, quando o Deputado Marcos Helênio discutiu com
várias pessoas o aumento abusivo das mensalidades, que é
patrocinado por esse mesmo plano. Os pais estão angustiados,
e os alunos não estão dando conta de pagar as mensalidades.
Temos que falar, temos que discutir essas questões aqui. Não
basta dizer que as mensalidades estão subindo e que isso
acontece por causa do plano, que protege determinado setor,
estabelece que os salários têm que ser congelados pela média
e deixa os empresários liberados. E esse plano perverso que
vem sacrificando e castigando o povo brasileiro. Isso nós
temos que deixar muito claro. Quando as pessoas vêm discutir
o problema das mensalidades, temos que discutir a questão do
plano, porque é ele que está provocando aquela discussão.
Quero também dizer ao Deputado Tarcísio Henriques que,
antes de virmos para esta plenária, estávamos na assembléia
dos servidores da Prefeitura de Belo Horizonte, solidários
com seu movimento, discutindo com a Prefeitura. Já havia
feito vários pronunciamentos aqui, falando da negociação que
a Prefeitura vinha fazendo.
Gostaria de ressaltar, mais uma vez, a posição da
Prefeitura com relação a essa greve. Ela continua
negociando. Não puniu, nem vai punir nenhum servidor, nem
tem por hábito, mesmo nas manifestações de seus servidores,
colocar a policia contra eles.
Ao mesmo tempo, gostaria de dizer que a Prefeitura vem
pagando, hoje, ao Auxiliar de Escola, que é um cargo de
serviçal, 99.7 URVs mais um abono de 11,16 URVs, perfazendo
o total de 110.89 URV5. Isso é equivalente ao salário de um
Professor P-4 do Estado, que tem, inclusive, licenciatura
plena. Um professor primário que se inicia na carreira, sem
vantagens, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte ganha,
atualmente, 209,71 URVs mais um abono de 33.89 URVs,
perfazendo o total de 243,70 URVs, que correspondem, mais ou
menos, a CR$470.000,00, enquanto o professor primário do
Estado ganha 100,2 URvs, o que não ultrapassa CR$140.000,00.
Pergunto ao Deputado Tarcísio Henriques se ele está

disposto a discutir. Nem diria que o Estado deve pagar tudo
o que a Prefeitura está conseguindo pagar aos seus
servidores, mas que, pelo menos, viesse a melhorar,
significativamente, a sua proposta para os servidores do
Estado.
Estamos discutindo, e quero ressaltar: fazemos a critica.

mas sabemos reconhecer quando há disposição, e entendo que o
Governo do Estado está aberto ao diálogo. Por isso, estamos
participando. Esta Casa também está, através de uma comissão
especial presidida pelo Deputado Dilzon Meio. Nós estamos



270

Investindo no diálogo, porque entendemos que é •a melhor
forma de resolver o problema, tanto na rede municipal onde
estamos tentando intermediar as negociações e temos
participado de todas as assembléias dos servidores - que,
inclusive, reconhecem a participação de todos os membros da
Bancada do PT -, quanto no que diz respeito ao Governo do
Estado. Entendemos que é dessa maneira que vamos conseguir
compatibilizar as reivindicações dos servidores com o caixa
do Estado.
Precisamos ter seriedade e responsabilidade para resolver
os problemas que atingem o povo brasileiro. Enquanto
parlamentares, entendemos que temos responsabilidade, e é
exatamente por isso que tratamos com responsabilidade o que
vem ocorrendo na rede municipal e junto ao Governo do
Estado. De modo que queremos e vamos continuar participando,
já que entendemos ser importante o trabalho da Assembléia
Legislativa, que constituiu uma comissão para intermediar as
negociações com o Governo Estadual
Espero, também, que o Deputado Tarcisio Henriques esteja em
Plenário quando continuarmos a travar esse debate e que, em
breve, possamos ver as galerias lotadas novamente, para que
o pessoal possa assistir à votação do projeto de criação da
Universidade do Estado de Minas Gerais.

2À PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 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.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Parlamentar de Inquérito para Investigar a Existência de
Escravidão por Dividas de Trabalho no Desmatamento e
Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de Minas, no
Prazo de 120 Dias. Pelo BRD; efetivos - Deputados Roberto
Amaral, Homero Duarte, Péricles Ferreira, Clôuber Carneiro e
Anderson Adauto; suplentes - Deputados Simão Pedro Toledo.
Ronaldo Vasconcellos, Antônio Pinheiro, Sebastião Costa e
Geraldo Santarna; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar
Machado; suplente - Deputado Antônio Fuzatto; pelo PP:
efetivo - Deputado João Marques; suplente - Deputado Wilson
Pires Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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, na 32a Reunião
Extraordinária, dos Projetos de Lei ns 1.606/93, do
Deputado Jorge Hannas, e 1.549/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los (Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Márcio
Miranda - falecimento do Sr. Walter Antônio Lobato, em
Carmo da Mata; Tarcisio Henriques - falecimento do Sr.
Licinio Ribeiro, nesta Capital; Simão Pedro Toledo -
falecimento da Sra. Ismênia Vitta Reis, em Pouso Alegre;
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Péricles Ferreira - falecimento da Sra. Idalba Nascimento
Paiva, em Uberaba (Ciente. Oficie-se.); Antônio Carlos
Pereira - ciência de que deixa de fazer parte, como membro
efetivo, da Comissão de Fiscalização Financeira (Ciente.
Cópia às Lideranças. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.); e Adelmo Carneiro Leão - indicação do Deputado
Marcos Helênio, em substituição ao Deputado Antônio Carlos
Pereira, como membro efetivo da Comissão de Fiscalização
Financeira (Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei ng 1.633/93, do Deputado Célio de Oliveira, que torna
obrigatória a realização gratuita, pelo Estado, de exames de
fezes e de urina em todos os alunos da la à 4a série do lg
grau da rede estadual de ensino. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. Para encaminhá-la, com a palavra, a
Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria ElvIra* - Sr. Presidente, Deputado Bené
Guedes. companheiros Deputados, minha gente presente nas
galerias, as quais vêm de diversas cidades de Minas. Em
primeiro lugar, como Líder da Maioria nesta Casa e também
como membro da Bancada do PMDB, quero deixar clara a nossa
posição de apoio ao projeto da UEMG.
Há m.jito tempo. Sr. Presidente, estamos lutando, ao lado do
bravo Prof. Aluisio Pimenta, pela concretização desse sonho,
que é um sonho antigo, um sonho de vários municípios de
Minas, um sonho de várias fundações universitárias. Trata-se
da congregação em torno de uma idéia, de uma proposta, para
se dirigir a educação estadual universitária em nosso
Estado. Foi graças a essa idéia e ao trabalho continuo,
permanente e deliberado do Prof. Aluisio Pimenta que a UEMG
se transformou numa realidade em Minas Gerais.
Acompanhamos o inicio da UEMG, quando o Prof. Aluisio não
tinha sequer um gabinete, um espaço para assentar-se com um
assessor e trabalhar pela idéia, pela proposta. Pouco a
pouco, a UEMG foi ganhando forças e, no ano passado, pudemos
assistir á solenidade de inauguração de sua sede, ou
escritório principal, que fica situada na Pça. da Liberdade,
ao lado da Secretaria de Estado da Educação.
Todavia, Sr. Presidente, as propostas continuavam no papel,
apesar do grande esforço do nosso companheiro - se Deus
quiser, futuro Deputado - Aluisio Pimenta. Tivemos várias e
várias reuniões, tanto na nova sede quanto no interior, em
que o Prof. Aluisio lutou brava e arduamente para conseguir
o apoio desta Casa e, principalmente, do Executivo, para Que
a Universidade saísse do papel e se transformasse numa
realidade palpável na educação de Minas Gerais.
Esse projeto, que tem sido amplamente discutido pelos
partidos e pelas comissões, nos leva a fazer coro com o
esforço dos estudantes que aqui estão hoje, procedentes de
diversas cidades, entre elas, Varginha, a quem eu quero
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homenagear, pois é a terra da minha família, terra do meu
pai, da família Paiva Ferreira.
Não podemos, de maneira alguma, deixar que o tempo passe e
esse projeto se esvazie, porque ele tem que ser votado. E
claro que existem posições contrárias e posições favoráveis
ao substitutivo do Deputado Francisco Ramalho. Entretanto,
nós, do PMDB, já temos uma posição firmada, com relação a
apoiarmos o projeto original.
Sr. Presidente, aproveitando este momento, gostaria também
de tecer alguns comentários sobre as palavras do Deputado
Gilmar Machado e pediria que todos ouvissem e refletissem a
respeito disso. Falo, aqui, como elemento do PMDB, e não
temos nada a ver com o Sr. Fernando Henrique Cardoso; não
temos nenhum compromisso de apoio à sua candidatura, mas é
sempre necessário fazer justiça ao esforço e ao empenho das
pessoas e dos politicos que lutam para melhorar a qualidade
de vida no Pais.
Entendemos que o Plano FHC - como é chamado - é um plano
sério, é um plano que foi criado no momento em que a
economia estava inerte, pois nada estava acontecendo e, por
isso, até as eleições de outubro ou até o final do ano, não
poderiamos continuar daquela forma. Por isso, quando o plano
surgiu, achamos que ele era bem-vindo e necessário,
principalmente no momento em que o Brasil vive uma fase de
reservas cambiais altas e uma forte safra agricola. Essas
razões nos levam a hipotecar solidariedade ao plano.
Não podemos falar pelo nosso partido como um todo, pois em
todos os partidos, principalmente nos grandes, existem vozes
independentes e dissonantes que colocam publicamente suas
opiniões. Entretanto, esse plano veio num momento em que
também o povo brasileiro não estava esperando muito, porque
a inflação corroia os salários, e a recessão era uma
presença constante na vida dos Estados da nossa Federação.
Quantos e quantos desempregados, quantas e quantas
preocupações de perder o emprego( Assim sendo, em tais
momentos, o Governo tem que fazer alguma coisa, não pode
ficar na poltrona esperando o final do ano ou esperando as
próximas eleições.
Portanto, apesar dos erros que esse plano apresenta - e

existem erros, sim - temos hipotecado solidariedade a ele.
Eu trouxe, aqui, a esta tribuna, um caso concreto das

dificuldades desse plano. Falamos aqui do setor da saúde no
Estado de Minas. Falamos dos hospitais que estão deixando de
atender pelo Serviço único de Saúde - SUS -, porque recebem
em cruzeiro real e pagam em URV. Não é possivel se trabalhar
com duas moedas. Temos que ter uma única. Isso nos parece
uma imperfeição que tem que ser corrigida, sob pena do
plano, efetivamente, fracassar. Mas acreditamos na equipe
econômica do Governo, que ainda recebe contribuição do Sr.
Fernando Henrique. e sabemos que o plano haverá de encontrar
um caminho melhor. Não adianta, agora, simplesmente jogar
pedras ou, como alguns, torcer para que o plano dê errado.
porque isso interessa a candidatos da Oposição.
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Eu queria, inclusive, dizer aqui que Ouvi atentamente as
palavras do Deputado Gilmar Machado, por quem temos muito
respeito. Mas ele falava, também, do problema das perdas
salariais: Nós concordamos que as perdas existem, como já
existiam no passado, antes desse plano. Queremos dizer que
os números nos mostram que dificilmente o movimento
sindicalista chega a um acordo. Temos, por exemplo, a
Prefeitura de Belo Horizonte. Em matéria publicada no
"Estado de Minas" da última semana, no dia 5 de maio, está
veiculado que a Prefeitura retirou a proposta salarial e
recuou nas negociações com os professores grevistas- Nós
cumprimentamos o Prefeito Patrus Ananias pelo seu esforço de
estar sempre aberto à negociação. Essa é uma postura
politicamente correta, democrática e que deve ser absorvida
por todos os Governos. Mas essa posição mostra a dificuldade
das negociações salariais hoje. Não se voltou a falar em
cortes dos dias parados, mas, sem dúvida nenhuma, a
Prefeitura retirou a contraproposta de pagamento de um abono
de 11 a 16%. Sr. Presidente, por mais que esses números
subam, sabemos que a Prefeitura enfrenta gravissimas
dificuldades, e que vai ser dificil chegar a um consenso.
Inclusive, queremos ressaltar que acreditamos que seja
interessante para o partido da Oposição conviver com essa
dificuldade. Isso porque, sem dúvida nenhuma, até hoje, o PT
teve uma Importante função, que foi a de, efetivamente,
representar principalmente os servidores municipais,
estaduais e federais, o que o coloca, muitas vezes, numa
posição incômoda de defesa do corporativismo, e talvez esse
seja o grande problema que a candidatura do Sr. Lula
enfrenta, quando todos, no mundo inteiro, observam a mudança
das economias. A economia hoje é global, não há como ser
separada. E eu cito o exemplo de Cuba que, durante muitos
anos, foi o apêndice da falecida União Soviética. Mas,
depois de mudanças globais na economia e principalmente com
o falecimento da União Soviética, que voltou a ser a Rússia,
um pais uno, mas já bastante dividido, fraccionado, Cuba,
hoje, volta á realidade, com os pés no chão e percebe que
tem que conviver com todas as nações e não apenas ser
apêndice de uma grande nação.
Então, isso nos leva a um discurso muito claro: que o
Estado tem, cada vez mais, que se recolher a sua
insignificância administrativa, porque tem demonstrado ser
um péssimo administrador e, dessa forma, tem usurpado
dinheiro do bolso do contribuinte e dado péssimos serviços
em troca.
Mais do que nunca. Sr. Presidente, é necessário diminuir o
Estado, fazer com que esteja na sua competência de cuidar da
saúde, da educação, da segurança pública e ponto final. Por
isso, muitos brasileiros e mineiros vêm defendendo a
privatização. Não entregar empresas a preço de banana, mas
fazer com que a iniciativa privada assuma a sua
responsabilidade e dê conta do recado. O Estado,
historicamente, no Brasil e em outras pátrias, tem mostrado
que é incompetente e não tem capacidade para administrar os
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recursos do povo. Por isso, Sr. Presidente, quando vemos as
graves dificuldades dos servidores, lamentamos que OS
Estados cheguem á situação a que chegaram, o que, sem dúvida
nenhuma, é resultado também do corporativismo e de todos os
ismos" que assolam o Estado: o fisiologismo, o nepotismo, o

corporativismo, que fazem tão mal quanto a corrupção, que é
terrível, é um câncer, mas não é a única responsável pelos
males do nosso Pais. Atribuo a esses "ismos" que citei
grande parte da responsabilidade pelos problemas de fome e
de miséria com que convive o nosso Pais.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que estaremos, amanhã,
seguindo para Uberaba, uma das mais importantes cidades do
Triângulo, para participar, com essa causa, da audiência
pública regional, e aproveito para dizer q ue, infelizmente,
não temos podido ir a todas essas audiências. Temos ido a
algumas, mas, em todas elas, há forte presença da
Assembléia. Queria aproveitar, também, para cumprimentar
esta Casa, nas pessoas do Presidente, Deputado José Ferraz,
e dos funcionários da Diretoria-Geral por esse importante
esforço que estão realizando para que sejamos realmente os
ouvidores do povo. Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - Não há
outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em redação final, cada um por
sua vez, os Projetos de Lei nQs 1.761/93, do Tribunal de
Justiça, e 1.918 a 1.920/94, do Governador do Estado. A
sanção.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, em que solicita seja realizada reunião
especial para homenagear os ex-Deputados Clodesmidt Riani,
José Comes Pimenta e Sinval Bambirra. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 244
do Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a data da
reunião.
Requerimento do Deputado Agostinho Patrus, em que solicita,
nos termos regimentais, seja realizada reunião especial em
homenagem ao jornalista Januário Carneiro. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do
art. 244 do Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a
data.
Requerimento do Deputado Roberto Amara], em Que solicita
lhe seja concedida licença entre os dias 17/5/94 e 3/6/94
para se ausentar do território nacional, a fim de
representar a Assembléia Legislativa junto ao Convênio
ESALQ-USP com a Fundação W. K. Kellogg, em viagem de
estudos para os Estados Unidos, Caribe e América Central. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXVII do art. 244 do Regimento Interno.



Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, em que
solicita que o Projeto de Lei ng 1.327/93, ainda sem parecer
na Comissão de Fiscalização Financeira, seja incluído em
ordem do dia de reunião desta Assembléia. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do
art. 244. c/c O art. 141, do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques, em que

pleiteia seja o Projeto de Lei ng 1.308/93, de sua autoria,
remetido á comissão subseqüente, tendo em vista que se
encontra na Comissão de Justiça desde 26/5/93, sem ter
recebido parecer. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c o art. 140,
do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques em que solicita
seja submetido á comissão subseqüente o Projeto de Lei nQ
31/91, tendo em vista que se encontra na Comissão de
Constituição e Justiça desde 20/3/91, sem ter recebido
parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso VII do art. 244. c/c o art. 140. do Regimento
Interno.
Requerimento da Comissão Especial para Elaborar um Código
de Etica e Princípios Norteadores do Decoro Parlamentar,
solicitando a prorrogação do seu prazo de funcionamento por
mais 30 dias. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XX do art. 244 do Regimento
Interno.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos
Deputados Tarcisio Henriques - seja o Projeto de Lei ng
1.957/94, do Governador do Estado, apreciado em reunião
conjunta das comissões a que foi distribuído; José Militão -
seja atribuído regime de urgência á tramitação do Projeto de
Lei ng 2.016/94; Simão Pedro Toledo - seja atribuido regime
de urgência à tramitação do Projeto de Lei ng 783/92, de
sua autoria.

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 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 ng 1.959/94. do
Governador do Estado, em virtude de sua aprovação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Chamada para Verificação de Quorum
O Sr. Presidente - Havendo matéria na pauta que depende de
"quorum" qualificado, a Presidência irá fazer uma chamada
prévia dos Deputados. Com a palavra, o Deputado Antônio
Júlio para, nas funções de lg-Secretário, proceder à chamada
para recomposição de "quorum'.
O Sr. Secretário - (- Procede à chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 13 Deputados. Há 9
Deputados nas comissões, o que perfaz um total de 22
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"quorum" para o prosseguimento dos

ENCERRAMENTO
Á Presidência encerra a reunião e
para a extraordinária de logo mais, às
do edital de convocação, e para a
dia 12, ás 14 horas, com a seguinte
do redator: A ordem do dia anunciada
a publicada na edição anterior.).

Deputados. Não há
trabalhos-

0  Sr. Presidente -
convoca os Deputados
20 horas, nos termos
ordinária de amanhã,
ordem do dia: (Nota
pelo Sr. Presidente
Levanta-se a reunião.

ATA DA 59 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
!OLÍTICA RURAL
As dez horas e trinta minutos do dia dez de março de mil
novecentos e noventa e Quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho,
Jaime Martins e Jorge Eduardo, membros da Comissão
supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado
Roberto Carvalho. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que proceda à leitura
da ata da reunião anterior que, lida e aprovada, è subscrita
pelos membros presentes. Não havendo correspondência a ser
lida, o Presidente redistribui o Projeto de Lei no 1.522/93
ao Deputado Jaime Martins e passa á discussão e votação de
Pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Prosseguindo, o Presidente solicita
ao Deputado Jorge Eduardo que proceda á leitura do parecer
sobre o Substitutivo ng 1, ao Projeto de Lei ng 1.189/92, no
2g turno, o qual cria o Programa Mineiro de Incentivo á
Produção de Leite e seus Derivados - Pró-Leite - e dá outras
providências. Na fase de discussão, faz uso da palavra o
Deputado Roberto Carvalho, O relator. Deputado Jorge
Eduardo, emite seu parecer pela prejudicialidade do
Substitutivo no 1 e pela aprovação das Emendas nos 1 a 3.
Submetido a votação, é o parecer aprovado. A seguir, o
Deputado Jaime Martins procede à leitura do Parecer para lg
Turno do Projeto de Lei ng 1.522/93, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo á Fruticultura de Climas Temperado e
Tropical - MinasFruta - e dá outras providências. O Deputado
Jaime Martins emite parecer favorável à aprovação do
projeto, na forma do Substitutivo no 1, com as Emendas ngs 1
a 7. Submetido a votação, é o parecer aprovado. A seguir. o
Presidente passa à discussão e votação de proposições Que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O relator,
Deputado Jorge Eduardo, emite parecer favorável á aprovação
do Projeto de Lei nQ 1.687/93, no lg turno, com a Emenda ng
1. Submetido a discussão e votação, é o projeto aprovado. O
Deputado Arnaldo Canarinho, relator do Requerimento ng
5.067/94, emite parecer favorável à aprovação da proposição.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A seguir, a
Presidência submete a votação os Requerimentos ngs 4.980/93
e 5.053/94, nos termos da Deliberação da Mesa ng 487/90.
Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para  próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Jorge Eduardo - Jaime Martins.
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER
SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO BACHAREL KILDARE GONÇALVES
CARVALHO PARA O CARGO DE AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
As nove horas e quinze minutos do dia trinta de março de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas. Célio de Oliveira,
Anderson Adauto, Romeu Queiroz (substituindo este ao
Deputado Wanderley Avila, por indicação da Liderança do BRO)
e Wilson Pires (substituindo o Deputado Glycon Terra Pinto,
por indicação da Liderança do PP), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente, a designar o relator, a proceder á argüição
pública do Bacharel Klldare Gonçalves Carvalho e. se
possivel, a apreciar o Parecer sobre a Mensagem ng 459/94. A
seguir, o Presidente suspende a reunião. Reabertos os
trabalhos e mantido o mesmo "quorum", a Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida os Deputados Célio de Oliveira e
Wilson Pires para atuarem como escrutinadores. Recolhidas as
cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente os Deputados Jorge Hannas e Anderson Adauto,
respectivamente. O Presidente empossa o Vice-Presidente,
que, por sua vez, no exercicio da Presidência, dá posse ao
Presidente eleito. O Deputado Jorge Hannás agradece a
escolha de seu nome e designa relator da matéria em pauta o
Deputado Anderson Adauto. Neste momento, passam a participar
da reunião os Deputados Sebastião Costa, Antônio Júlio,
Geraldo Santanna, Clêuber Carneiro, José Renato, Elmiro
Nascimento, Roberto Amaral e Ermano Batista. O Presidente dá
inicio ã argüição pública do Bacharel Kildare Gonçalves
Carvalho, tendo em vista sua indicação, nos termos do art.
79 da Constituição do Estado, para o cargo de Auditor do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Participam da
argüição pública os Deputados Geraldo Santanna e Antônio
Júlio. A Presidência agradece a presença do Dr. Kildare
Gonçalves Carvalho e suspende a reunião por 5 minutos.
Reabertos os trabalhos o Presidente passa a palavra ao
relator, Deputado Anderson Adauto. Este, nos termos do art.
150 do Regimento Interno, emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação da Mensagem ng 459/94. Neste momento
o Deputado Romeu Queiroz deixa o recinto. Submetido a
discussão e a votação por escrutinio secreto, é aprovado o
parecer por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência suspende a reunião para lavratura desta ata.
Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de março de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Célio de Oliveira - Anderson

Adauto - Wilson Pires.
ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E
LAZER
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de abril
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e
Glycon Terra Pinto, membros da Comissão de Defesa do
Consumidor; Cõssimo Freitas, Francisco Ramalho e Maria José
Haueisen, membros da Comissão de Educação, Cultura. Desporto
e Turismo e Lazer. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Gilmar Machado, Roberto Carvalho e Ivo José.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Cóssimo
Freitas, declara abertos os trabalhos e esclarece que a
reunião tem por objetivo discutir a conversão das
mensalidades escolares em URV e os eventuais abusos nessa
conversão, com a presença de autoridades de órgãos ligados
aos interesses do consumidor. A Presidência informa que não
há ata a ser lida, por se tratar da l reunião conjunta das
Comissões. O Presidente verifica a presença dos seguintes
convidados: Dra. Lúcia Scarpelli dos Santos, Coordenadora do
PROCONBH; Sra. Lúcia Pacifico Homem, Presidente do
Movimento das Donas de Casa; Dr. José Francisco Vieira
Seniuk, Presidente da Associação de Pais e Alunos do Colégio
Pitágoras; Sra. Tedyr Bambirra, Presidente da Federação de
Associações de Pais e Alunos do Estado de Minas Gerais; Or.
Airton Viana Costa, membro do Colegiado Diretor da UNIAPAS-
5H; e Dra. Elisa Martins, Diretora do Departamento de Defesa
do Consumidor em Brasília, DF. A Presidência passa a
palavra, inicialmente. ao Deputado Roberto Carvalho, autor
do requerimento que motivou o convite. A seguir, os
convidados usam da palavra para fazerem suas explanações. A
Dra. Lúcia Scarpelli manifesta a importância da iniciativa
da revogação da Lei nQ 8.170/91, que, segundo ela, é
extremamente tendenciosa e não estabelece relação de
equilíbrio entre as partes envolvidas. A Sra. Lúcia Pacifico
Homem discorre sobre as práticas abusivas de reajustes de
mensalidades escolares praticadas pelas escolas
Particulares- A Sra. ledyr Sambirra explica que o índice de
aumento das mensalidades é superior ao desempenho de
qualquer indicador económico e ao percentual de variação de
preços de qualquer produto. Os representantes dos pais e de
entidades de defesa do consumidor sugerem que haja
mobilização dos pais e dos alunos das escolas privadas em
associações, como forma de enfrentar o poder das escolas. A
Dra. Elisa Martins informa que, nos próximos dias, será
adotada medida provisória regulamentando os procedimentos
para a conversão das mensalidades e aborda pontos
fundamentais que devem reger os princípios dessa medida.
Terminadas as exposições, abrem-se os debates entre os
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presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. A
seguir, o Presidente procede à leitura de dois requerimentos
do Deputado Roberto Carvalho: o primeiro, em que solicita
seja convidado o Dr. Casteliar Modesto Guimarães Filho.
Procurador-Geral de Justiça, para discutir nestas Comissões
a questão da conversão de mensalidades escolares em URV; o
segundo, que propõe a elaboração de um documento, a ser
remetido a todas as Assembléias Legislativas Estaduais e
dirigido ao Presidente da República, Itamar Franco, contendo
denúncias de práticas abusivas das escolas particulares.
Submetidas a votação, são as proposições aprovadas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos convidados, dos Deputados e dos demais
presentes, convoca os membros das Comissões para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994-
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Marcos
Helênio - Márcio Miranda - Maria Dlivia - Hely Tarquinio -
Roberto Carvalho.
ATA DA 3g 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 e sete de abril
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Ronaldo Vasconcellos e
Ibrahim Jacob, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Ajalmar Silva,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ibrahim
Jacob que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, ê subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a dar
prosseguimento aos trabalhos da Comissão e consulta os
Deputados presentes se têm alguma proposta para a sequência
dos trabalhos. O Deputado Ronaldo Vasconcel los, na condição
de relator, informa que na próxima reunião estará em
condições de apresentar o relatório final da Comissão. Nada
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 11 de maio de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Adeino Carneiro Leão - João

Batista.
ATA DA 112g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito
de abril de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Sebastião
Costa, Baldonedo Napoleão, Francisco Ramalho (substituindo
este ao Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança
do BRD) e Marcos Helênio (substituindo o Deputado António
Carlos Pereira, por indicação da Liderança do PT), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Marcos Helênlo que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a pauta e redistribui ao
Deputado Marcos Helênlo os Projetos de Lei flQ5 1.071/92. do
Deputado Ibrahim Jacob, que autoriza o Poder Executivo a
fazer doação de imóvel do Estado a entidade filantrópica, e
1.522/93, do Deputado Roberto Carvalho, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo a Fruticultura de Climas Temperado e
Tropical - MINASFRUTA - e dá outras providências; ao
Deputado Sebastião Costa o Projeto de Lei nQ 1.345/93, do
Governador do Estado, que autoriza a aquisição de imóvel
situado na cidade de Montes Claros e ao Deputado Baldonedo
Napoleão o Projeto de Lei nQ 1.352/93, do Deputado Jaime
Martins, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio
de Perdigão terreno urbano destinado à construção de casas
Populares, de posto de saúde e de área de lazer, todos no l
turno. Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se à Ia
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Sebastião
Costa apresenta requerimento em q ue solicita a alteração da
ordem do dia a fim de que o Projeto de Lei Complementar n
3/90 seja apreciado após todos os projetos da pauta.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Encerrada
essa fase da reunião, passa-se à 2,1 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 pareceres, mediante os quais conclui
pela aprovação dos Projetos de Lei rigs 1.347/93. no 2o
turno, na forma proposta, e 1.345/93, no 1Q turno, com a
Emenda no 1. Submetido a discussão e votação, cada um por
sua vez, são os pareceres aprovados. O Deputado Baldonedo
Napoleão emite pareceres, mediante os quais conclui pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar nQ 3/90, no 2
turno, na forma do vencido no lQ turno e com a Emenda nQ 1;
dos Projetos de Lei ns 1.761/93, no 2Q turno, na forma
Proposta. e 1.352/93, no lQ turno, na forma proposta.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. O Deputado Marcos Helênio emite
Pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação, no lQ
turno, dos Projetos de Lei ngs 1.071/92 na forma do
Substitutivo no 1 e 1.522/93 na forma do Substitutivo nQ 1 e
com as Emendas ns 1 a 7. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Encerrada
essa fase da reunião, passa-se à 3a fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Sebastião Costa emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Requerimento ng 4.996/93. Colocado
em votação, ê o requerimento aprovado. Prosseguindo, a
Presidência designa o Deputado Marcos Helênio para relatar
os processos de aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais das seguintes entidades: Associação de Assistência
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Social Padre Manoel da Nóbrega, de Uberaba; Casa do Menor
Rosa da Matta. de Sacramento; Sociedade Instituto Musical
Uberabense, de Uberaba; Caixa Escolar da Escola Estadual
Leticia Chaves, de Monte Carmelo; Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Dolearina, de Estrela do Sul;
Creche Nossa Senhora Auxiliadora do Bairro Santa Maria, de
Belo Horizonte; SACE - Sociedade de Auxilio à Criança
Enferma, de São João de]-Rei; Associação dos Amigos do
Parque São João, de Contagem; Associação Comunitária Unidos
de vila de Pandeiros, de Januária; Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Buriti Grande, de Martinho
Campos; Conselho Comunitário do Córrego Seco, de Formiga;
Grupo Espírita Legionários de Maria, de Fatos de Minas;
CRASI - Centro de Recuperação e Assistência Social, de
Itaúna; Associação Comunitária vargem do Engenho, de Entre-
Rios de Minas; Conselho de Desenvolvimento Comunitário
Ribeirão de Areia, de Itacambira; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Barra do Rio Preto, de
Itacambira; Associação Amigos de Palmópolis, de Palmôpolis;
Associação Comunitária de Maristela - ACM -, de Maristela,
em Águas Vermelhas; Associação Comunitária Amparo aos Idosos
e aos Carentes, de Itamarandiba; Crianças do Mundo, de
Coronel Fabriciano; Conselho Comunitário de Desenvolvimento
do Armazém, de Fama; Loja Maçônica Ventas Vincit. de
Divinópolis; Associação dos Bairros de Teófilo Otôni, de
Teófllo Otôni ; Caixa Escolar Domingos Justino Ribeiro, de
Mateus Leme; Casa de Menores São Tarcísio, de Cláudio;
Associação Amigos de Comercinho. de Comercinho; Associação
Comunitária do Município de Medina. de Medina; Congregação
das Irmãs Auxiliares Nossa Senhora da Piedade. Hospital São
Vicente de Paulo e Asilo, de Lambari; JUP - Juventude Unida
Pousalegrense. de Pouso Alegre, e Escola Municipal de Música
José Evangelista, de Várzea da Palma; o Deputado Baldonedo
Napoleão para relatar os processos de aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais das seguintes entidades:
Associação dos Proprietários e Moradores da Vila Reis, de
Fronteira: Fundação de Assistência Social e Creche Dr. Oscar
Barbosa, de Pequi; Serviço de Amparo, Recuperação e
Assistência Social - SEARAS -. de Passos; Associação dos
Moradores de São Miguel, de São João da Ponte; Associação
Coluna Esporte Clube, de Coluna; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Matrona, de Taiobeiras; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Rural de Barra D'Areia, de Rio
Pardo de Minas; Conselho de Desenvolvimento Comunitário
Riacho de Areia, de Talobeiras; Conselho Comunitário e Ação
Social de Itutinga; Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, de Paraisópolis; Associação
Comunitária da Comunidade do Cavalinho, de Morro da Garça;
Centro Comunitário Rural de São Pedro de Jequitinhonha;
Associação de Prevenção e Combate ao Câncer - APRECC -, de
Teófilo Otôni; Associação Recreativa, Cultural e Esportiva
Alterosense, de Alterosa; Asilo São Vicente de Paulo da
Sociedade São Vicente de Paulo, de Taiobeiras; Associação
Comunitária de Roças Novas, de Caeté. e Creche Centro
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Materno-Infantil Ana Maria de Castro Veado, de Belo
Horizonte; o Deputado Sebastião Costa para relatar os
processos de aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais das seguintes entidades: Casa da Sopa Bona
Trlvelatto, de Itapajipe; Lar Espirita Maria José Fratari,
de rtulutaba; Creche Comunitária Nossa Senhora do Rosário.
de Uberaba; Associação de Moradores do Bairro Alto da Boa
Vista, de Monte Carmelo; Associação de Moradores do Bairro
Sela Vista e Jardim Ana Carolina, de Prata; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Comunidade Córrego Fundo e
Pedreiro, de Abadia dos Dourados; Clube dos Cinqüenta, de
Santa Vitória; Caixa Escolar Professora Beatriz Albergaria,
de São João-del-Rei; Instituto Secular das Cooperadoras da
Família de Guanhães; Conferência Santo Antônio da Sociedade
São Vicente de Paulo, de Peçanha; Dispensário São Vicente de
Paulo, de Patos de Minas; Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, de Buritis; Guarda-Mirim de Mantena, de
Mantena; Sociedade Beneficente Feminina, de São Francisco;
Associação Comunitária General Outra de Assistência aos
Idosos, de Medina; Conselho Comunitário dos Moradores e
Amigos de Cristália; Associação Batista de Assistência
Social, de Betim; Associação dos Aposentados Carpinteiro São
José, de Luz; Hospital e Maternidade São Francisco de Assis,
de Paraguaçu; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
de Curvelo; Ação Comunitária de Almenara - ACAL - Lar
Ascánio Imbassahy-Asilo, de Almenara; Guarany Esporte Clube,
de Divinõpolis; Associação dos Idosos Cidade Alta Carapina,
de Governador Valadares; CES - Centro Social e Cultural
Urbano JLF, de Rio Casca; Núcleo Assistencial Caminhos para
Jesus, de Belo Horizonte; ASSDMBAC - Associação dos
Moradores do Bairro Cruzeiro, de Carlos Chagas; Associação
Comunitária de Pedras de Maria da Cruz, de Pedras de Maria
da Cruz; Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural da
Vila São Vicente, de Buritis; Asilo São Vicente, de
Patrocínio, e Caixa Escolar Pedro Rodrigues de Menezes, de
Várzea da Palma. Em seguida, a Presidência passa a palavra
ao Deputado Marcos Helênio, que emite pareceres sobre os
processos de aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais a ele distribuidos 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 Marcos Helênio, relator também dos processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais do
Independente Futebol Clube, de Passa-Tempo e do Sindicato
Rural de Rio Paranaíba, requer sejam esses processos
convertidos em diligência ás mencionadas entidades, o q ue é
deferido pela Presidência, O Deputado Baldonedo Napoleão
emite pareceres sobre os processos de aplicação 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. O Deputado Baldonedo
Napoleão, relator, também, dos processos de aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais das seguintes



entidades: Instituto Recanto de Paz, de Governador
Valadares; Associação de Garantia ao Atleta Profissional do
Estado de Minas Gerais - AGAP - MC -. de Belo Horizonte;
Caixa Escolar Amália Nepomuceno de Sousa. da Escola Estadual
Governador Valadares. de Conceição das Alagoas; Sociedade de
Serviços de Obras Sociais - 505 -, de Lagoa da Prata; Lar
Espirita Pouso do Amanhecer, de Ituiutaba; Cantina Santo
Antônio de Manhumirim, de Manhumirim; Machado Esporte Clube.
de Machado; Grupo de Jovens Padre José Cassimiro da Silva -
JUSC -. de Ferros; Sociedade Beneficente de Socorro aos
Pobres, de Lagoa da Prata; Associação das Vilas de Contagem.
de Contagem; Associação de Moradores do Bairro Maracanã. de
Salinas; Associação de Mães da Igreja Deus é Amor, de
Salinas; Associação de Moradores do Bairro Nações, de
Oivinõpolis; Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Taboão, de Ouro Fino; Associação de Amigos e Moradores do
Bairro de Lourdes, de Governador Valadares; Associação de
Assistência e Apoio ao Idoso - ASAI -. de Governador
Valadares; Centro Comunitário Casa de Nazaré, de Diamantina;
Caixa Escolar Waidomiro Magalhães Pinto, de Várzea da Palma;
Fundação e Associação para Reintegração e Assistência Social
a Viciados e Carentes - FARASVEC -, de Lagoa da Prata;
Creche Comunitária Tancredo Neves, de Capelinha; Conferência
de São Vicente de Paulo. de Buritizeiro. e Associação
Comunitária do Bairro Alto Santa Cruz, de Itinga, requer
sejam esses processos convertidos em diligência às
mencionadas entidades, o que é deferido pela Presidência. O
Deputado Sebastião Costa emite pareceres, mediante os Quais
conclui pela arovação 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. 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, 5 de maio de 1994-
Célio de Oliveira. Presidente - Antônio Carlos Pereira -
Roberto Amaral - Baldonedo Napoleão - Jaime Martins.
ATA DA 101g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia três de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Ermano Batista,
Antônio Pinheiro, Célio de Oliveira e Geraldo Rezende,
membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente,
também, o Deputado Roberto Carvalho. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ermano Batista
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda
à leitura do Oficio nQ 169/94, do Deputado Jaime Martins, o
qual encaminha a esta Comissão, por meio de cópias
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xerográficas de cartas, cartões e telegramas, as
manifestações de apoio de que foi alvo, em virtude das
acusações feitas a sua pessoa nesta Casa e pede que sejam
tomadas providências quanto ao assunto. A Presidência
informa que: o Projeto de Lei no 1.881/94 foi baixado em
diligência ao autor; o Projeto de Lei nQ 1.986/94 foi
distribuído ao Deputado Geraldo Rezende e. ao Deputado
Antônio Pinheiro, o Projeto de Lei nQ 1.987/94; quanto aos
Projetos de Lei ngs 1.989 e 1.992/94, foram distribuídos ao
Deputado Célio de Oliveira; foram redistribuídos os
Projetos de Lei ns 1.657, 1.625 e 1.752/93 ao Deputado Ivo
José; foram distribuídos os Ofícios ngs 653 e 5.495/93 e
584/94 ao Deputado Ermano Batista; os Ofícios ngs 4.002/93 e
561/94 e o Projeto de Lei Complementar nQ 27/93 foram
distribuídos ao Deputado Clêuber Carneiro. Passa-se à
discussão e à votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado
Emano Batista emite parecer sobre o recurso contra o não-
recebimento pela Presidência da Assembléia, de projeto de
resolução de autoria do Deputado Roberto Carvalho, que susta
os efeitos do Decreto nQ 34.923, de 17/9/93. O relator emite
seu parecer, o qual conclui pelo não-provimento do recurso.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede à leitura do
parecer do Deputado Clêuber Carneiro sobre o Projeto de Lei
ng 1.852/93, o qual conclui pela inconstitucionalidade da
matéria- Na fase de discussão, o Deputado Geraldo Rezende
solicita vista da matéria, o que é deferido pelo Presidente.
Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite parecer
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei no 1.806/93 na forma do
Substitutivo nQ 1. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista procede à
leitura do parecer do Deputado Ivo José sobre o Projeto de
Lei ng 1.931/94, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto com a Emenda nQ 1.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei nQ 1.854/93, na forma do Substitutivo ng 1.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se
à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende emite parecer pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.926/94. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Antônio Pinheiro emite
pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei nQs 1.799/93 e 1.944, 1.946
e 1.951/94 e pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei ng 1.791/93 com a Emenda
ng 1. Postos em discussão e votação, cada um por sua vez,
são os pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado Célio
de Oliveira emite pareceres pela constitucionalidade, pela
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legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nQS
1.508/93 e 1.886 e 1.956/94, todos com a Emenda ng 1, e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei nQs 1.966 e 1.968/94. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra, o Deputado Ermano Batista procede à leitura
dos pareceres do Deputado Ivo José, cuja conclusão é pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei flQS 1.925 e 1.933/94 e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ns 1.850/93 e 1.894 e 1.897/94. todos com a
Emenda ng 1. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado
Geraldo Rezende procede à leitura dos pareceres do Deputado
Ivo José, os quais concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nQs
1.934, 1.941 e 1.942/94 e pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng 1.954/94
com a Emenda ng 1. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência 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, 10 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Geraldo Rezende - Antônio
Pinheiro - Marcos Helênio - Célio de Oliveira - Cléuber
Carneiro.
ATA DA 78g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As onze horas do dia quatro de maio de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Maria Olivia, José Maria Pinto e Francisco
Ramalho, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, 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, a
Presidente distribui ao Deputado Francisco Ramalho o Projeto
de Lei Complementar ng 32/94 e os Projetos de Lei ns 1.487,
1.650, 1.672, 1.682, 1.692, 1.716, 1.732, 1.741. 1.746 e
1.749/93, 1.914 e 1,921/94. Passa-se, então, à 2ê parte.da
reunião, com a discussão e a votação das proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado

E	Francisco Ramalho emite pareceres mediante os quais conclui
pela aprovação das proposições a ele distribuidas.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, ficam
aprovados os pareceres sobre o Projeto de Lei Complementar
nQ 32/94 e os Projetos de Lei ngs 1.914 e 1.921/94. Passa-
se, a seguir, à fase em que são apreciadas as proposições de
deliberação conclusiva das comissões. O relator emite seus
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação dos

2	Projetos de Lei ngs 1.487, 1.650, 1.672, 1.682, 1.692,
1.716, 1.732. 1.741, 1.746 e 1.749/93. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, ficam aprovados os
pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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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, 11 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto - Francisco

Ramal ho -

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NO 12.243

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição
Estadual, opôs veto parcial à Proposição de Lei nQ 12.243,
que cria o Quadro de Pessoal da Educação e o Quadro de
Pessoal do Conselho Estadual de Educação e dá outras
providências.
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, foi

constituida esta Comissão Especial para emitir parecer sobre
a matéria.

Fundamentação
Na Mensagem ng 470/94, por meio da qual encaminhou o veto a
esta Casa Legislativa, o Chefe do Poder Executivo negou
sanção ao art. Bg da Proposição de Lei ng 12.243/94, por
motivo de ordem constitucional e de interesse público. O
art. 8Q da proposição em pauta tinha por escopo assegurar o
direito de apostilamento aos professores que, no periodo de
1962 a 1987, aposentaram-se como Diretores de escola e não
foram apostilados.
Corroboramos o entendimento do Governador, que tem por
fundamento o art. 66, III, °c°, da Carta mineira, que
reserva privativamente ao Governador do Estado a iniciativa
de matéria relativa ao regime juridico dos servidores
públicos.
Com efeito, os servidores públicos dos órgãos das

administrações direta, autárquica e fundacional submetem-se
a um regime juridico que disciplina, especialmente, os seus
direitos e deveres.
Nesse passo, qualquer disposição pertinente aos direitos
dos servidores supracitados somente poderá ser criada pelo
Chefe do Executivo, que, constitucionalmente, possui a
prerrogativa de alterar, por intermédio de lei, o regime
juridico único de seus servidores,

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela manutenção do veto

parcial oposto à Proposição de Lei ng 12.243. incidente
sobre o art. SQ.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Geraldo da Costa Pereira, Presidente - Célio de Oliveira,
relator - Márcio Miranda - Ailton Vilela.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI
NO 2.004/94
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
autoriza a abertura de crédito especial em favor da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Publicada em 29/4/94, a matéria foi encaminhada a esta
Comissão para receber parecer, nos ternos do art. 216 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo criar três
subelementos de despesa no orçamento da Assembléia
Legislativa, para ocorrer a despesas não previstas no
orçamento fiscal do Estado de 1994-
Os créditos orçamentários autorizados pelo projeto de lei
se destinarão a transferências correntes a municípios,
transferências de capital a municípios e auxílios a
entidades privadas para despesas de capital.
Os recursos necessários à abertura do crédito especial são
oriundos de anulação parcial de dotações da própria
Assembléia Legislativa, classificados no subelemento de
despesa subvenções sociais, configurando mero remanejamento
de recursos.
Ademais, a proposição satisfaz plenamente ao disposto nos
arts. 41, 42 e 43 da Lei flQ 4.320. de 1964, de âmbito
Federal
Por estar de acordo com a legislação vigente e por não
implicar ônus de nenhuma espécie ao erário estadual. o
projeto de lei não encontra óbice a sua aprovação.
Outrossim, considerando o processo Inflacionário em curso
no Pais, julgamos conveniente acatar a Emenda no 1, do
Deputado Agostinho Patrus, que eleva em 40% o valor da
autorização, refletindo a perda do poder de compra da moeda
entre a data de encaminhamento da mensagem e a data de
publicação do decreto de abertura do crédito em análise.

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

Lei ng 2.004/94 com a Emenda ng 1.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Marcos Helénio - Jaime Martins - José Renato - Hely
Tarqu 1 mio.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.671/93

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado José Leandro, o projeto de lei ora
em análise tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Clube dos Diretores Lojistas de Coronel Fabriciano, com sede
no Município de Coronel Fabriciano.
Publicado em 24/9/93, foi o projeto distribuido à Comissão
de Constituição e Justiça, que não encontrou óbices, na
ordem juridica, a sua normal tramitação. Cabe, agora, a esta
Comissão, por força regimental, deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no lg turno.
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Fundamentação
O Clube dos Diretores Lojistas de Coronel Fabriciano e urna
sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade
estreitar os laços de camaradagem e cooperação entre os
diretores de lojas que vendem a varejo. Colabora, ainda, com
as associações de classe e entidades sociais naquilo que se
refere às questões de interesse das mencionadas lojas.
Assim sendo, a entidade merece o reconhecimento de sua

utilidade pública.
No entanto, para atender à técnica legislativa,
apresentamos, na oportunidade, a Emenda nQ 1, que dá nova
redação ao art. lQ do projeto em análise.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1,671/93, no lQ turno, com a Emenda nQ 1, a seguir
transcrita.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Clube de

Diretores Lojistas de Coronel Fabriciano, com sede no
Município de Coronel Fabriciano,".
Sala das Comissões, 12 de maio de 1994.
Márcio Miranda, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
No- 1.681/93

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

De autoria do Deputado 'João Satista, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Congregação dos Religiosos Terciãrios Capuchinhos de Nossa
Senhora das Dores, com sede no Município de Uberaba.
Enviado preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices à sua tramitação, vem o
projeto a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva, nos ternos regimentais.

Fundamentação
A Congregação dos Religiosos Terciários Capuchinhos de
Nossa Senhora das Dores é uma associação religiosa, sem fins
lucrativos, dedicada ao atendimento de adolescentes e jovens
com problemas de conduta e carentes. Atua, inspirada nos
conselhos do Evangelho, de 'modo a promover e aperfeiçoar o
ser humano, evidenciando-se, portanto, o seu caráter social.
A declaração de sua utilidade pública virá, por certo,
facilitar a luta da entidade na consecução dos seus ideais,

Conclusão
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.681/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 10 de maio de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.991/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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Por meio da Mensagem ng 463/94, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei ng
1.991/94, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis à
FAPEMIG.
Com fulcro no art. 69 da Constituição do Estado, o

Governador solicitou urgência para a apreciação do projeto.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 220. do Regimento
Interno, passamos à análise da matéria, fundamentados nos
termos apresentados a seguir.

Fundamentação
A proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo a
doar imóveis de propriedade do Estado à FAPEMIG.
O projeto de lei se refere a quatro imóveis, sendo três

deles situados em Belo Horizonte e o outro, no Município de
São Paulo, devidamente caracterizados com os respectivos
limites e confrontações.
Consta na mensagem governamental que a doação dos referidos
Imóveis complementará o aporte de recursos do Estado para a
Fundação.
O Chefe do Executivo esclarece, ainda, que a medida em

apreço visa a cumprir mandamento constitucional, inscrito no
art. 212 da Constituição do Estado, e a ressassir à FAPEMtG
os recursos que não lhe foram repassados no exercício de
1993.
A Carta Estadual vigente, como lei maior na pirâmide
normativa do Estado, exige que a doação de bem imóvel seja
precedida de autorização legal, conforme se infere do seu
art. 18, "caput".
Nesse passo, o projeto em exame visa a cumprir o

dispositivo constitucional.
Outra regra constitucional a ser observada é o art. 61, XV,
da Carta mineira, que atribui a esta Casa Legislativa
competência para dispor sobre aquisição onerosa e alienação
de bem imóvel do Estado.
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 às atribuições desta Casa.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.991/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato. relator -

Marcos Nelênio - Jaime Martins.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela

autoriza o Poder Executivo a doar imóveis à FAPEMIG.
tnicialmente, em reunião conjunta, a Comissão de

Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
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A proposição não apresenta nenhum empecilho do ponto de
vista financeiro-orçamentário. A doação autorizada por este
projeto visa a cumprir o disposto no art. 212 da
Constituição Estadual, Que estabelece o repasse de 3% da
receita orçamentária corrente do Estado á FAPEMIG para o
amparo e o fomento á pesquisa. Tal doação não gera despesas
para o Tesouro, representando tão-somente una transferência
patrimonial dentro do Estado. Dessa forma, a doação
proposta vem complementar o aporte de recursos do Estado à
FAPEMIG.
Todavia, com o objetivo de sanar lapso de redação,

apresentamos a Emenda nQ 1 na conclusão deste parecer.
A medida merece, portanto, prosperar nesta Casa.

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

Lei no 1.991/94 com a Emenda nQ 1.
EMENDA P4g 1

Substitua-se no final do art. 2Q a expressão "exercicio de
1993 por "exercício de 1992".
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Dilzon Meio, relator -
Jaime Martins - Marcos Helênio - José Renato.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.632/93

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.632/93, do Deputado Céiío de
Oliveira, dispõe sobre a construção de estação de
piscicultura em represas de usinas hidrelétricas a serem
implantadas no Estado de Minas Gerais.
Aprovada a proposição no IQ turno com as alterações
propostas pelas Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, compete a esta Comissão
emitir parecer sobre a matéria, nos termos regimentais, e,
ainda, elaborar a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição em tela visa a determinar que, nos projetos de
construção de represas de usinas hidrelétricas com
capacidade superior a 250MW a serem implantadas no Estado
constem obrigatoriamente a construção, o desenvolvimento e a
manutenção de estação de piscicultura.
Esse tema se insere no âmbito da proteção à fauna, prevista
pelo Código de Pesca, para o caso de obras que importem
alteração do regime dos cursos d'água, mesmo quando
determinadas pelo poder público (art. 36 do Decreto-Lei n
221, de 1967). Uma das formas usualmente aplicadas para a
proteção á fauna ictiológica é a construção de estações de
piscicultura, por meio das quais se possibilita o
repovoamento dos rios cuja fauna tenha sofrido redução em
função das alterações introduzidas pelas barragens, mormente
as de médio ou grande porte. O fato de ser reofilica (de
piracema) a maioria dos peixes nativos dos nossos rios
justifica a preocupação com sua proteção, objetivo principal
do projeto em exame.
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Embora haja alternativas técnicas eventualmente usadas em
casos semelhantes, a exemplo da construção de escadas para
peixes, a medida prevista apresenta-se como uma das soluções
para a manutenção do equilíbrio natural das espécies
aquáticas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.632/93 na forma do vencido no lo turno, cuja
redação segue anexa e é parte integrante deste parecer.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcellos. Presidente - Maria Elvira, relatora -

Baldonedo Napoleão.
Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.632/93

Dispõe sobre a construção de estação de piscicultura em
toda represa de usina hidrelétrica no Estado de Minas
Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Nos projetos de construção de represas de usinas
hidrelétricas com capacidade acima de 250FvTW (duzentos e
cinqüenta megawatts) a serem implantadas no Estado de Minas
Gerais constarão, obrigatoriamente, a construção, o
desenvolvimento e a manutenção de estação de piscicultura.
Art. 2 - A dimensão da estação de piscicultura será
proporcional ao porte da represa da usina hidrelétrica a ser
construida.
Art. 3 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.651/93

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

De autoria do Deputado lbrahim iacob, o projeto de lei em
apreço propõe seja declarada de utilidade pública a
Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios, com sede no Municipio
de Ubá.
Apreciada no lg turno por esta Comissão, que opinou por sua

aprovação, deve a proposição, agora, receber parecer para o
2g turno de deliberação conclusiva, conforme estabelece o
Regimento Interno.

Fundamentação
A Sociedade Ubaense de Artes e Ofícios não tem fins
lucrativos e visa a proporcionar formação profissional a
crianças pobres e abandonadas, orientando-as na aquisição
dos conhecimentos de artes e ofícios que lhes possibilitem
uma ocupação- -
A par desse objetivo, colabora também a entidade na
execução de programas culturais e de obras sociais
desenvolvidas pelo municipio, além de fornecer alimentação
escolar a seus aprendizes.
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A atuação de grande alcance social e educativo que vem
desenvolvendo torna a referida sociedade merecedora da
declaração de sua utilidade pública.

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

Lei nQ 1.651/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.680193

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

O projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Ávila,
propõe seja declarada de utilidade pública a Escola Especial
Globo Azul, com sede no Município de São Vicente de Minas.
Aprovada no lQ turno, em sua forma original, deve, agora, a
proposição receber parecer para o 2g turno de deliberação
conclusiva, em cumprimento a disposições do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar presta atendimento a
deficientes fisicos e mentais, oferecendo-lhes atividades
lúdicas e culturais.
Através desse trabalho, a Escola possibilita a integração

do excepcional á sociedade, respeitando suas caracteristicas
e limitações, motivo pelo qual deve ser declarada sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, concluimos pela aprovação do Projeto

de Lei no- 1.680/93, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.919/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela
autoriza o Poder Executivo a ratificar e retificar a doação
de imóvel feita ao Municiplo de Três Pontas e dá outras
providências.
Durante o lQ turno, o projeto foi aprovado na forma do
Substitutivo nQ 1 e volta, agora, a esta Comissão para
receber parecer e para que se elabore a redação do vencido,
que segue anexa e é parte integrante deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
apreço não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação e não representa acréscimo de
despesas no orçamento. Merece, portanto, prosperar nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos Dela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.919/94, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1994.
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Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Bernardo Rubinger - Roberto Amaral - José Renato - Antônio
Fuzatto - Baldonedo Napoleão.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.919/94

Autoriza o Poder Executivo a ratificar e retificar a doação
de imóvel feita ao Municipio de Três Pontas e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a ratificar,

com as retificações constantes nesta lei, a doação feita ao
Municipio de Três Pontas, de um imóvel, constituido de uma
gleba de terra com área de 27,20 ha (vinte e sete virgula
vinte hectares), situado no lugar denominado Campo da Cruz,
doado nos termos da Lei no 9.674, de 20 de setembro de 1988,
registrado sob o nQ 2.R.O1.M.12647. no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Três Pontas.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo se

destina à instalação de um parque industrial.
Art. 2Q - O imóvel reverterá ao património do Estado se. no
prazo de 5 (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. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Na 1.920/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.920/94 dispõe sobre a reorganização da Fundação Helena
Antipoff, estabelece niveis de vencimentos e dá outras
providências.
Aprovado no lç turno, sendo rejeitada a Emenda ng 1, do
Deputado Alvaro Antônio. retorna o projeto a esta Comissão
para receber parecer para o 2o turno.
Relatada a matéria, passamos à fundamentação de nosso

parecer.
Fundamentação

Tendo sido esgotada a apreciação do mérito do projeto,
ratificamos nosso parecer emitido no lg turno, sendo certo
que o art. 28 da proposição indica o montante necessário
para abertura do crédito especial, de forma a cobrir as
despesas decorrentes da execução da pretendida lei.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei no 1.920/94, no 2o turno, conforme foi
proposto.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Geraldo Rezende - Bernardo Rubinger - António Fuzatto -
José Renato - Roberto Amaral
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.633193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 1.633/93, do Deputado Célio de
Oliveira, propõe tornar obrigatória a realização, pelo
Estado, de exame parasitológico de fezes e de urina (rotina)
em todos os alunos das escolas da 1 51 à 4a séries do lg grau
da rede estadual de ensino.
Aprovado no 2Q turno na forma do vencido no lg turno, vem,

agora, o projeto a esta Comissão a fim de que lhe seja dada
a forma adequada, segundo a técnica legislativa, nos termos
do lg do art. 270 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 1.633193
Torna obrigatória a realização gratuita, pelo Estado, de
exame parasitolôgico de fezes e de urina (rotina) em todos
os alunos da 1 à 4a séries do 1Q grau das escolas da rede
estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - O Estado promoverá, anualmente, a realização
gratuita de exame parasitológico de fezes e de urina
(rotina) em todos os alunos da la à 4a séries do lg grau das
escolas da rede estadual de ensino.
Art. 2Q - 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 prejuizo das ações assistenciais especificas.
Art. ag - 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. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. so - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 11 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.650/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.650/93, do Deputado José Leandro, que
declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da
Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem de Itabirito, com
sede no Municipio de Itabirito, foi aprovado no 2Q turno na
forma do vencido no lg turno.
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, 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 1.650/93
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Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da
Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem de Itabirito, com
sede no Municipio de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidáde pública a entidade

Obras Sociais da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem de
Itabirito, com sede no Município de Itabirito.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.672/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.672/93, do Deputado Ronaldo

Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Congregação
das Filhas do Sacratissimo Coração de Jesus, com sede no
Município de Selo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.672/93
Declara de utilidade pública a Congregação das Filhas do

Sacratíssimo Coração de Jesus, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Congregação

das Filhas do Sacratíssimo Coração de Jesus, 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. 4 de maio de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.682/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.682/93, do Deputado Anderson Adauto.

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
dos Bairros Vila Paiva e Jardim Esplanada, com sede no
Município de Planura, 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 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 1.682/93
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Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos
Bairros Vila Paiva e Jardim Esplanada, com sede no Municipio
de Planura.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores dos Bairros Vila Paiva e Jardim Esplanada, com
sede no Municipio de Planura.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.692/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.692/93. do Deputado Péricles
Ferreira, que declara de utilidade pública a ACHANTI -
Associação Chapadense de Assistência às Necessidades do
Trabalhador e da Infância -, com sede no Município de
Chapada do Norte, foi aprovado no 2Q turno na forma do
vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a

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

PROJETO DE LEI No 1.692/93
Declara de utilidade pública a ACHANTI - Associação

Chapadense de Assistência ás Necessidades do Trabalhador e
da Infãncia -, com sede no Municipio de Chapada do Norte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a ACHANTI -
Associação de Assistência ás Necessidades do Trabalhador e
da Infãncia -. com sede no Municipio de Chapada do Norte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator. -

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

No 1.718/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.716/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Associação
dos Servidores Municipais de Betin - ASMUBE -, com sede no
Municipio de Betim, foi aprovado nos turnos regimentais sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de q ue, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final que está de acordo com o aprovado.
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Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores

Municipais de Betim - ASMUBE -, com sede no Município de
Set im.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Servidores Municipais de Betim - ASMUBE -, com sede no
Município de Betim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho. relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.746/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.746/93, do Deputado Anderson Adauto,
que declara de utilidade pública a Casa Espirita Amor e
Caridade, com sede no Município de Tupaciguara. foi aprovado
nos turnos regimentais sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final • que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.746/93
Declara de utilidade pública a Casa Espirita Amor e

Caridade, com sede no Município de Tupaciguara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa
Espirita Amor e Caridade, com sede no Município de
Tupac i guara.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 4 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.761/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.761/93. do Presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, que dispõe sobre a extinção dos
Ofícios Auxiliares e dos Ofícios Judiciais que menciona e dá
outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.761/93
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Dispõe sobre a extinção dos Ofícios Auxiliares e dos
Ofícios Judiciais que menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Ficam extintos:

- os Ofícios Auxiliares de. Partidor Judicial e
Distribuidor de Feitos da Comarca de Belo Horizonte, criados
pelo art. 237, 1, da Resolução ng 61. de 8 de dezembro de
1975, que contém a organização judiciária do Estado de Minas
Gerais;
II - os Ofícios Judiciais das comarcas do Estado de Minas

Gerais cujos titulares percebam, a título de remuneração, as
custas e os emolumentos estabelecidos no Regimento de Custas
do Estado.
Art. 2Q - O titular da serventia extinta poderá exercer, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação
desta lei, a opção de que trata o art. 2g da Lei ng 9776,
de 8 de junho de 1989.
6 lg - Não exercendo a opção referida no caput deste

artigo, o titular da serventia extinta será colocado em
disponibilidade remunerada, por meio de ato do Presidente do
Tribunal de Justiça.
6 20 - A remuneração do serventuário em disponibilidade

será calculada pelo valor médio da renda líqüida atualizada
por ele auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores.

3o - O levantamento do valor da remuneração será feito
por comissão presidida por um Juiz de Direito, integrada por
um Promotor de Justiça e secretariada por um Escrivão
Judicial, a ser designado pelo Presidente, podendo o
serventuário, cujo cargo foi extinto, acompanhar os
trabalhos-
Art.  3g - Declarada a disponibilidade do titular da

serventia, os Escreventes Juramentados estáveis continuarão
em exercício de função pública, junto à Secretaria de Juízo
ou á de Serviço Auxiliar, passando a perceber vencimentos a
serem pagos pelo Estado.
Parágrafo único - Os Escreventes Juramentados não estáveis
permanecerão em exercício de função pública junto à
Secretaria de Juízo ou á de Serviço Auxiliar, na forma do
disposto na Lei no 10.254, de 20 de julho de 1990.
Art. 4g - A situação funcional dos servidores dos Ofícios
Judiciais e dos Ofícios Auxiliares extintos será
disciplinada por meio de resolução do Tribunal de Justiça,
observados os critérios estabelecidos nesta lei.
Art. 50 - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder
Judiciário do Estado-
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994-
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.918/94
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 1.918/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET -, foi
aprovado no 2o turno com as Emendas ns 1 e 2 ao vencido no
lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, 6 l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.918194
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. l - O Conselho Estadual de Turismo - CET -, órgão

deliberativo subordinado à Secretaria de Estado de Esportes,
Lazer e Turismo, instituído pela Lei nQ 8.502. de 19 de
dezembro de 1983, tem por finalidade aprovar planos,
programas e projetos vinculados à formulação e à 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.
Art 2Q - Compete ao CET;

- deliberar sobre;
a) a política estadual de desenvolvimento turístico;
b) as propostas de planos estaduais e programas regionais

de apoio e incentivo ao turismo como atividade econômica;
c) o programa anual de trabalho da Empresa Mineira de

Turismo - TURMINAS -;
d) a proposta orçamentária anual para o setor de turismo,
elaborada pela Secretaria de Estado de Esportes. Lazer e
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 conscient liação e de defesa do

património turística;
c) a 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;
rv - avaliar a execução da política, dos planos e programas

estaduais e regionais de desenvolvimento turístico:
V - assessorar o Secretário de Estado de Esportes. Lazer e
Turismo nos assuntos relacionados ao setor turístico.
Art. 3 - O CET designará 1 (um) representante para
integrar o Grupo Coordenador do Fundo de Assistência ao
Turismo - FASTuR.
Art. 4Q - Compõem o CET;

- o Secretário de Estado de Esportes, Lazer e Turismo,
que será seu Presidente;
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II - 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 entidades;
a) Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artistico
de Minas Gerais - IEPHA-MG -;
b) Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -;
c) Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
d) Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -;
e) Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -;
f) Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais

- INDI -;
V - 1 (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 -;
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;
i) Federação dos Clubes de Diretores Lojistas do Estado de

Minas Gerais;
j) Associação Mineira de Municipios - AMM -;
1) União Brasileira de Promotores de Feiras - UBRAFE -;
m) Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de

Minas Gerais - SINDPAS -;
VI - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais;
VII - 5 (cinco) representantes da comunidade.
Parágrafo único - Os membros do CET terão suplentes, que os

substituirão em caso de ausência ou impedimento.
Art. 5g - Os membros do CET serão designados pelo
Governador do Estado e terão mandato coincidente com o do
Chefe do Executivo, permitida a recondução.
Art. €g - A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e
Turismo fornecerá suporte técnico e administrativo para o
funcionamento do CET.
Art. 7 - As normas complementares relativas ás atividades
do CET serão estabelecidas em seu Regimento Interno, que
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será submetido à aprovação do Governador do Estado, no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta
lei.
Art. 8Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, li de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.919/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.919/94, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a ratificar e retificar a doação
de imóvel feita ao Município de Três Pontas e dá outras
providências, foi aprovado no 2o turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de q ue, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final. que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 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 una
gleba de terra com área de 27,2ha (vinte e sete virgula dois
hectares), situado no lugar denominado Campo da Cruz, doado
àquele município nos termos da Lei ng 9.674, de 20 de
setembro de 1988, e registrado sob o ng 2.R.01.M.12647. no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Três Pontas.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo se

destina á instalação de um parque industrial.
Art. 2g - O imóvel reverterá ao património do Estado se, no
prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de averbação da
escritura pública de ratificação e retificação da doação.
não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do
artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.920/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.920/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a reorganização da Fundação Helena #ntipoff,
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estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NO 1.920/94'
Dispõe sobre a reorganização da Fundação Helena Antipoff,

estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo
Disposições Preliminares

Art. l Q - A Fundação Helena Antipoff, instituída pela Lei
no 5.446, de 25 de maio de 1970, e pelo Decreto ng 13.369,
de 26 de janeiro de 1971, tem personalidade jurídica de
direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro
na Comarca de Ibirité e vincula-se á Secretaria de Estado da
Educação.
Parágrafo único - As expressões Fundação Helena Antipoff e
Fundação equivalem-se, nesta lei, para identificar a
entidade de que trata este artigo.
Art. 2o - A Fundação Helena Ântipoff é fundação pública
sem fins lucrativos, tem autonomia administrativa e
financeira, é isenta de tributação estadual e possui
privilégios legais atribuídos ás entidades de utilidade
pública.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 3g - A Fundação Helena Antipoff tem por finalidade
instituir e manter cursos e atividades destinados á
preparação de jovens para atuarem nas zonas urbana e rural e
á formação de recursos humanos para a educação.
Art. 4g - Compete á Fundação:
- ministrar o ensino fundamental de ia a 8 séries e o

ensino médio, visando, principalmente, habilitar jovens para
o desempenho em áreas econômicas;
II - ministrar, em nível de ensino médio, o curso de

Técnico em Agropecuária;
III - promover cursos e treinamento para o aperfeiçoamento

de professores de l a 4sá séries que atuam na zona rural;
IV - habilitar professores de ia a 4a séries para o

exercício do magistério no ensino fundamental;
V - propor projetos pedagógicos que visem á melhoria da

qualidade do ensino;
VI - manter intercâmbio com órgãos municipais, estaduais e
federais visando ao desenvolvimento qualitativo do processo
educacional
VII - manter oficinas pedagógicas em horário
extracurricular, com o objetivo de educar o aluno pelo
trabalho e para o trabalho, possibilitando-lhe a aquisição
de conhecimentos que facilitem seu desempenho como cidadão
consciente;
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VIII - manter centro de treinamento, aperfeiçoamento,
qualificação e habilitação para atender às necessidades
educacionais do Estado, dos rnunicfpios ou de outros órgãos
que venham a contratar seus serviços;
IX - dedicar-se à pesquisa pedagógica em todos os seus

segmentos, tendo como objetivo direcionar sua prática
educativa.

Capitulo III
Da Estrutura Drgãnlca

Art. SQ - Integram a estrutura orgânica da Fundação Helena
Anti poff

- Unidade Colegiada: Conselho Curador;
II- Direção Superior: Presidência;
III - Unidades Administrativas:
a) Assessoria Jurídica;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral;
c) Diretoria de Administração e Finanças:
c.l - Departamento de Finanças:
c.2 - Departamento de Administração:
c,2.1 - Serviço de Pessoal;
c.2.2 - Serviço de Material;
c.2.3 - Serviço de Apoio Operacional:
c.2.4 - Serviço de Alimentação e Nutrição;
c.2.5 - Serviço de Alojamento;
d) Diretoria Psicopedagógica:
d.1 - Departamento de Oficinas Pedagógicas:
d.1.1 - Centro de Atividades Primárias:
d.1.2 - Centro de Atividades Secundárias;
d.1.3 - Centro de Atividades Terciárias;
d.2 - Clinica Edouard Claparede;
d.3 - Departamento de Pedagogia:
e) Diretoria de Ensino:
e.1 - Escola Sandoval Soares de Azevedo:
e.11 - Secretaria Escolar;
e.2 - Departamento de Capacitação Profissional
e.2.1 - Centro de Planejamento de Cursos:
e.2.2 - Centro de Projetos Experimentais;
f) Diretoria Agropecuária:
f.l - Departamento de Administração da Fazenda-Escola:
f.1.1 - Centro de Zootecnia;
f.1.2 - Centro de Fitotecnia;
f.1.3 - Centro de Engenharia e Mecanização Agricola;
f.2 - Departamento de Educação, Produção e Extensão:
f.2.l - Serviço de Produção e Comercialização;
f.2.2 - Serviço de Extensão em Educação.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
no estatuto da Fundação, aprovado em decreto.

Seção 1
Do Conselho Curador

Art. 6Q - Ao Conselho Curador, órgão de deliberação
coletiva, de caráter fiscalizador, compete:

- definir a politica geral da Fundação, conforme seus
objetivos e áreas de atividades;
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II - deliberar sobre o plano de ação e o orçamento para o
exercício subseqüente e suas eventuais modificações;
III - deliberar sobre a prestação de contas anual da

Fundação;
IV - propor ao Governador do Estado alterações no estatuto

da Fundação;
V - deliberar e autorizar, na área de sua competência, a
alienação, a oneração, o arrendamento e o comodato de bem
imóvel da Fundação;
VI - eleger, entre seus membros, seu Vice-Presidente;
VII - representar ao Governador do Estado em caso de
irregularidade verificada na Fundação, indicando, se for o
caso, as medidas corretivas nos limites de sua competência
legal;
VIII - elaborar o seu regimento interno.
Art. 7g - Compõem o Conselho Curador:
- o Secretário de Estado da Educação, que será seu

Presidente;
II - 1 (um) representante da Associação de Pais de Alunos

da Fundação;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral;
V - 1 (um) representante do comércio de Ibirité;
VI - 1 (um) representante da indústria de Ibirité;
VII - 1 (um) representante da comunidade de Ibirité;
VIII - 2 (dois) representantes escolhidos entre os
servidores da Fundação;
IX - 1 (um) representante da Prefeitura Municipal de

Ibirité;
X - 1 (um) representante da Câmara Municipal de Ibirité.

lg - Haverá um suplente para cada membro de que tratam os
incisos II a X deste artigo.
6 2Q - Os membros do Conselho Curador e seus respectivos

 

suplentes serão indicados pelos respectivos órgãos e
entidades e designados pelo Governador do Estado.
f 3Q - O mandato dos membros do Conselho Curador ê de 2
(dois) anos, permitida a recondução por igual período.
Art. So - O Conselho Curador se reunirá, ordinariamente, 1
(uma) vez a cada 3 (três) meses e. extraordinariamente,
quando convocado pelo seu Presidente, por solicitação da
maioria de seus membros, na forma disposta no regimento.
Art. gg - O Presidente do Conselho Curador será

substituído, em caso de ausência ou impedimento, pelo Vice-
Presidente, e este, em iguais circunstâncias, pelo membro
mais antigo do Conselho, recaindo a escolha, em caso de
empate, sobre o mais idoso.
Art. 10 - O Presidente da Fundação participará das reuniões

do Conselho Curador e terá direito ao voto de qualidade.
Art. 11 - As disposições relativas ao funcionamento do
Conselho Curador serão fixadas em regimento interno,
aprovado por seus membros.

Seção II
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Da Diretoria e da Presidência
Art. 12 - A Fundação será administrada por uma diretoria
composta de 1 (um) Presidente e 4 (quatro) Diretores, de
livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado.
Art. 13 - Compete ao Presidente da Fundação:
- administrar a Fundação, praticando todos os atos de

gestão necessários, exercer a coordenação de suas atividades
e zelar pelo cumprimento de seus objetivos;
II - representar a Fundação, ativa e passivamente, em juizo

ou fora dele;
III - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes com
Instituições públicas ou privadas relacionadas com os
interesses da Fundação e cientificar o Conselho Curador de
sua realização;
IV - convocar e presidir as reuniões da diretoria;
V - prestar ao Conselho Curador as informações que lhe
forem solicitadas e as que julgar convenientes:
VI - submeter ao Conselho Curador o regimento interno da
Fundação e suas alterações;
VII - encaminhar, a pós a aprovação do Conselho Curador, a
prestação de contas anual da Fundação ao Tribunal de Contas;
vIri - cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e as
deliberações do Conselho Curador, a legislação pertinente ás
fundações e as determinações do poder público relativas á
fiscalização institucional;
IX - baixar portarias e outros atos. no limite de sua

competência.
Capitulo IV

Do Património e da Receita
Art. 14 - O património da Fundação é constituído de:

- bens e direitos pertencentes á Fundação e os que a ela
se incorporarem;
II - doação, legado, auxílio ou outros benefícios

provenientes do Estado e de pessoas físicas e jurídicas,
nacionais ou estrangeiras;
III - bens e direitos resultantes das aplicações

patrimoniais que realizar com receitas previstas nesta lei.
Art. 15 - Constituem receitas da Fundação:
- dotações orçamentárias consignadas no orçamento do

Estado;
II - auxílio financeiro, doação, legado, contribuição ou

subvenção que lhe sejam destinados;
III - recursos provenientes de convênio, contrato ou

acordo;
IV - rendas de qualquer origem, resultantes de suas

atividades, de cessão ou de locação de bem móvel ou imável
ou de qualquer fundo instituído por lei;
V - recursos extraordinários provenientes de delegação ou
representação que lhe sejam atribuídas:
VI - rendas resultantes da prestação de serviços;
VII - juros, dividendos e créditos adicionais;
VIII - saldo do exercício anterior:
IX - rendas de qualquer outra procedência.
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Art. 16 - Os recursos patrimoniais e financeiros da
Fundação serão utilizados, exclusivamente, para a consecução
de seus objetivos.
Art. 17 - Extinguindo-se a Fundação, seus bens e direitos
reverterão ao patrimônio do Estado, salvo disposição legal
em contrário.

Capitulo V
Do Exercício Financeiro e da Prestação de Contas

Art. 16 - O exercício financeiro da Fundação coincidirá com
o ano civil.
Art. 19 - D orçamento da Fundação é uno e anual e
compreenderá todas as receitas, despesas e investimentos
dispostos por programas.
Art. 20 - A prestação de contas da Fundação deverá conter
todos os elementos exigidos pela legislação em vigor.
Art. 21 - A Fundação submeterá ao Tribunal de Contas o
balanço anual de suas atividades, para exame da
legitimidade da aplicação dos recursos.

Capítulo VI
Do Pessoal

Art. 22 - O regime jurídico dos servidores da Fundação é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei nQ 10.254, de
20 de julho de 1990.

Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 23 - O Anexo IX da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro de
1992, fica alterado na forma do Anexo 1 desta lei-
Art. 24 - O Quadro Especifico de Provimento em Comissão da
Fundação é o constante no Anexo II desta lei e destina-se
ao atendimento da estrutura intermediária da Fundação.

- O Coordenador da Escola Sandoval Soares de Azevedo
será escolhido pelo Presidente da Fundação entre os
indicados em lista triplice eleita pelo colegiado da Escola.

- O vencimento dos cargos criados neste artigo é
calculado de acordo com o disposto no art. 3g da Lei no
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo II desta lei.

- O ocupante de cargo de provimento em comissão poderá
optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função pública
de que seja detentor, acrescida de 20% (vinte por cento) .do
vencimento do cargo em comissão.
Art. 25 - Os cargos de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal da Fundação são os constantes no Anexo III desta
lei.
Art. 26 - A investidura em cargo de provimento efetivo

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos.
Art. 27 - A jornada de trabalho dos servidores da Fundação

é de 8 (oito) horas diárias.
Capitulo VIII

Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 28 - Para atender às despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
de CR$109.008.000,00 (cento e nove milhões e oito mil
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cruzeiros reais), observado o art. 43 da Lei flQ 4.320
(federal), de 17 de março de 1964.
Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 13/5/93.)

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO
DE LEI NQ 999192

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 999/92, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, autoriza o Poder Executivo a criar normas para a
doação de órgãos para transplantes.
Submetido o projeto ao Plenário da Casa, após sua
tramitação nas Comissões de Constituição e Justiça e de
Saúde e Ação Social, recebeu o substitutivo supramencionado.
Por força do disposto no 2Q do art. 195 do Regimento
Interno, a matéria vem a esta Comissão, para que se emita
parecer sobre o substitutivo apresentado em Plenário.

Fundamentação
Os transplantes de órgãos têm ocupado papel de destaque nos
processos terapêuticos modernos. Com  os avanços técnico -
científicos da Medicina, tal procedimento pode ser
considerado um recurso de grande eficácia, que traz
esperança de vida para muitos pacientes.
A realidade do Pais, do ponto de vista médico, não é muito
animadora. Estamos entre os países com maior índice de
alcoolismo no mundo, o que torna a patologia hepática muito
freqüente, com alta incidência de cirroses causadas pelos
vírus 8 e C, alémda não menos freqüente esquistossomose.
Por outro lado, há a doença de Chagas, as doenças renais
crónicas, que evoluem para a necessidade vital de um
transplante, além dos casos de cegueira. Assim, há um número
expressivo de pacientes com doenças graves e letais à espera
de doadores.
Apesar do grande progresso da medicina brasileira, os
obstáculos culturais e a falta de recursos materiais e
humanos impedem que o transplante se torne um procedimento
terapêutico comum e, conseqüentemente, democrático. Além
disso, o Brasil é um dos poucos países em que 70% do total
de transplantes têm doadores vivos e 30% são de doações
"post mortem, enquanto o contrário é que seria o desejável.
Assim, além do incentivo para a formação de recursos humanos
e científicos envolvidos na questão, torna-se necessária a
conscientização da sociedade sobre a importância da doação
de órgãos com vistas à superação de obstáculos de ordem
emocional, religiosa e cultural.
Quando da apreciação da matéria por esta Comissão, o
parecer contrário deveu-se ao fato de considerarmos que o
projeto de lei em questão não traria inovação ao mundo
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jurídico após a promulgação da Lei flQ 8.489 (federal). de
18/11/92. O substitutivo em apreço, porém, satisfazendo o §
3Q do art. 191 da Constituição mineira, vem ao encontro das
reais necessidades do setor Estabelece que o Estado deve
criar condições técnicas e materiais para a realização dos
transplantes, bem como possibilitar a formação de recursos
humanos para tal fim, além de incentivar a doação de órgãos
por meio de campanhas educativas. Estabelece, ainda, que os
atestados de óbito dos possíveis doadores sejam feitos no
local onde se for realizar a remoção dos õrgãos, o que virá
dotar o procedimento da agilidade necessária.
Há que se questionar a validade do investimento de recursos
em área que beneficiaria apenas alguns pacientes, em vez de
aplicá-los em outros setores da saúde. Do ponto de vista
financeiro, os transplantes significam economia para os
cofres públicos. Uma operação de transplante de rins, por
exemplo, tem o custo de cerca de cinco sessões de
hemodiálise. Além disso, um programa de transplantes não
beneficia apenas os receptores. Graças à sua realização,
aperfeiçoam-se técnicas e procedimentos que são incorporados
pela classe médica em geral, o que traz benefícios a toda a
população.
Dessa forma, consideramos oportuno e conveniente o
substitutivo em apreço, porque, além de contribuir,
seguramente, para a solução de um problema de saúde no
Estado, concorre também para o desenvolvimento da Medicina.
Em que pese à propriedade do substitutivo em questão,

achamos, ainda, conveniente que o Estado mantenha, além do
cadastro de doadores, um cadastro de pessoas que necessitam
de transplante, de forma a tornar mais eficiente a
comunicação com os interessados. Em virtude das razões
alegadas, apresentamos a Emenda nQ 1, a seguir redigida

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Substitutivo

nQ 1 ao Projeto de Lei no 999/92, com a Emenda n
EMENDA Ng 1

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 2Q:
"Art. 2 - ...............................................
- - - - - manutenção de cadastro estadual atualizado de

pessoas que necessitam de transplante;"
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo carneiro Leão, relator -

Jorge Eduardo.

ERRATA

ATA DA 36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Na edição de 2/10/93. pág 36, col.2, na ata em epígrafe,
onde se lê:
"O Relator apresenta parecer concluindo pela aprovação da

Emenda nQ 2, pela rejeição da Emenda ng 3 e pela aprovação
do Substitutivo ng 3, acrescido da Emenda ng 4.", leia-se:
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l O relator apresenta parecer concluindo pela aprovação da
Emenda nQ 2 e pela rejeição da Emenda nQ 3.'.
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Belo Horizonte, sábado, 14 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 534 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado Sebastião Helvécio
SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem ng 475/94 (emenda ao Projeto de
Lei Complementar ng 24/93), do Governador do Estado e
Ofícios - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs
2025 a 2.027/94 - Requerimentos dos Deputados Sebastião
Helvécio, Tarcisio Henriques e Roberto Amaral -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e Ação
Social, de Agropecuária e da 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 - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Raul Messias, Wanderley Ávila e Antônio Pinheiro -
2g PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Sebastião Helvécio e Tarcísio Henriques; deferimento -
Requerimento do Deputado Roberto Amaral aprovação - 2a
Fase: Requerimentos dos Deputados Antônio Júlio e Bernardo
Rubinger (alterações da pauta); aprovação - Discussão e
votação de proposições: Chamada para verificação de
"quorum" inexistência de número regimental - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As14h15min, comparecem os Deputados:
José Militão -Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - rvo José - Jaime Martins - João
Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Milton Salles - Paulo Pettersen - Raul Messias - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - 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.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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- O Deputado Jaime Martins, 2g-Secretário "ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Wellington de Castro. 1Q-Secretário " 'ad hoc",
lê a seguinte correspondência;

"MENSAGEM NQ475/94
Belo Horizonte. 11 de maio de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, em
aditamento à Mensagem ng 474, de 9 de maio de 1994. para
solicitar que seja suprimido, no Projeto de Lei Complementar
ng 24, que organiza a Procuradoria-Geral da Fazenda, dispõe
sobre a carreira de Procurador da Fazenda Estadual e dá
outras providências, o parágrafo único do artigo 37, que
está assim redigido;
"Art. 37 - ...............................................
Parágrafo único - Fica assegurado ao Procurador da Fazenda
Estadual investido em cargo em comissão ou detentor de
titulo declaratório o direito de optar pelo vencimento do
cargo efetivo, do cargo em comissão ou de titulo
declaratório, sem prejuízo das gratificações cujo direito
lhe tenha sido assegurado por titulo declaratório e das
gratificações especificas para a carreira do cargo efetivo,
vedada a acumulação de vantagem da mesma natureza."
Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Carda, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar ng 24/93.
( - Publicado de acordo como texto original.)

OFICIOS
Do Sr. Bonifácio José Tamm de Andrada, Secretário de
Administração, informando a anuência da Pasta quanto a
doação de imóvel ao Município de Mercês, objeto do Projeto
de Lei no 1.437/93. (- A Comissão de Justiça.)
Do Sr. Evandro de Pádua Abreu, Secretário da Casa Civil,
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Reinaldo
Lima (implementação do Sistema Estadual de Radiodifusão na
zona da Mata, com instalação de antenas parabólicas e de
estações retransnissoras de sinais de TV em diversos
municípios), cópia das informações prestadas pela Diretora-
Geral do DETEL-MG.
Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e

Obras Públicas, informando, referentemente a requerimento do
Deputado Bernardo Rubinger (criação de linha de ônibus entre
os Municípios de Tiros e Patos de Minas), as várias razões,
apresentadas pelo DER-MG, que inviabilizam o atendimento do
pleito.
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração (5). prestando
as seguintes informações: relativamente às matérias dos
Projetos de Lei ngs 1.913/94, do Deputado Jaime Martins. e
1.912/94, do Deputado Mauri Torres, aguarda-se
pronunciamento da Secretaria da Saúde. á qual se acham
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vinculados os imóveis em questão: com relação ao imóvel do
Estado localizado no Município de Nova Resende, as
informações são as que constam nas copias anexadas;
relativamente à doação de imóvel a Loja Maçônica
Fraternidade Miradourense, objeto do Projeto de Lei ng
1402/93, a Secretaria da Segurança Pública, à qual o imóvel
está vinculado, mantém interesse na sua ocupação; e que o
Projeto de Lei nQ 1.812/93 não lhe foi encaminhado, razão
por que não pode prestar a informação solicitada. (-
Distribuidos à Comissão de Justiça.)
Do Sr. Jorge de Oliveira Santos, Presidente do Sindicato
dos Artistas Plásticos Profissionais do Estado de Minas
Gerais - SIAPEMG -, apresentando protesto contra o
Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 1.865/94, que
implanta a UEMG, cuja redação prejudica a essência do
projeto original. ( - Anexe-se ao Projeto de Lei n
1.865/94.)
Do Sr. José Duarte Carvalho, Presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte -
SETRÂNSP -, encaminhando cópia do último levantamento de
dados sobre o sistema de transporte da Região Metropolitana
de Belo Horizonte.
Do Sr. Nézio Wolhein do Amara], Presidente da Associação de
Crirninalística do Estado de Minas Gerais - ACEMG -,
solicitando que se incluam os peritos criminais e os médicos
legistas como beneficiários do Projeto de Lei nQ 1.867/94,
que trata do aumento de vencimentos da Policia Civil do
Estado, para que esses servidores recebam reajuste salarial
a que têm direito por pertencerem ao quadro da policia
técnico-científica mineira. ( - A Comissão de Defesa
Social.)
Do Sr. Mauricio de Lana, Presidente da Associação Mineira
das Empresas de Engenharia Consultiva, dando ciência da
preocupação da entidade quanto á aprovação do Substitutivo
nQ 1 ao Projeto de Lei no 807/92 e solicitando o reexame da
matéria pelas Comissões de Justiça e de Política Energética.

- Anexe-se ao Projeto de Lei no 807/92.)
Do Sr. José Nunes Pinto, da Divisão Comercial Itambé da

CEMIG, prestando esclarecimentos sobre a nova legislação de
energia reativa e enviando material com informações
adicionais sobre o assunto. ( - A Comissão de Política
Energética.)
Do Sr. Sérgio Bispo da Silva e outros, ex-funcionários da
MinasCaixa, solicitando a não-aprovação do veto do
Governador ao inciso X do art. 2Q e ao art. 34 da Proposição
de Lei nQ 12.199. ( - Anexe-se á Proposição de Lei n
12.199.)
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 Ng 2.025/94
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Dispõe sobre a criação de unidades de ensino superior.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - As providências para o funcionamento de unidade
de ensino superior a serem tomadas pelo Conselho Estadual de
Educação, por meio de carta-consulta, autorização e
reconhecimento, se este último couber ao Estado, levarão em
conta somente as condições e as necessidades educacionais da
cidade.
Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste
artigo, bastará que a entidade mantenedora preencha os
requisitos legais e possua situação econômico-financeira
necessária para promover o que lhe for solicitado, a
experiência e a tradição na respectiva área escolar,
independentemente do número de unidades que possua.
Art. 2g - O Conselho Estadual de Educação Instituirá

critério de avaliação dos cursos de ensino superior, baseado
nas exigências legais e técnicas ou nas práticas
indispensáveis ao bom funcionamento da escola de 3g grau.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de maio de 1994.
José Bonifácio
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 24, IX. e

1Q, atribui ao Estado ampla área de competência
legislativa no tocante á educação, ficando a cargo da União
apenas a faculdade de instituir normas gerais. Isso
significa que ao Estado cabe toda a competência especifica
para dispor sobre o melhor funcionamento das suas unidades
de ensino, tanto no que se refere à politica educacional,
quanto no que diz respeito à organização e ao funcionamento
dos órgãos do sistema estadual de ensino.
E. pois, salutar e meritório para a Assembléia exercitar a
sua competência legislativa na área da educação.
- 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.

PROJETO DE LEI NQ 2.026/94
Cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Folclore e ao

Artesanato - Pró-Arte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado, no âmbito do Estado de Minas Gerais,

o Programa Mineiro de Incentivo ao Folclore e ao Artesanato
- Pró-Arte.
Art. 2g - Compete ao Poder Executivo, na administração e na
gerência do programa:

- apoiar a produção artesanal de mercadorias e obras de
arte e registrar seus autores;
II - ministrar cursos de formação e aperfeiçoamento de

artesãos e incluir disciplinas sobre artesanato e folclore
no curriculo escolar;
III - incentivar o turismo, divulgar as regiões produtoras

e promover festas comemorativas, feiras e eventos;
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IV - apoiar as organizações autônomas e cooperativistas de
artesãos e grupos folclóricos e incentivar sua criação e
suas iniciativas;
V - criar o Museu Mineiro do Folclore e do Artesanato e
promover o registro documental das manifestações folclóricas
de nosso povo;
VI - celebrar convênios com entidades de direito publico ou
privado para o bom andamento do programa. -
Art. 3g - As ações governamentais relativas á implementação
e à gerência do programa de que trata esta lei contarão com
a participação de representantes do setor.
Art. 4g - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. s - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. € - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 1994.
Roberto Carvalho
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195. c/c O art. 103, do Regimento Interno,

PROJETO DE LEI NQ 2.027194
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo

de Araxá, com sede no Municipio de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São

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

publicação.
Art. sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de maio de 1994.
Ajalmar Silva
Justificação; O Asilo São Vicente de Paulo de Araxá, em

Pleno funcionamento desde 10/4/85, é uma entidade civil, sem
fins lucrativos, de caráter essencialmente filantrópico. Tem
por finalidade acolher e abrigar gratuitamente pessoas
adultas indigentes, inválidas, desamparadas e sem recursos
de nenhuma natureza, independentemente de cor, sexo, raça,
nacionalidade, credo politico ou religioso e posição social-
Desde sua criação, a entidade desenvolve atividades de
cunho eminentemente social e promove a valorização da
dignidade e da integridade de seus assistidos, razão pela
qual é justa 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
I. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando que o Projeto

de Lei ng 1,760/93, seja enviado á Comissão de Educação, una
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 do Regimento
Interno.
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Do Deputado Tarcísio F-1enriques, solicitando que o Projeto
de Lei nQ 1323/93, de sua autoria, seja encaminhado à
Comissão de Fiscalização Financeira, uma vez que a Comissão
de Administração Pública perdeu prazo para emitir parecer.
(- A Presidência defere o requerimento, de conformidade com
o inciso VII do art. 244 do Regimento Interno.)
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Integração Regional com vistas à
liberação de recursos do Banco Mundial para o Projeto de
Irrigação do Jaiba. -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas â Mesa comunicações das Comissões

de Saúde e Ação Social, de Agropecuária e da Especial para
Visitar o Grande Hotel de Araxà, Avaliar Seu Fechamento,
Propor Medidas Que Preservem Aquele Valoroso Patrimônio
Público e a Atividade Turística do Município.

Oradores Inscritos
- O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul

Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais presentes, ocupo a tribuna, depois da reunião
realizada ontem pela Frente Minas pela Cidadania, como
candidato a Vice-Governador do Estado de Minas Gerais.
Confesso que foi um prazer e uma alegria muito grande ver
meu nome indicado por todos os partidos da Frente, como
também integrar a chapa do companheiro Carlão, nosso colega
há quatro anos. Todos o conhecem e os anais da Casa podem
comprovar sua bravura, seu valor, sua coerência na defesa
dos segmentos da sociedade excluídos do processo de
desenvolvimento e do povo sofrido do Estado de Minas Gerais.
A nossa participação na chapa vem, também, contribuir para

a discussão de um dos problemas mais graves do nosso Pais e
do nosso Estado, que é a questão agrícola. Todos sabem que
há quase oito anos estou aqui. Sempre ocupei esta tribuna e
participei das comissões, defendendo os pequenos produtores,
os trabalhadores rurais, os meeiros e os arrendatários,
classes tão relegadas pelos governos que têm administrado o
nosso Pais, tanto no nível estadual quanto no federal. Vemos
muitos programas, muitas intenções, mas, infelizmente, até
hoje, nada foi realizado.
Esperamos contribuir para que a Frente Minas pela Cidadania

discuta, aprofunde seu entendimento da realidade do campo em
Minas Gerais. Temos várias idéias, como por exemplo, sobre a
questão da reforma agrária em Minas Gerais. Todos sabem que
o Estado de Minas Gerais tem algumas centenas e até milhares
de hectares de terras devolutas, que são, até hoje,
indevidamente , ocupadas por grandes empresários e
fazendeiros. E urgente que se faça uma ação discriminatória
para se identificarem, com a ajuda dos movimentos populares,
essas terras, que, na verdade, são do Governo e deveriam
estar sendo destinadas á produção de alimentos e ao
assentamento do trabalhador rural. Muitas dessas terras
estão, indevidamente, nas mãos de latifundiários e de
empresas.
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Essa é uma das questões que vão ser trabalhadas
profundamente por esse Governo que, certamente, ira assumir
os destinos do Estado de Minas Gerais. Muitos falam da crise
do Pais e do Estado de Minas. Já ocupei várias vezes a
tribuna para questionar sobre o assunto: Que crise esquisita
é essa que, para os banqueiros e para as multinacionais,
traz um lucro estupendo, astronômico? Todos eles estão
instalando novos equipamentos, pensando em ampliar suas
instalações, mas sempre á custa do pobre trabalhador. Vimos
nesta semana dois exemplos de como isso ocorre. Em Caete,
cidade onde moro, a antiga Companhia Ferro-Brasileiro, hoje
Companhia Barbará, está operando com pouco mais de 200
funcionários, quando já funcionou com quase 2.000 operários.
E, estranhamente para alguns, mas muito claramente para nós,
o seu lucro e a sua produção continuam. Evidentemente,
enfrenta algumas crises porque o saneamento básico não
recebe a devida atenção nem do Governo Federal, nem do
Governo Estadual, mas a produção da fábrica continua e,
principalmente, o seu lucro. A situação está ruim para a
empresa ou para o povo de Caeté?
Acontece a mesma coisa em várias outras empresas. Já tive a
oportunidade de conhecer a instalação da Manesmann, que
também passa pelo mesmo processo de modernização, de aumento
de produção, exportação e lucro, enquanto o salário dos
trabalhadores continua arrochado, enquanto os trabalhadores
continuam sendo demitidos em nome desse lucro.
Vemos grandes atacadistas no interior do Estado, que, há
pouco tempo, tinham seu comodoro, seu carro, e, hoje, estão
todos de avião, abrindo filiais em outras cidades. Temos,
por exemplo, o grupo Albarela, de Muriaé, que está
aumentando seu lucro e seu faturamento, expandindo-se.
A crise é igual para todos? Não, a crise é para o
trabalhador, e para ele significa fome, falta de emprego, de
saúde e de educação. Já para o capitalista, para o
empresário, para o banqueiro, a crise significa lucro e uma
vida invejada até pelos príncipes da Europa. Os grandes
capitalistas do nosso Pais vivem tão bem ou até melhor que
os ricos de outros países. Isso é um absurdo. Por quê?
Porque os Governos têm sistematicamente dirigido os seus
recursos, os seus programas de desenvolvimento, os seus
planos econômicos para essa minoria que tanto ganha com o
suor e. até mesmo, com o sangue do trabalhador, dos pequenos
produtores do nosso Estado, do nosso Pais.
Estamos entrando nessa luta com muita disposição e alegria.
mas com grande preocupação. Todos viram, nos jornais, o
acontecimento de ontem, em Brasilia. Várias vezes, alertei
desta tribuna. Temos que fazer tudo para que haja eleições
em 3 de outubro. Na medida em que a Esplanada dos
Ministérios, a Praça dos Três Poderes são ocu padas pelo
exército, por tanques, nós ficamos muito preocupados. Mas
acreditamos que a razão e o bom senso prevalecerão e que as
Forças Armadas e o Presidente Itamar Franco terão pulso para
manter o calendário eleitoral. Não podemos, de forma alguma,
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fazer provocação ou delas participar dando pretexto para a
possibilidade de não termos eleições.
O recado de nosso companheiro Lula, ao reclamar muito
cuidado, muita serenidade, deve ser meditado por todos, deve
ser meditado, inclusive, pela direita, pelos empresários,
porque não vai ser negando ao povo brasileiro o direito de
votar que vamos resolver os problemas do nosso Pais.
Precisamos de eleições, precisamos de eleições limpas,
tranqüilas, na ordem, para que o Pais seja passado a limpo,
para que possamos inaugurar, no ano que vem, uma nova etapa
do desenvolvimento brasileiro. Um desenvolvimento mais
justo, voltado para a maioria do nosso Pais e não, para um
pequeno grupo que já enriqueceu demais.
Desde 1964 estamos esperando essa mudança, estamos fazendo
de tudo para que ela ocorra, e não podemos perder esta
chance.
Acho que 1994 poderá ser um ano marco na história do
Brasil. Isso já está acontecendo, na medida em que a
política está sendo praticada pelos mais pobres, pelos mais
humildes, finalmente organizados e unidos, o que é muito
bom. E é em nome dessa união, em nome desse trabalho que,
com muita dificuldade, mas com muita fé, com muita garra,
com muita esperança, aceitei a tarefa de fazer parte da
chapa majoritária para concorrer ao Governo de Minas.
Tenho a certeza de q ue vamos conseguir envolver todo o povo

de Minas Gerais nessa campanha e, mais ainda, no governo do
companheiro Carlão. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
- O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Wanderley

Ávila.
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais
componentes da Mesa, Srs. Deputados, no dia 17 de abril,
Pirapora sofreu um grande golpe: a perda do ex-Prefeito José
Raimundo Gitirana, que deixou a população de luto. Essa
orfandade, entretanto, começou com sua saída da prefeitura e
com a posse do atual Prefeito, Sr. Wallyd Abdalla. A cidade
sofre as conseqüências de sua má administração e os
funcionários da prefeitura, vitimas dos seus desmandos,
passam por sérias dificuldades. Em um ano, a classe sofreu
uma perda salarial de 156,67%. Esse percentual, somado á
defasagem natural da nossa moeda, pesa terrivelmente no
orçamento do trabalhador. A situação dos funcionários
públicos de Pirapora chega ás raias do ridículo- Há casos de
pessoas contratadas sem concurso e que estão recebendo vinte
mil cruzeiros reais por mês, o que pode ser considerado como
duplamente irregular, já que, em sua gestão, José Raimundo
instituiu o concurso público como única forma de admissão
permitida. Os salários dos servidores daquela prefeitura não
foram convertidos em URV, e muitos funcionários recebem
cerca de CR$60.000,00, quantia inferior ao salário mínimo
estabelecido por lei.
No dia 28 de maio do ano passado, a entidade representativa
dos funcionários daprefeitura protocolou una pauta de
reivindicações e, até hoje, não obteve nenhum pronunciamento
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a respeito- Esse estado de coisas resultou em indignação e,
conseqüentemente, na deflagração de uma greve que completa,
nesta data, seu décimo segundo dia. Inconformados com o
descaso do Sr. Wallyd Abdalia, os grevistas ocuparam a
Câmara Municipal, transformando-a em palco de sua luta.
Não há negociações. O Prefeito não reconhece o sindicato
como órgão representativo dos funcionários. A data-base da
classe, desde o ano passado, é ignorada completamente pelo
Sr. Wallyd Abdalla.
Pirapora é o mais vivo exemplo de que o trabalho escravo do
Norte de Minas não está concentrado apenas nos campos. O
Prefeito Wallyd Abdalla, indiferente á situação de penúria
dos seus funcionários, organiza festas orçadas em valores
milionários, enquanto corta os benefícios de que dispunham
os servidores públicos: não há mais convénio médico, a sopa
distribuída aos operários braçais foi cortada, assim como a
possibilidade de se adquirirem medicamentos a serem
descontados na folha de pagamento, e a cooperativa, criada
para fornecer ao funcionalismo a cesta básica a preços
acessíveis, também foi fechada. A despeito disso, o salário
de cada funcionário sofre um desconto de 8% para o IPSEMG, a
titulo de fundo para aposentadoria.
A greve dos funcionários da Prefeitura de Pirapora é mais

do que legal, é a justa maneira de demonstrar a revolta por
um estado de coisas que não pode perdurar, sob pena de se
reduzir a pó o pouco que resta da dignidade de um povo que
viveu, antes da administração do Sr. Wallyd Abdalla, uma era
de prosperidade e de esperança no futuro.
Há muitos episódios tristes acontecendo no Pais. A cada

momento, atos escabrosos -são descobertos, contribuindo para
aumentar ainda mais a descrença da população. Observadas as
proporções. Pirapora é o retrato do Brasil. Sua gente sofre
as conseqüências de uma escolha infeliz. Há muito tempo,
alguém já afirmou que errar faz parte da natureza humana. O
que devemos fazer agora é não permitir que esse erro seja
pago com o sofrimento da população inteira de uma cidade.
Se, em tão pouco tempo de mandato, a situação tornou-se
insustentável, é difícil imaginar o que restará após mais
três anos de desmandos administrativos,
Um bom administrador não se mede pelo número de pessoas
influentes que ele diz conhecer, mas por seus próprios atos.
Essa afirmação parece não se aplicar ao Sr. Wallyd Abdalla,
que age impunemente, imune á vigilância dos órgãos
competentes.
Manifestar nossa solidariedade aos grevistas de Pirapora é
pouco. Mais do que isso, queremos chamar a atenção das
autoridades para o que está acontecendo naquele município. E
preciso que se faça alguma coisa, não apenas em favor dos
funcionários da prefeitura, mas por uma gente que, dia após
dia, vê cair por terra tudo que foi construído com muito
trabalho, com muita determinação. E preciso que se devolva
ao povo daquela cidade o orgulho de ser piraporense.
- O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Pinheiro.
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O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, caros
colegas, funcionários da Casa, senhores que nos visitam, é
hora de participar! Se persistir o estado de espirito atual
do nosso povo, está assegurada a vitória, já no primeiro
turno das eleições, da dupla de candidatos "nulo" e " em-
branco!!.
Entretanto, se prevalecer a grande virada final, como

aconteceu das outras vezes, têm boas chances os candidatos
"cesta-básica" "saco-de-cimento". 'agasalho" "vale-
transporte" e até mesmo o "cruzeiro-real" - ou os seus
prepostos, inscritos nas chapas oficiais dos partidos.
Contra essa triste perspectiva, existem segmentos de nossa
sociedade, imbuídos de patriotismo e conscientes da
repercussão histórica de suas opções de cada dia, que se
empenham numa campanha de esclarecimento dos cidadãos a
respeito de seus direitos e deveres cívicos.
Penitenciando-me antecipadamente por eventuais
esquecimentos, possíveis injustiças ou omissões, desejo
ressaltar alguns desses segmentos.
Inicio pelas igrejas cristãs. Longe vai o tempo em que a

religião era o ópio do povo. O que se vê hoje é um grande
esforço para assegurar a efetiva Participação Política
(propositadamente com iniciais maiúsculas) do cristão, como
um apostolado, fundamentado bíblica e teologicamente.
Igual esforço se faz nos sindicatos, nas associações de
classe - tanto de patrões, quanto de empregados -, nas
escolas, nas associações comunitárias e nos partidos
políticos.
Nunca se repetiu tanto o forte texto de Bertold Brecht

sobre o analfabeto político. Exaustivamente se reafirma que
"dele - o analfabeto político - nasce a prostituta, o menor
abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que
é o político vigarista, pilantra, corrupto".
As campanhas de conscientização partem da visão da nossa

situação social. Uma análise séria de nossa sociedade será o
passo inicial para uma futura ação eficaz de transformação
da realidade. Esse é o primeiro e, talvez, o mais importante
esforço. Deve-se buscar o conhecimento dos fatos e não
apenas o das versões apresentadas pela mídia. Há que se
determinar as relações de força entre os agentes e as de
causa e efeito entre os fatos.
A partir da mesma situação, do mesmo acontecimento, que é
objetivo, cada grupo ideológico apresentará sua solução,
indicará o caminho correspondente e lutará por sua
prevalência. Essa é a luta democrática, sadia, educativa,
que substituirá o desencanto, o fisiologismo e a preguiça
que hoje imperam.
O importante é que cada eleitor assuma sua bandeira. Que
ele seja social-democrata, socialista, progressista,
comunista, liberal, trabalhista ou trabalhador. Mas que ele
seja afirmativo. Nunca omisso ou envergonhado. E que, em sua
trincheira de luta, que é o partido político, afirme-se não
apenas como um votante a mais nas como filiado, militante,
candidato ou mandatário.
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O caminho da redenção política é muito simples. Mas, para
percorrê-lo, é preciso união, participação coletiva. Depende
de todos e de cada um de nós: a busca da verdade
(conhecimento objetivo da situação); a definição ideológica
(a escolha do caminho desejado); a coerência entre o que se
diz e o que se realiza na vida e, especialmente, o que se
faz na política (transparência).
Se apenas isso for assumido e vivido por um número
crescente de cidadãos, estaremos no caminho do resgate da
dignidade da vida pública brasileira.
Nesse caminho reside a esperança de justiça para tantos
irmãos nossos, marginalizados, discriminados, excluídos pelo
sistema opressor que, por causa da omissão da maioria,
continua instalado nesta Terra de Santa Cruz.
o aparecimento, a proliferação desses grupos de

conscientização política é a grande novidade. E o fato mais
promissor que constatamos nesses tempos de grande crise de
credibilidade. E o sinal da hora da virada que se aproxima.
Que os artífices desse amanhã tenham bastante força e
contem com nossa participação e o nosso incentivo para
continuar lutando por melhores dias.
Lembro aqui, Sr. Presidente, que depende da união e do
esforço de cada um de nós a busca de um líder, de um
candidato de consenso, em qualquer partido.
Desejo também fazer uma retificação do que foi publicado a
respeito de minha fala do dia quatro último. Eu disse que
não seria contra a aliança do meu partido com o PFL, mas sim
contra o PFL de Antônio Carlos Magalhães e de Roberto
Marinho.
Volto a ler o trecho desse meu pronunciamento que diz: "Sr.
Presidente, nada tenho contra o PFL de Roberto Magalhães, de
Francelino Pereira ou dos colegas desta Casa". Lamento
profundamente que tenha sido publicado "de alguns colegas",
o que jamais pronunciei. Nunca faria contra os
companheiros Deputados do PFL nenhuma restrição.
Vejo, em todos os partidos, homens capazes de levar Minas
Gerais a alcançar a paz e a tranqúilidade, entre eles:
Tarcisio Delgado, do PMDB; o Vice-Governador Arlindo Porto,
do PTB; o ex-Governador Francelino Pereira, Aureliano Chaves
e outros que já são candidatos.
Precisamos rever o nosso sentimento cívico e procurar

homens capazes de tirar Minas deste estado de miséria, pois,
apesar de ser este o 2g Estado mais rico do Brasil.
abrigamos o maior contingente de miseráveis.
Todos nós temos de procurar, em nome do bom senso,

candidatos capazes de restaurar a paz e congregar o esforço
de todos os mineiros. Muito obrigado.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a 1ü fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.
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Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Agropecuária - aprovação, na 56a reunião ordinária, do
Projeto de Lei ng 1.687/93, do Deputado José Leandro, e dos
Requerimentos ngs 5.291 e 5.302/94, do Deputado Elmiro
Nascimento, 5.180/94 e 5.279/94, da Deputada Maria Elvira, e
5.245/94, do Deputado Romeu Queiroz; pela Comissão de Saúde
e Ação Social - aprovação, na 87 reunião ordinária, do
Projeto de Lei ng 1.753/93, do Deputado Marcos Helênio. pela
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 - encerramento de seus trabalhos e
encaminhamento de relatório final sobre o Grande Hotel de
Araxá.
- O teor do relatório final da referida Comissão é O

seguinte:
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA VISITAR O GRANDE
HOTEL DE ARAXA, AVALIAR O SEU FECHAMENTO, PROPOR MEDIDAS QUE
PRESERVEM AQUELE VALOROSO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A ATIVIDADE

TURÍSTICA DO MUNICÍPIOS
Relatório

A Comissão Especial para visitar o Grande Hotel de Araxá
foi constituída em 15/3/94, a requerimento do Deputado
Roberto Carvalho, para verificar suas reais condições, após
fechamento em 28/2/94.
Foram designados para compor a Comissão os seguintes
Deputados: Ronaldo Vasconcelios, Maria Elvira, Ajalmar
Silva, João Batista e Ivo José (efetivos); Ermano Batista.
Tarcísio Henriques, Bernardo Rubinger, Ibrahim Jacob e
Adelmo Carneiro Leão (suplentes).
D prazo regimental de 60 (sessenta) dias de funcionamento
da Comissão Especial teve inicio em 16/3/94 e término em
16/5/94.
Na reunião preparatória foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Ajalmar Silva e
Maria Elvira. O Presidente eleito designou relator o
Deputado Ronaldo Vasconcel los e. posteriormente,
redistribuiu a matéria ao Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Desenvolvimento dos Trabalhos
No decorrer dos trabalhos, foram realizadas três reuniões
ordinárias e uma visita, em 29/3/94, ao conjunto
arquitetônico do Grande Hotel no Barreiro, em Araxã.
A visita a Araxá se dividiu em duas etapas: na primeira, os
Deputados Ajalmar Silva, Maria Elvira, Roberto Carvalho e
João Batista estiveram no Grande Hotel acompanhados do Sr.
Carlos Cotta, Presidente da COMIG. do Sr. Sebastião Pinheiro
Chagas. Presidente da HIDROMINAS, do Sr. Jeová Moreira,
Prefeito de Araxá, além de técnicos e membros de entidades
locais e da assessoria desta Casa.
A empresa de consultoria Paulo Abib Engenharia, contratada
pela HIDROMINAS, realizou levantamento técnico das condições
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dos prédios, auxiliada por técnicos do SENAC, Que prestaram
assessoramento na área de hotelaria.
A segunda etapa constou de reunião na Associação Comercial

de Araxá, em forma de audiência pública, com representantes
de diversos segmentos da região interessados na solução dos
fatos. A Comissão teve contato pessoal e direto com a
população, com técnicos envolvidos no projeto e com a
imprensa.
A conclusão unânime é pela reabertura do hotel e das
termas, por meio do arrendamento de suas instalações para a
iniciativa privada.
Em 20/4/94, a Comissão recebeu a visita do Or. Carlos

Cotta, acompanhado de técnicos, que prestaram informações e
esclarecimentos sobre os trabalhos que estão sendo
realizados no Grande Hotel- A síntese desses trabalhos
encontra-se anexa a este relatório.
A péssima situação em que, estruturalmente, o hotel se
encontra acarretou o seu fechamento, antes que tragédia
maior ocorresse. A qualquer momento, pelas condições
observadas, poderia acontecer alguma explosão ou incêndio,
pois a rede elétrica está seriamente comprometida e a
hidráulica, danificada em sua quase totalidade.
O Grande Hotel, que, em seus 50 anos de funcionamento, viu
passarem hóspedes ilustres e tornou-se um símbolo de nosso
Estado, defronta com a maior crise de sua história.
A reforma das partes elétrica e hidráulica e a
substituição de caldeiras e de elevadores estão sendo
avaliadas pela empresa de consultoria Paulo Abib, que está
elaborando também as p lanilhas de custos e o cronograma de
obras. O fechamento do hotel afetou o comércio da região,
havendo, em alguns setores, uma queda de 100% nos negócios,
como é o caso das lojas da galeria do Grande Hotel, que se
encontram fechadas, estando os proprietários em situação de
expectativa.
Quando da reabertura do Grande Hotel, entendemos que os

atuais ocupantes das referidas lojas deverão ter preferência
Para continuar suas atividades no local.
Conforme informações do Or. Carlos Cotta, a COMIG optou
pelo arrendamento do complexo turístico, como melhor
alternativa para a reabertura rápida e eficaz. Essa
alternativa reflete a vontade e a esperança de todos,
conforme a Comissão constatou na audiência pública. O
contrato de arrendamento, modalidade de negócio jurídico
realizado por meio de licitação, terá a definição de suas
cláusulas, de vigência, direitos e deveres das partes
acompanhada por esta Comissão.
Os editais preparados pela empresa de consultoria Paulo

Abib deverão estar prontos até 29 de julho. Há uma previsão
de se realizar um 'workshop' em Belo Horizonte, com o
objetivo de se atrairen possíveis interessados.
As fontes termais de Minas Gerais, notadamente as do
Barreiro de Araxá, por sua composição, são famosas por
possibilitarem a cura de inúmeras doenças, processo
conhecido como crenoterapia. 0 conjunto arquitetônico forma
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com as termas construção grandiosa, em que se aliam a beleza
da edificação e do lugar e a qualidade do tratamento
oferecido.
A isso tudo a Comissão está atenta, acompanhando a rapidez
da ação do Governo Estadual para sanar os problemas
relativos ao Grande Hotel, que já foi comparado aos mais
luxuosos hotéis europeus e que agora deverá ser arrendado. A
Assembléia Legislativa deverá acompanhar todo o processo e
os procedimentos desse arrendamento.
Após a análise do objeto desta Comissão, apresentamos as
seguintes conclusões:

- solicitar à COMIG, por intermédio da Mesa da
Assembléia, o envio de todas as informações sobre o
andamento do processo de arrendamento do Grande Hotel
2 - os editais deverão conter cláusulas que permitam e
facilitem, tanto quanto possível, a manutenção dos atuais
ocupantes das lojas das galerias do Grande Hotel de Araxá,
bem como a absorção dos empregados pelo arrendatário;
3 - assim também, em longo prazo, devem ser encontrados
meios para se incentivar a realização de eventos com a
elaboração de um calendário turístico que motive grupos
hoteleiros, nacionais ou estrangeiros, a se instalarem neste
Estado, pois, além de tradição a ser preservada, o Grande
Hotel apresenta potencial turístico que deve ser
racionalmente explorado, o que contribuirá para o
desenvolvimento de nosso Estado.
Sala das Comissões. 11 de maio de 1994.
Ajalmar Silva. Presidente - Aclelmo Carneiro Leão, relator -
João Batista.

- Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia.)
- Os quadros referentes ao relatório supramencionado

foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" do dia
14/5/94,

Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio, em que solicita, nos termos do art. 140 do
Regimento Interno, que o Projeto de Lei nQ 1.760/93 seja
encaminhado á Comissão seguinte, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244, c/c o art. 140, do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques, em que
solicita seja o Projeto de Lei no 1.323/93, de sua autoria,
remetido á Comissão seguinte, tendo em vista que a Comissão
de Administração Pública perdeu o prazo para emitir seu
parecer. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c o art. 140.
do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Roberto Amaral, em que solicita
seja enviado expediente ao Ministro da Integração Regional a
fim de que seja priorizada a liberação de recursos do Banco
Mundial para o projeto de irrigação do Jaíba. no Norte de
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Minas. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

Antônio Júlio - modificação da ordem do dia da presente
reunião, colocando-se o Projeto de Lei no 1.959194 em último
lugar; e Bernardo Rubinger - modificação da ordem do dia da
presente reunião, de modo que o Projeto de Lei ng 807/92
seja apreciado em penúltimo lugar. A seguir, submetidos a
votação, nos termos regimentais, são aprovados, cada um por
sua vez, os requerimentos.

Discussão e Votação de Proposições
o Sr. Presidente - Esta Presidência, verificando que consta
na pauta matéria que exige "quorum" qualificado, vai
solicitar ao nobre Deputado Gilmar Machado que faça a
chamada para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - ( - Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 11 Deputados.
Portanto, não existe "quorum" para o prosseguimento dos
trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e

convoca os Deputados para a ordinária de amanhã, ás 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de
dezembro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Jorge Hannas
(substituindo este ao Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Liderança do PFL), Antônio Pinheiro e Célio de
Oliveira, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Jorge Hannas, Wilson Pires, José Leandro e Jorge Eduardo,
membros da Comissão de Saúde e Ação Social; Marcos Helênio,
Márcio Miranda, Maria Olivia e Hely Tarquinio, membros da
Comissão de Defesa do Consumidor: e Célio de Oliveira.
Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão, João Marques e José
Laviola, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Jorge Hannas. declara abertos os trabalhos e
informa que sendo esta a la reunião conjunta destas
Comissões, não há ata a ser lida. A Presidência esclarece
que a reunião destina-se a ouvir os Srs. José Augusto de
Andrade Paiva e José Eduardo Sampaio de Freitas, ambos
assessores, representando o Sr. Carlos Eloy Carvalho
Guimarães, Presidente da CEMIG; e os Srs. Válter Zschaber
Júnior, Superintendente de Planejamento e Controle, e Délia
Duarte Lopes, Superintendente Comercial, ambos representando
o Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente da COPASA-MG, com o
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sobre o Projeto de Lei flQ 1.583/93, que concede o pagamento
das taxas mínimas de água e de energia elétrica às entidades
assistenciais e sociais. O Presidente suspende a reunião por
15 minutos para que seja apreciado, no 2Q turno, o parecer
sobre o Projeto de Lei nQ 1.360/93, em reunião conjunta das
Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Ação Social
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Reaberta a
reunião, o Presidente concede a palavra ao Deputado Wilson
Pires, que justifica o motivo do convite. Nesta
oportunidade, o Presidente suspende a reunião por três vezes
para que sejam apreciados, no lo turno, os pareceres sobre
os Projetos de Lei ns 1.616/93, este em reunião conjunta
das Comissões de Agropecuária e Política Rural e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; 1.338/93, em reunião
conjunta das Comissões de Saúde e Ação Social e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; 1.615/93, em Reunião
Conjunta das Comissões de Política Energética, Ridrica e
Minerária e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Reaberta a reunião, a Presidência passa a palavra, pela
ordem, aos expositores da CEMIG, que discorrem sobre os
critérios para concessão de subvenção a entidades
comprovadamente de assistência social, bem como templos
religiosos, hospitais, asilos, creches. Os assessores do
Presidente da CEMIG informam, ainda, que o Estado tem o
controle acionário da empresa, mas cabe ao legislador
federal fixar as normas e condições para a prestação de
serviços de energia elétrica. Posteriormente, os
representantes do Presidente da COPASA-MG, expõem sobre a
cobrança de serviços prestados pela concessionária,
esclarecendo que a COPASA-MG já concede subvenção a
entidades filantrópicas, de forma a reduzir em 60% o valor
das contas de água e esgoto. Abre-se amplo debate entre os
expositores e os Deputados presentes. O Presidente tece as
considerações finais e esclarece que o parecer sobre o
Projeto de Lei nQ 1.583/93 será examinado oportunamente;
agradece o comparecimento dos convidados e Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Ibrahim Jacob - Oilzon Melo
- Ambrósio Pinto - Márcio Miranda - Antônio Pinheiro -
Wanderley Ávila - aaldonedo Napoleão - Marcos Helênio -
Jaime Martins.
ATA DA 13a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As onze horas e quinze minutos do dia doze de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Francisco Ramalho,
Cóssimo Freitas (substituindo estes dois últimos aos
Deputados Antônio Pinheiro e Célio de Oliveira,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD). e Maria
José Haueisen (substituindo o Deputado Ivo José, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
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Constituição e Justiça; Cõssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Maria José Haueisen e Ambrõsio Pinto, membros da Comissão de
Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer; Roberto
Amaral, Geraldo Rezende, Cõssimo Freitas (substituindo estes
dois últimos aos Deputados Cério de Oliveira e José Renato,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD), e
Ambrôslo Pinto (substituindo o Deputado João Marques, por
indicação da Liderança do PP), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental e na ausência do Presidente, o Vice-Presidente,
Deputado Roberto Amaral, assume a direção dos trabalhos,
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. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
pareceres para o lg turno sobre os Projetos de Lei ngs
1.916/94, que organiza o Conselho Estadual de Cultura, e
1.917/94, que dispõe sobre o Piano Integrado para o
Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais e dá outras
Providências, ambos do Governador do Estado. Em seguida,
redistribui o Projeto de Lei ng 1.916/94 ao Deputado Geraldo
Rezende para relatá-lo pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; o Projeto de Lei ng 1.917/94 aos
Deputados Francisco Ramalho e Roberto Carvalho para relatã-
lo pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, respectivamente.
Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite parecer, mediante
o qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei ng 1.916/94, no lg
turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado
pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Com a
palavra, o Deputado Francisco Ramalho emite parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto
supracitado com a Emenda ng 1, no lg turno. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado pelos membros da
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. O
Deputado Geraldo Rezende emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei no 1.916/94, com a
Emenda nQ 1, no lo turno. Submetido a discussão e votação, é
o parecer aprovado pelos membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Com a palavra, o Deputado
Francisco Ramalho emite parecer, mediante o qual conclui
pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela
legalidade do Projeto de Lei no 1.917/94, no lg turno.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado pelos
membros da Comissão de Constituição e Justiça. O Deputado
Ambrõsio Pinto emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria acima mencionada na forma proposta, no
lg turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado pelos membros da Comissão de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer. 0 Deputado Roberto Amaral emite
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parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto
de Lei no 1.917/94 com a Emenda ng 1, no 1Q turno. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado pelos membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Cássimo Freitas - José
Renato - Marcos Helênio - Francisco Ramalho - Roberto Amaral
- Ermano Batista. -
ATA DA 39à REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas do dia doze de abril de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Antônio Júlio, Emano Batista, Péricles Ferreira
e Ajalmar Silva (substituindo estes dois últimos aos
Deputados Antônio Pinheiro e Célio de Oliveira,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD), membros
da Comissão de Constituição e Justiça; Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão, João Marques, Péricles Ferreira e
Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Célio de
Oliveira, por indicação da Liderança do BRD). membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental e na ausência do Presidente, assume a
direção dos trabalhos o Deputado Antônio Júlio, que declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apreciar, no lg turno, os pareceres sobre os Projetos de Lei
nQs 1.958/94, do Governador do Estado, que autoriza o Estado
de Minas Gerais a doar os imóveis que menciona, e 1.959/94,
do Governador do Estado, que altera a redação de
dispositivos da Lei ng 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
Prosseguindo, redistribui aos Deputados Péricles Ferreira.
pela Comissão de Constituição e Justiça, e Roberto Amaral,
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
relatoria do Projeto de Lei no 1.958/94. Redistribui,
também, ao Deputado Ermano Batista a relatoria, pela
Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei n
1.959/94. Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se á 2
fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Péricles
Ferreira emite parecer, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei nQ 1.958/94. Submetido a discussão e votação,
é o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e
Justiça. Com a palavra. o Deputado Roberto Amaral emite
parecer, por meio do qual conclui pela aprovação da matéria
mencionada na forma proposta. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Com a palavra, o Deputado Emano
Batista emite parecer, mediante o qual conclui pela
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constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei flQ 1.959/94. com a Emenda nQ 1: Colocado o
parecer em discussão, o Deputado Antônio ,Julio requer
vista da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Roberto Amaral - Baldonedo
Napoleão - João Marques - Antônio Carlos Pereira - Ermano
Batista. - -
ATA DA 40a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
Ás onze horas do dia vinte e seis de abril de mil novecentos
e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Antônio Júlio, Ermano Batista, Anderson Adauto,
Baldonedo Napoleão, Roberto Amaral (substituindo estes dois
últimos aos Deputados Antônio Pinheiro e Célio de Oliveira,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD), e
Antônio Carlos Pereira (substituindo este ao Deputado Ivo
José, por indicação da Liderança do PT), membros da Comissão
de Constituição e Justiça; Roberto Amaral, Baldonedo
Napoleão, Antônio Carlos Pereira, João Marques, Antônio
Júlio e Ermano Batista (substituindo estes dois últimos aos
Deputados José Renato e Jaime Martins. respectivamente, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental e na ausência do Presidente, assume a direção dos
trabalhos o Deputado Antônio Júlio, que declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Antônio Carlos Pereira que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apreciar, no lo turno, os pareceres dos relatores sobre o
Projeto de Lei nQ 1.959/94, do Governador do Estado, que
altera a redação de dispositivos da Lei 6.763, de 26/12/75,
que consolida a legislação tributária do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. Encerrada a l parte dos
trabalhos, passa-se á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Antônio
Júlio reabre a discussão do parecer do Deputado Ermano
Batista, pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei ng 1.959/94, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da
matéria, com a Emenda nQ 1, no IQ turno, e informa que
havia solicitado vista do parecer na reunião anterior. Com
a palavra, o Deputado Ermano Batista solicita aos membros
presentes que desconsiderem a leitura do seu parecer feita
na reunião anterior, tendo em vista alterações nele
efetuadas, após reexame da matéria. e apresenta um novo
parecer, mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria, com as
Emendas ns 1 a 9. A Presidência encerra a discussão e
coloca o parecer em votação, o qual é aprovado pelos membros



;;fl
da Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra. o
Deputado João Marques emite parecer pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.959194, no lg
turno, com as Emendas ngs 1 a 9. Submetido a discussão, o
Deputado Antônio Carlos Pereira solicita vista da matéria, o
que é deferido pela Presidência. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares
e convoca os membros das Comissões para a próxima reunião
conjunta, a ser realizada no dia 27/5/94. à

s 10 horas, na
Sala das Comissões, com a finalidade de se apreciar, no lg
turno, o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária sobre o Projeto de Lei nQ 1.959/94, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das comissões, 27 de abril de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - João Marques - Simão Pedro
Toledo - Antônio Carlos Pereira - Baldonedo Napoleão -
Emano Batista.
ATA DA 14a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ás quinze horas do dia dez de maio de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célio de Oliveira, Emano Batista, José Renato e
Cóssimo Freltas (substituindo os dois últimos aos Deputados
Geraldo Rezende e Antônio Júlio, respectivamente, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da comissão de
Constituição e Justiça; cóssimo Freitas, Francisco Ramalho e
Marcos Helênio (substituindo este à Deputada Maria José
Haueisen, por indicação da Liderança do PT), membros da
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer;
Célio de Oliveira, Roberto Amaral, José Renato, Francisco
Ramalho (substituindo este ao Deputado Baldonedo Napoleão,
por indicação da Liderança do PSDB) e Marcos Helênlo
(substituindo ao Deputado Antõnio Carlos Pereira, por
indicação da Liderança do PT), 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 Cóssino
Freitas que 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 para o lg turno do Projeto de Lei n
1.996/94, que autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel
do Municipio de Jequitinhonha e do Projeto de Lei ng
1.999/94, que cria o Fundo de Assistência ao Turismo -
FkSTuR - e dá outras providências, ambos do Governador do
Estado. O Presidente redistribui o parecer sobre o Projeto
de Lei ng 1.996/94, da comissão de constituição e Justiça,
ao Deputado José Renato, que emite parecer por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado e subscrito pelos
Deputados da comissão de Constituição e Justiça. A seguir, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Francisco Ramalho,
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relator da Comissão de Educação, o qual opina pela aprovação
do projeto- A Presidência passa a palavra ao Deputado
Roberto Amaral, relator da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que emite parecer favorável a
aprovação do projeto. São os pareceres sobre o Projeto de
Lei flQ 1.996/94 aprovados por unanimidade. Ato continuo, o
Presidente passa à discussão e à votação do Projeto de Lei
nQ 1.999/94 e redistribui o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça ao Deputado José Renato, que emite
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto. Colocado em discussão e votação, é
o parecer aprovado. O Deputado Francisco Ramalho, relator da
Comissão de Educação, opina pela aprovação do referido
projeto, o qual, após ser submetido à discussão e á votação,
é aprovado. O Deputado Roberto Amaral emite parecer pela
aprovação do projeto com as Emendas ns 1 a 6. Na fase de
discussão desse parecer, o Deputado Marcos Helênio pede
vista da proposição, o que é deferido pela Presidência.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
Presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 11 de maio de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Hely Tarquinio - Dilzon
Meio - Jaime Martins - Ambrósio Pinto - José Renato -
Cóssimo Freitas - Jorge Hannas - Marcos Helênio - Saldonedo
Napoleão - Ailton Vilela.

TRAMITACÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.051/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Milton Salles, a proposição em
epigrafe autoriza a reversão do imóvel a que se refere.
Publicado, foi o projeto baixado em diligência á Secretária

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que nos informou,
pelo Oficio nQ 48/93, não ter interesse na utilização do
imóvel em questão, situado no Município de Conceição dos
Ouros.
Encaminhada á Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu o prazo para emitir parecer, foi a proposição
remetida a esta Comissão, a pedido do autor.

Fundamentação
O projeto em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário à sua aprovação.
A proposição tem como objetivo autorizar o Poder Executivo

a fazer reverter ao Município de Conceição dos Ouros imóvel
doado por aquela municipalidade ao Estado, não consignando
tal operação des pesa no orçamento.
Todavia, na lei de doação ao Estado, não consta a cláusula
de reversão do Imóvel. Assim sendo, a transferência de
propriedade tem de ser efetuada também por doação, com a
qual concorda a Secretaria de Recursos Humanos e
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Administração, conforme OF/GAB/SCBJ/OCJ/569/93, acompanhado
da documentação relativa ao assunto.
Objetivando aprimorar o projeto, apresentamos, ao final

deste parecer, um substitutivo.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.051/92 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI No 1.051192
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição

dos Ouros o imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Conceição dos Ouros o imóvel rural com área de
12.100,00m2 (doze mil e cem metros quadrados), situado no
lugar denominado Chácara, com a seguinte linha divisória:
começa na porteira do corredor com 9,00m (nove metros) de
largura, na divisa com imóvel de Josefina Calderano Peluso e
José Ribeiro Castro de Carvalho, e segue pelo mesmo
corredor, numa extensão de 190,00m (cento e noventa metros)
de comprimento, até a divisa com o imóvel do donatário;
segue pela direita, numa extensão de 115,44m (cento e quinze
metros e quarenta e quatro centímetros), fazendo divisão com
o imóvel de José Ribeiro de Carvalho até o canto do imóvel
de Josefina Calderano Peluso, com o qual segue fazendo
divisão, numa extensão de 90,00m (noventa metros), até o
canto do corredor, seguindo por este até a porteira onde
iniciou a linha divisória.
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 maio de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Jaime Martins, relator -

Marcos Helênio - Antõnio Júlio - Jorge Hannas.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.094/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Bené Guedes, a proposição em tela

autoriza o Estado a doar imóvel ao Município de Palma.
Publicado, foi o projeto enviado á Comissão de Constituição

e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria,
apresentando o Substitutivo ng 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 fazer reintegrar ao patrimônio do Município de
Palma imóvel constituido 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.
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Por meio do Oficio nQ 743/93, a Secretaria de Recursos
Humanos e Administração manifestou-se favoravelmente a
doação do referido bem.
O donatário pretende que no imóvel em questão sejam
construídas casas populares, o que beneficiara as famílias
mais carentes daquele município.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.094/92 na forma do Substitutivo nQ 1. apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Marfins, relator -
Antônio Júlio - Marcos Helênio - Jorge Hannas.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.563193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.563/93, do Deputado João Batista,
estabelece a obrigatoriedade de se realizar o exame
otorrinolaringolôgico nas crianças das escolas públicas
estaduais.
Examinado o projeto pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando as Emendas
nos 1 e 2, vem a matéria a esta Comissão para ser examinada
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A matéria em exame encontra apoio em vários dispositivos da
Carta Magna, os quais asseguram o direito à saúde e à
proteção aos portadores de deficiência.
Endossados pela Constituição Estadual, tais direitos
conduzem à adoção de medidas preventivas contra as
deficiências.
Dessa forma, justifica-se plenamente a preocupação, por
parte do legislador mineiro, de garantir a execução de
ações que resultem no cumprimento do que preconizam as
citadas constituições.
O exame otorrinolaringolôgico preventivo possibilitará, sem

dúvida, o estabelecimento de diagnósticos precoces dos casos
de deficiência auditiva. A obrigatoriedade de o portador
dessa deficiência receber o tratamento adequado resultará na
diminuição das proporções do problema, ligado não somente á
saúde pública, mas também a questões educacionais, como
repetência e evasão.
Julgamos, pois, oportuna a aprovação desse projeto, pois o

consideramos importante para a melhoria das condições de
saúde dos escolares, futuros cidadãos do nosso Estado.
No entanto, a Lei no 10.868. de 25/8/92, que dispõe sobre a

aplicação gratuita dos testes de acuidade visual e auditiva
nos alunos da pré-escola e do lo grau das redes pública e
particular de ensino, garante a essa clientela o primeiro
passo para que sejam sanadas tais deficiências.
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O projeto ora em exame seria, pois, um complemento ao já
disposto em legislação especifica, tornando-se necessário
alterar a sua forma original.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.563/93, no lg turno, na forma do Substitutivo ng i,
redigido a seguir, ficando prejudicadas, em virtude disso,
as Emendas ns 1 e 2, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI Ng 1.563193
Obriga o Poder Executivo a oferecer tratamentos
oftalmológico e otorrinolaringológico gratuitos aos alunos
carentes das escolas públicas estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo obrigado a oferecer,

gratuitamente, tratamentos oftalmológico e
otorrinolaringológico aos alunos carentes das escolas
públicas estaduais portadores de deficiência evidenciada
pelos testes previstos na Lei ng 10.868, de 25/8/92.
# lg - O tratamento a que se refere este artigo compreende
o fornecimento de óculos, próteses, medicamentos, e a
realização dos procedimentos, inclusive cirúrgicos,
necessários á cura ou ao controle da doença, quando for o
caso.
Art. 2g - A unidade escolar poderá exigir, em caso de

desinteresse do portador da deficiência, declaração expressa
da renúncia ao tratamento, firmada pelo referido portador,
se maior de idade, ou por seu representante legal.
Art. 3g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 20 de abril de 1994,
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires, relator - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.563193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o projeto em tela
estabelece a obrigatoriedade de se realizar exame
otorrinolaringológico nas crianças em idade escolar.
Inicialmente, a proposição foi distribuída á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as
Emendas ngs 1 e 2.
Em seguida, a Comissão de Saúde e Ação Social opinou pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng i, por ela
apresentado.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição não apresenta qualquer embaraço do ponto de

vista financeiro-orçamentário à sua aprovação. Versa sobre a
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necessidade de realização do exame otorrinolaringológico nas
crianças das escolas públicas estaduais, e as despesas
decorrentes de sua execução correrão á conta de dotações
consignadas no orçamento estadual.
É mister ressaltar que a matéria trata de assunto de grande
importância social, ao propor para as crianças matriculadas
em escolas públicas a obrigatoriedade do exame medico a fim
de detectar e sanar problemas de fala e audição. O custo
financeiro decorrente dessa medida é significativamente
inferior ao beneficio que ela trará

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.563/93 na forma do Substitutivo ng 1, apresentado
pela Comissão de Saúde e Ação Social, ficando prejudicadas,
em virtude disso, as Emendas ngs 1 e 2. apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Jorge Hannas, relator -

Marcos Helênio - Antônio Júlio.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

P49 1.639/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.639/93, desta Comissão, assegura o
oferecimento gratuito, pelo Estado, da realização do exame
do cariótipo e da triagem metabólica para diagnóstico da
fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito - "exame do
pezinho".
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a
Emenda ng 1. Compete, agora, a esta Comissão emitir parecer
sobre o projeto nos termos regimentais.

Fundamentação
"O nosso destino está em nossos genes", afirma o Prêmio

Nobel de Medicina e um dos descobridores da estrutura do DNA
(ácido desoxirribonucléico). cientista James Watson.
Poderíamos supor que o homem seja determinado pelos seus
genes, estando, pois, a humanidade condenada á ditadura da
genética. Não é bem assim, pois no futuro o homem será capaz
de conhecer a sua própria química e nela influir, segundo
afirmam os cientistas do Projeto Genoma, que pretendem
decifrar todos os genes do corpo humano a fim de tratar
doenças por meio da terapia gênica de ONA recambiante.
E a Idade da Genética. O homem será capaz de exercer a

Medicina preventiva do futuro.
Predisposições genéticas para quase todas as doenças foram

constatadas pelos pesquisadores do Centro de Epidemiologia
de Marselha. na França. Existem atualmente 6 mil doenças
genéticas, cujos genes condicionantes já foram identificados
pelos cientistas. Os primeiros trabalhos sobre
hereditariedade surgiram na segunda metade do século
passado. Pesquisas intensas têm sido desenvolvidas,
destacando-se, entre elas, o já mencionado Projeto Genoma.
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Os exames pré-natais têm sido feitos rotineiramente.
Existem, ainda, serviços de aconselhamento genético, aos
quais os futuros pais recorrem para saber se integram grupos
genéticos de risco, especialmente se já tiveram um filho não
saudável
A fenilcetonõria se caracteriza pela falta de algumas
enzimas que impedem o desenvolvimento normal do cérebro e
causam o retardo mental. Os cientistas acreditam que em
poucos anos haverá uma terapia genética definitiva para
tratar a doença.
Diante desse contexto, é necessário ressaltar as questões
da ética e as medidas de segurança no empreendimento dos
projetos genéticos. Nesse sentido, cientistas e juristas de
países que assumem políticas sociais avançadas lutam para
incluir na legislação do trabalho cláusulas que proíbam o
empregador de demitir, discriminar ou deixar de contratar
pessoas propensas ás doenças genéticas. Ademais, os
estudiosos defendem que nenhum plano de saúde poderá cobrar
taxas adicionais de indivíduos com predisposição a anomalias
genéticas ou recusar sua inscrição.
Estamos, portanto, no limiar do século da luta dos

movimentos dos direitos humanos e das liberdades individuais
pela privacidade genética.
A proposição em pauta é oportuna na medida em que visa a

estabelecer ações preventivas de doenças mentais por meio do
exame do cariótipo e da triagem metabólica para O
diagnóstico da fenilcetonúria e do hlpotireoidismo
congénito. Ademais, no projeto em apreço não percebemos
restrição á liberdade de reprodução nem ocorrência de
atividades manipuladoras da vida humana.
Entretanto, visando á adequação da proposição aos reais
objetivos do projeto, apresentamos a Subemenda ng 1 á
Emenda ng 1. da Comissão de Constituição e Justiça.

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

nQ 1.639/93 com a Subemenda ng i à Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, apresentada a seguir.

SUBEMENDA No 1
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2o - Para o cumprimento do disposto no artigo

anterior, o Poder Executivo celebrará convênios ou contratos
com órgãos ou entidades localizados no Estado, na seguinte
ordem de preferência:

- entidades públicas;
II - entidades filantrópicas;
III - demais entidades privadas.".
Sala das Comissões, 30 de março de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Jorge Eduardo.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.639/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria da Comissão de Saúde e Ação Social, o Projeto de
Lei nQ 1539/93 visa a assegurar o oferecimento gratuito,
pelo Estado, do exame do cariõtipo e da triagem metabólica
para diagnóstico da fenilcetonúria e do hipotireoldismo
congênito - o "exame do pezinho".
Inicialmente, foi o projeto distribuído à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria,
apresentando a Emenda nQ 1.
A seguir, foi a proposição enviada à Comissão de Saúde e
Ação Social, que opinou pela sua aprovação com a Subemenda
ng 1 á Emenda ng 1.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para que sobre ele
seja elaborado parecer.

Fundamentação
A proposição em análise pretende obrigar o Estado a

oferecer, gratuitamente, o exame do cariôtipo e a triagem
metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria e do
hipotireoidismo congênito, conhecido como "exame do
pezinho". O primeiro seria oferecido aos portadores da
sindrome de Oown e aos pais e irmãos do portador que a tenha
contraido por translocação cromossõmica. Prevê-se que o
segundo exame seja oferecido a toda a população.
Inicialmente, não podemos deixar de mencionar a
indiscutivel necessidade do projeto em análise.
Sob o aspecto das finanças públicas, entendemos que o
projeto é digno de aprovação, pois a prevenção tem custos
infinitamente inferiores à cura.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.639/93, no lg turno, com a Subemenda ng 1,
apresentada pela Comissão de Saúde e Ação Social, à Emenda
ng 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helénio, relator -
Antõnio Júlio - Jorge Hannas.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.660/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o projeto de lei
em epigrafe estabelece a obrigatoriedade de q ue projetos de
construção de rodovias estaduais prevejam a implantação de
passarelas para pedestres nos trechos que cruzam perimetros
urbanos.
Publicada, foi a matéria distribuida à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A seguir, foi a proposição
enviada à Comissão de Administração Pública, q ue opinou por
sua aprovação com a Emenda nQ i. Agora, nos termos
regimentais, vem o projeto a esta Comissão para ser
examinado.

Fundamentação
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grande número de atropelamentos que hoje se observam nas
rodovias estaduais.
No que se refere à repercussão financeira, entendemos que a
proposição acarreta aumento no custo das rodovias a serem
construídas, fato compensado pelo indiscutível mérito da
matéria.
Em relação ao aspecto orçamentário, obervamos a
inexistência de qualquer impacto, na medida em que a
proposição, se aprovada e sancionada, somente afetará os
projetos de construção de rodovias ainda não elaborados.
Ora, é absolutamente improvável que seja iniciada neste
exercício a construção de estrada cujo projeto não tenha
sequer sido concluído.
Quanto à Emenda ng 1, apresentada pela Comissão que nos
antecedeu no exame da proposição, acreditamos que possui
conteúdo semelhante ao do projeto, mas optamos por mantê-la,
por entendermos que aprimora a técnica legislativa da
redação original

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.660/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, apresentada
pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1994
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Célio
de Oliveira - Jorge Hannas.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.748/93

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

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei
ora analisado pretende declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Essénios do 3g Milênio ng 246, com sede no
Município de Selo Horizonte.
A proposição foi submetida, preliminarmente, ao exame da

Comissão de Constituição e Justiça, que constatou inexistir
óbice dos pontos de vista jurídico, legal e constitucional a
sua tramitação.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de
deliberação conclusiva, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço é uma sociedade civil sem fins
lucrativos e tem por objetivo a auto-realização do homem por
meio do desenvolvimento de sua consciência moral e do seu
conhecimento teórico da maçonaria.
Conceder à Loja Maçônica Essênios do 3g Milénio ng 246 a
delaração de sua utilidade pública é dar-lhe instrumento
para que continue sua obra benemérita.

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

Lei ng 1.748/93, em lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 10 de maio de 1994.
Francisco Ramalho, relator.
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PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.785/93

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

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
apreço propõe seja declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Sol Nascente ng 144, com sede no Município de
Guanhàes.
Publicada, foi a matéria encaminhada preliminarmente a

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Deve a matéria receber, agora, parecer para o lQ turno de
deliberação conclusiva, em obediência ao que dispõe o
Regimento Interno.

Fundamentação
A Loja Maçónica Sol Nascente ng 144 tem por finalidade
incentivar a prática do bem, combatendo as condutas
inadequadas ao convívio social, inculcando a seus filiados
os princípios de tolerância mútua e respeito aos semelhantes
e a si próprio. Contribui, assim, para o aperfeiçoamento
moral do ser humano.
Pelo trabalho de difusão dos bons costumes na comunidade, a

entidade faz jus á declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.785/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.892/94

Comissão de Agropecuária e Politica Rural
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade do
Estrela do Sul, com sede no Município de Tarumirim.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Dando cumprimento ao disposto no art. 195, c/c o art. 104,
1, "a', do Regimento Interno, passamos a examinar a matéria,
em caráter conclusivo.

Fundamentação
A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade
do Estrela do Sul é entidade constituída na forma de
sociedade civil, com personalidade juridica, sem fins
lucrativos, e cujos diretores são pessoas idóneas, que nada
percebem pelo exercício dos cargos que ocupam.
Entre as finalidades estatutárias da entidade, destaca-se a
reunião de recursos disponíveis, materiais, humanos e
assistenciais, com vistas á melhoria das condições de vida
do homem do campo, mediante o desenvolvimento tecnológico da
agricultura.
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Consideramos, portanto, oportuno seja a referida Associação

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno,
do Projeto de Lei ng 1.892/94 na forma original.
Sala das Comissões. 12 de maio de 1994-
Arnaldo Canarinho, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.942194

Comissão de Defesa Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei
em epígrafe declara de utilidade pública a Sociedade Corpo
de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont, com sede no
Municipio de Santos Dumont.
Após ser publicada, a proposição foi submetida ao exame da
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a Sociedade Corpo de
Bombeiros Voluntários de Santos Dumont tem por finalidade
proteger e salvar a vida e os bens dos habitantes da cidade
em caso de calamidade pública, sobretudo quando ocorrem
incêndios.
Suas finalidades estatutárias, como vemos, se enquadra na
competência regimental desta Comissão, principalmente no que
se refere aos itens segurança publica e defesa civil.
Desse modo, nada mais justo do que conceder á entidade a

declaração de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.942/94, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1994.
Cóssimo Freitas, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.999/94

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 469/94. o Governador do Estado
encaminhou ao Poder Legislativo o projeto de lei em
epigrafe, quecria o Fundo de Assistência ao Turismo -
FASTUR - e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/4/94, a
proposição, que tramita em regime de urgência, nos termos
do art. 69 da Constituição do Estado, foi encaminhada ás
Comissões supracitadas para, em reunião conjunta, receber
parecer, consoante o disposto no art. 222 do Regimento
Interno.
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Encarregados de examinar os aspectos juridico,
constitucional e legal da matéria, passamos a fundamenta-la
na forma que se segue

Fundamentação
O Estado membro, no regime federativo consagrado pela
Constituição Federal, possui autonomia para organizar sua
estrutura administrativa e funcional, de acordo com as
necessidades que lhe forem peculiares. Assim, a constituição
de fundo contábil, sem personalidade jurídica própria,
embora integrado nas estruturas administrativa e financeira
estadual, representa o fruto do exercício de competência
legislativa reservada ao Estado no art. 25, l, da
Constituição da República.
A proposição obedece, ainda, ás exigências da Lei
Complementar nQ 27, de 19/1/93, ao estabelecer normas
relativas aos objetivos, aos recursos e á gerência do fundo,
além de designar a entidade gestora e constituir o grupo
coordenador.
A iniciativa do processo legislativo, exercida pelo
Governador do Estado, não encontra óbices de natureza
constitucional, pois a matéria em tela não se encontra
arrolada entre aquelas que, no art. 66 da Carta Estadual,
são reservadas privativamente a órgão ou poderes do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.999/94, na forma proposta
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -
Ermano Batista - Cóssimo Freitas.
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em exame, que cria o Fundo de Assistência
ao Turismo - FASTUR - e dá outras providências, foi
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem ng 469/94, do
Governador do Estado, e tramita em regime de urgência, nos
termos do art. 69 da Constituição Estadual.
Apreciada, preliminarmente, na Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices a sua normal tramitação,
vem a matéria a esta Comissão para receber parecer para o 1Q
turno, na forma regimental.

Fundamentação
A ConstituiçãoEstadual estabelece, em seu art. 242, que "o
Estado apoiará e incentivará o turismo como atividade
econômica, reconhecendo-o como forma de promoção e
desenvolvimento social e cultural", e determina, no art.
243, VI. a 'criação de fundo de assistência ao turismo, em
beneficio das cidades históricas, estãncias hidrominerais e
outras localidades com reconhecido potencial turístico
desprovidas de recursos".
A criação do Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR -
corresponde ao cumprimento, por parte do Governo, desse
imperativo constitucional, garantindo suporte financeiro às
atividades e aos projetos turísticos que se enquadrem nos
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critérios estabelecidos no Plano Estadual de Turismo -
PLANITUR -, viabilizando, destarte, a expansão desse
importante setor da economia.
São objetivos do FASTUR apoiar e incentivar o turismo nas

cidades históricas, nas estâncias hidrominerais e em outras
localidades de reconhecido potencial turístico, por meio de
financiamento concedido a pessoas jurídicas de direito
privado e a entidades públicas, estaduais ou municipais,
desde que apresentem projetos de comprovada viabilidade
técnica e econômico-financeira.
A criação desse fundo revela-se, portanto, oportuna e
necessária, pois está comprovado que o turismo, se
racionalmente aproveitado, é uma atividade económica
significativa, tendo o mérito de ocupar expressiva parcela
da mão-de-obra das comunidades envolvidas, além de produzir
reflexos altamente positivos em outros setores, de
contribuir para a formação social e cultural da sociedade,
para a elevação do nível de renda e para o crescimento da
receita estadual.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 1.999/94, no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 10 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Marcos Helênio - Côssimo Freitas.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe cria o Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR - e
dá outras providências.
Publicada, foi a proposição enviada á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A seguir, foi remetida á
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer,
que opinou pela sua aprovação. Vem agora a esta Comissão
para que seja examinada.

Fundamentação
O turismo é exemplo significativo de setor econômico de
grande potencial em termos de geração de renda e empregos.
Esse fato pode ser facilmente verificado na Europa e nos
Estados Unidos, onde maior atenção é dada a essa atividade
e. por conseqüência, maior número de turistas para lá aflui.
Em nosso Pais, ao contrário, a norma tem sido relegar a

atividade turística a plano inferior, deixando sua evolução
na dependência de fatores aleatórios.
Essa situação parece ter sido observada pelo atual Governo
de nosso Estado, que, após enviar a esta Casa a política
estadual de turismo, remete agora o projeto de lei que cria
o fundo destinado a ampará-la.
A medida é, em nosso entendimento, necessária, e esperamos
que supra as lacunas mencionadas. A forma escolhida - a
criação de um fundo - nos parece ade quada, pois estabelece a
necessidade de que os recursos sejam aplicados com
eficiência. Dessa maneira, evita-se o desperdício de
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recursos observado no passado, e fica garantida a
disponibilidade de recursos no futuro.

Conclusão
Emface do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.999/94, no lg turno, com as Emendas ngs 1 a 6, a
seguir redigidas.

EMENDA Ng 1
Acrescente-se onde convier;
"Art .....- Fica criado na estrutura orgânica da

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais o Centro de
Formação de Professores - CEFOP -, subordinado a
Subsecretaria de Desenvolvimento Educacional, com a
finalidade de planejar, programar, acompanhar e avaliar
cursos destinados á preparação de docentes para o ensino
fundamental e médio da rede pública estadual de Minas
Gerais.".

EMENDA NQ 2
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os cursos programados pelo Centro de Formação

de Professores - CEFOP - serão realizados mediante convênio
firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e a
Universidade Estadual de Minas Gerais.
Parágrafo único - Na impossibilidade da realização dos
cursos na forma prevista neste artigo, a Secretaria de
Estado da Educação poderá firmar convênio com outras
instituições de ensino superior reconhecidas.

EMENDA NQ 3
Acrescente-se onde convier:
"Art.... - O Centro de Formação de Professores - CEFOP -

terá 1 (um) Diretor, indicado pelo Secretário de Estado da
Educação e nomeado pelo Governador do Estado.
Parágrafo único - A indicação referida neste artigo deverá

recair em profissional de reconhecida experiência na área de
formação de professor.".

EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier:
'Art . .... - O Centro de Formação de Professores - CEFOP -

terá um Conselho Diretor composto:
- pelo seu Diretor:

II - por 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da
Educação indicados pelo Secretário;
III - pelo Secretário-Coordenador da Subsecretaria de
Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da
Educação;
IV - por 3 (três) representantes da Universidade Estadual

de Minas Gerais indicados pelo Reitor;
V - por 3 (três) professores de renomada competência na

área de formação de professores indicados pelo Secretário de
Estado da Educação.
Parágrafo único - Os membros do Conselho Diretor terão

mandato de 3 (três) anos.'.
EMENDA No 5

Acrescente-se onde convier:
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"Art . - As normas de organização e funcionamento do

Centro de Formação de Professores - CEFOP - serão propostas
pelo Conselho Diretor, homologadas pelo Conselho Estadual de
Educação e aprovadas por decreto do Governador do Estado.
Parágrafo único - O decreto conterá, ainda, as competências

do Conselho Diretor, disposições sobre o regime dos cursos a
serem oferecidos e os títulos e diplomas a serem conferidos,
e as exigências •legais para a plena consecução de seus
objetivos.".

EMENDA Hp E
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Ficam criados, no Anexo III do Decreto ng
16.409, de 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Diretor II,
código MG-05, símbolo 5-02, e 1 (um) cargo de Assessor II,
código MG-12, símbolo S-03, de provimento em comissão,
destinados ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de
Estado da Educação-
Sala das Comissões, 10 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Dilzon Meio - Hely Tarquinio - José Renato - Jaime Martins.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.453193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epígrafe objetiva dar o nome de Otaviano de Araújo
Magalhães à estrada que liga a cidade de Bambui ao Sanatório
São Francisco de Assis.
Aprovado o projeto no lQ turno, compete-nos, agora, emitir
parecer sobre a matéria para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos do art. 196, c/c o art. 104, 1. "b".
do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em pauta já foi devidamente examinada por esta

Comissão no lg turno, cabendo-nos tão-somente, nesta fase.
ratificar o nosso posicionamento anterior.
Com efeito, atribuir o nome de Otaviano de Araújo Magalhães
à estrada que liga a cidade de Sambui ao Sanatório São
Francisco de Assis é uma justa homenagem que se pretende
prestar a esse cidadão bambuiense que dedicou a sua longa
existência á causa do bem comum.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.453/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1994.
Sebastião Costa. relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.932/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o Projeto de Lei ng
1.932/94 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Manhuaçu imóvel destinado à construção de um Centro de Apoio
ao Trabalhador - CAT - pelo SESIMINAS.
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O projeto foi aprovado no lg turno na forma de
substitutivo. -
Nos termos do Diploma Regimental, vem, agora, o projeto a

esta Comissão para ser objeto de parecer para o 2g turno.
Segue anexa a redação do vencido, que e parte deste

parecer.
Fundamentação

O projeto tem por escopo a doação de imóvel do Estado a
Prefeitura Municipal de Manhuaçu para a construção de um
Centro de Apoio ao Trabalhador - CAT.
Como salientamos no lQ turno, a doação do terreno ao

Município de Manhuaçu não implicará despesas adicionais para
o erário estadual, não havendo, portanto, impedimento à
aprovação da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.932/94 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins, relator -

Marcos Relênio - Jorge Hannas - Antônio Júlio.
Redação do Vencido no 19 Turno

PROJETO DE LEI P4g 1.932/94
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Manhuaçu o imóvel situado naquele município, no
Bairro Baixada, constituído de um terreno com área total de
12.047,62m2 (doze mil e quarenta e sete sessenta e dois
metros quadrados), com as seguintes dimensões: ao norte,
210,00m (duzentos e dez metros), confrontando com a Av. Melo
Viana; ao sul, 50,00m (cinqüenta metros), com a Av. TeÕcrito
Pinheiro, formando um ângulo reto com o rio, com 35,00m
(trinta e cinco metros); a leste, 50,00m (cinqüenta metros)
até o rio, com terrenos de propriedade da Prefeitura
Municipal; e a oeste, com a Rua Manoel Pinheiro, com 51,00m
(cinqüenta e um metros), conforme transcrições ngs 12.153,
14.154 e 12.158 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Manhuaçu.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo
destina-se á construção de um Centro de Apoio ao
Trabalhador.
Art. 2g - O imóvel objeto da doação 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. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 1994.

PARECER SOBRE AS EMENDAS Nos 2 E 3, APRESENTADAS NO 1Q
TURNO,

AO PROJETO DE LEI NQ 852/92*
Comissão de Administração Pública
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ibrahim Jacob,
dispõe sobre a fixação da data de pagamento das tarifas
relativas à prestação de serviços públicos no Estado.
Depois de ser publicado, em 26/5/92, e de receber parecer

das Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública, retorna o projeto a esta Comissão, nos termos do
2g do art. 195 do Regimento Interno, para apreciação das
Emendas ngs 2 e 3, apresentadas em Plenário.
Por força de requerimento do Deputado Marcos Helênio,

solicitando a retirada do Substitutivo ng 3, de sua autoria,
este não será submetido a apreciação.

Fundamentação
A Emenda ng 2. do Deputado Diizon Meio, tem o propósito de
minimizar a difícil situação por que passam os
desempregados. Da interpretação do conteúdo da emenda,
infere-se que não se trata de isenção do pagamento da
tarifa, e sim, de uma prorrogação do prazo para seu
recolhimento.
E oportuno lembrar que a CEMIG, principalmente, tem
dispensado às empresas em dificuldades financeiras um
tratamento similar ao que se propõe por via da emenda em
discussão.
Já a Emenda nQ 3, também do Deputado Dilzon Meio, não tem

como prosperar. Ela vincula a data do pagamento das tarifas
por parte dos aposentados e pensionistas á data do
recebimento de seus beneficias. Tal vinculação certamente
seria prejudicial a essa classe de consumidores, já que
muitas vezes a agência bancária responsável pelo pagamento
do beneficio não recebe pagamento de tarifas, o que
complicaria ainda mais a vida dessas pessoas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação da Emenda ng

2 e pela rejeição da Emenda ng 3.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1993.
Bonifácio Mourão, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Antônio Fuzatto - José Bonifácio - José Renato.
- Fica sem efeito a publicação do Parecer para o lg

Turno sobre as Emendas ngs 2 e 3 e sobre o Substitutivo rig 3
ao Projeto de Lei ng 852/92, verificada na edição. de
21/9/93.)

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Hp 5.175/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o requerimento em

epigrafe solicita ao Governador do Estado e ao Secretário da
Fazenda sejam realizados estudos a fim de se permitir a
correção monetária dos saldos de crédito do ICMS, a
transferência de créditos de ICMS em excesso, a exclusão da
base de cálculo do ICMS. dos acréscimos financeiros cobrados
nas vendas a prazo.

Fundamentação
Representando antiga reivindicação dos contribuintes
mineiros, a proposição em comento encerra una medida de
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grande alcance socioeconõmlco, tendo em vista a repercussão
que advirá de sua adoção. Isso ocorre porque o projeto
nivelará a politica tributária mineira àquela adotada por
outros Estados como São Paulo e Paraná, pioneiros na adoção
de providências salutares nessa área de atuação.
Ressalte-se, outrossim, que, tendo sido a matéria acolhida,

há alguns meses, por aqueles Estados, a experiência já pode,
com base nos resultados obtidos, ser analisada e considerada
como perfeitamente viável para outras unidades da Federação,
como Minas Gerais, por exemplo.
Assim, entendemos ser a proposição conveniente e oportuna.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 5.175/94.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1994.
Roberto Amara], relator.
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Belo Horizonte, terça-feira, 17 de maio de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum"

COMPARECIMENTO
- As 9h16min, comparecem os Deputados;
Agostinho Patrus - Ambrôsio Pinto - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Homero Duarte - tbrahim Jacob - Jorge
Hannas - José Braga - Remil Kumaira - Paulo Pettersen -
Wanderley Ávila.

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 reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados para a reunião ordinária
de segunda-feira, dia 16, ás 20 horas.

ATA DA 1149 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas do dia dezenove de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira. Roberto Amara],
Baldonedo Napoleão, Antônio Carlos Pereira, João Marques e
João Batista (substituindo este ao Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado João Marques que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Á Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
redistribui ao Deputado João Marques, a fim de que emita
parecer para o lQ turno, o Projeto de Lei ng 1.300/93, do
Deputado Tarcisio Henriques, que cria linha de transporte
rodoviário coletivo internunicipal com sede no Município de
Cataguases. A seguir, o Presidente esclarece que os Projetos
de Lei ngs 1.914, 1.916. 1.917 e 1.919/94. do Governador do
Estado, não se encontram em condições técnicas de ser
apreciados no 2g turno nesta reunião. Encerrada a la parte
dos trabalhos, a Presidência submete á apreciação da
Comissão questão que se colocou com relação à análise dos
processos de aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais, a fim de se ratificarem as exigênciasprevistas na
Resolução ng 5.129, de 28/12/92, no que tange à documentação
a ser apresentada pela entidade beneficiada quando da
prestação de contas. A Comissão delibera que se deve manter
o previsto na mencionada resolução. Logo após, o Presidente
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passa a palavra ao Deputado João Marques, que emite
pareceres concluindo pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar ng 32/94 com a Emenda ng 1, no 2g turno; dos
Projetos de Lei ngs 1.300/93 na forma proposta, e 1.314/93
com a Emenda flQ 1, no lg turno. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. O
Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer concluindo pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.466/93, no 2g turno.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. O
Deputado João Batista emite parecer, concluindo pela
aprovação do Projeto de Lei ng 1.918/94, no 2g turno, na
forma do vencido no lQ turno. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Antônio Carlos
Pereira informa que não se encontra em condições de emitir
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.071/92, no lg turno, o
qual consta na pauta destes trabalhos. Encerrada essa fase
da reunião, passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência designa
o Deputado João Batista para relatar os processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades: Caixa Escolar Monsenhor Saul Amara], de
Sacramento; Creche Frei Gabriel de Frazzano, de Uberaba;
Associação de Moradores da Vila Santo Antônio do Rio Grande.
de Fronteira; Conferência de São Vicente de Paulo, de
Buritizeiro; Associação Rural Comunitária de Cambaúba, de
Monte Carmelo; Associação Familia de Caná, de Belo
Horizonte; Casa da Amizade, de Brasópolis; Caixa Escolar
José Leitão de Souza, de Conceição das Alagoas; Sociedade
Musical São Sebastião, de Dores de Campos; Associação
Sanjoanense de Assistência ao Menor - ASAM -, de São João
de]-Rei; Sociedade dos Amigos de Aguas Santas, de
Tiradentes; Associação Comunitária de Trabalho e Artesanato
do Caburu - ACOTAC -, de São João dei-Rei; Banda do Congado
de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, de Coronel
Xavier Chaves; Associação da Feira de Arte e Artesanato, de
São João de]-Rei; Hospital Municipal Santo Antônio. de
Alterosa; Santa Casa de Misericórdia, de Lavras; Santa Casa
de Misericórdia, de Areado; Santa Casa de Misericórdia, de
Nepomuceno, e Hospital Vaz Monteiro de Assistência à
Infância e á Maternidade, de Lavras; o Deputado João
Marques, para relatar os processos de aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais das seguintes entidades: El
Shaday - Missão Artistica, Cultural e Social, de Contagem;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de
Pará de Minas; Grupo de Apoio e Prevenção à Aids do Estado
de Minas Gerais - GAPA-MG -, de Belo Horizonte; Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Areião, de Crucilândia;
Associação Comunitária e Assistência ao Menor Carente de
Sardoá - ACAMECS -, de Sardoà; União Operária de Governador
Valadares, de , Governador Valadares; Associação Comunitária
Agua Boa, de Agua Boa; Associação Beneficente da Comunidade
de Cubas, de Ferros; Centro Social Comunitário, de
Governador Valadares; Associação Assistencial ao Menor
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Carente - ASMEC -. dá Governador Valadares: Asilo Nossa
Senhora da Piedade, de Belo Horizonte: Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Córrego de Peroba - ASPRORU
-, de Sardoá: Associação Espirita Santo Agostinho, de
Passos; Sociedade de São Vicente de Paulo. de Passos; Centro
Infantil de Felixlândia, de Onça de Felixlãndia: Associação
Beneficente São Francisco de Assis - Abrigo Cônego Sebastião
Arruda Vieira Mendes, de Descoberto: Creche Pequeno Polegar,
de ItaCina; Associação Comunitária e Desportiva do Bairro de
Santanensa, de Itaúna; Associação dos Pequenos Produtores
Rurais de Campestre, de Crucilândia; e Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados - APAC -. de Itaüna; o
Deputado Roberto Amaral, para relatar os processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades: Associação Social Cristã, de
Andrelãndia; Divulgação Espirita Cristã, de Uberlândia;
Associação dos Moradores de Canabraval e Lagoa de São João,
de São João da Ponte: Caixa Escolar Nádima Miranda de Sena.
de Talobeiras; Associação Beneficente de Assistência Social,
de Rubelita; Associação da Amizade Divisa Alegre, de Aguas
Vermelhas; Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural dos
Pequenos Produtores Rurais de Tapera, de Rio Pardo de Minas:
Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de
Mandassaia 1 e II, de Rio Pardo de Minas; Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Ipatinga: Associação
dos Moradores do Conjunto Habitacional Pontal, de Uberaba;
Caixa Escolar José Leitão Souza. de Conceição das Alagoas;
Associação Esportiva, de Paraguaçu: Conferência São Vicente
de Paulo, de Monte Santo de Minas; Centro Comunitário Amor e
Fraternidade - CECDMAF -, de Jordânia; Ação Manhuaçuense de
Promoção ao Menor - AMPM -, de Manhuaçu; Semi-Internato
Evangélico Novo Amanhã, de Santa Bárbara do Tugúrio; Caixa
Escolar Belisário Moreira, de Ressaquinha; Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, de Passa-Tempo; Associação de
Moradores e Amigos de Catas Altas da Noruega - AMACAN -, de
Catas Altas da Noruega; Associação dos Pequenos Produtores
Rurais de Areião, de Crucilândia; Santa Casa de
Misericórdia, de Santa Rita do Jacutinga; Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Caxambu: Casa da
Amizade das Senhoras dos Rotarianos de São João da Ponte, de
São João da Ponte; Centro Comunitário Cônego José Fernandes
Siqueira, do Povoado do Rosário, de Itumirim; o Deputado
Baldonedo Napoleão, para relatar os processos de aplicação
de recursos oriundos de subvenções sociais das seguintes
entidades: Associação das Senhoras de Caridade de São
Vicente de Paulo. de Ponte Nova; Associação Comunitária do
Rosário, de Guaraclaba: Associação de Proteção á Maternidade
e á Infância, de Cachoeira do Campo: Associação de Moradores
dos Bairros Esplanada e Francisco Machado Filho, de
Divinópolis; Caixa Escolar Padre Galdino Ferreira Diniz, de
Carmo da Mata; Associação Cristã Feminina, de Belo Horizonte
(dois processos); Associação de Proteção á Infância, de
Volta Grande; Lar dos Meninos São Domingos, Obra Social -
LMSDDS -, de Belo Horizonte; Sociedade Amigas da Cultura, de
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Belo Horizonte; Associação Comunitária Indígena Pataxã
Thyumdayba - ACIP -, de Carmésia; Associação Amigos de
Palmôpolis, de Palmópolis; Centro Social Profissionalizante
e Cultural de Teõfilo Otôni - CESPROCTO -, de Teófilo Otôni;
Associação Comunitária Ação Social e Educacional Médio
Piracicaba - ACSMEP -, de João Monlevade; Associação
Comunitária da Vila Suzana - ASCOVIS -. de Mateus Leme;
Departamento de Minas Gerais do Instituto de Arquitetos do
Brasil, de Belo Horizonte; Creche Comunitária Padre
Francisco Carvalho Moreira, de Belo Horizonte; Associação
dos Moradores do Bairro Nova Pirapora, de Pirapora; e
Sociedade Beneficente de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
de Diamantina; e o Deputado Antônio Carlos Pereira, para
relatar os processos de aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais das seguintes entidades: Caixa Escolar
General Osório, de Agua Comprida; Assistência Social Santa
Terezinha, de Uberaba; Caixa Escolar Padre José Ribeiro de
Freitas, de Campina Verde; Lar dos Velhinhos da Sociedade
São Vicente de Paulo, de Governador Valadares; Conferência
Vicentina do Senhor Bom Jesus, de Campanário; Associação dos
Moradores do Bairro Vicente Guabiroba, de Guanhães;
Associação de Apoio aos Idosos Inativos e Incapacitados
Físicos, de Campanário; Associação Comunitária Padre João de
Oliveira Lima, de Caeté; Vila Vicentina, de Sete Lagoas;
Associação Comunitária, de Baldim; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Ponte Segura, de Senador
Amara]; Legião de Assistência Cristã - LAC - Mantenedora da
Casa do Menino, de Uberaba; Sociedade Roupeiro dos
Pequeninos, de Mutum; Conselho Particular São Francisco de
Assis da Sociedade de São Vicente de Paulo. de Caeté;
Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis, de Belo
Horizonte; Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Tombos; e
Associação Comunitária Bela Vista, de Teõfilo DtônL Em
seguida, a Presidência passa a palavra ao Deputado João
Batista, que emite pareceres sobre os processos de aplicação
de recursos oriundos de subvenções sociais a ele
distribuidos 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 João
Marques emite pareceres mediante os Quais 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 Roberto
Amaral emite pareceres sobre os processos de aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais a ele distribuídos
nesta reunião, concluindo pela sua aprovação. Colocados em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Ato contínuo, o Deputado Baldonedo Napoleão emite
pareceres, mediante os Quais 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. 0 Deputado Antônio Carlos Pereira emite pareceres



concluindo pela aprovação dos processos de aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais a ele distribuidos.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. O Deputado Baldonedo Napoleão,
relator também dos processos de aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais das entidades Creche
Comunitária Terra Nova, da Vila do Acaba Mundo, de Belo
Horizonte; Associação de Moradores do Bairro Nações, de
Divinópolis; Fundação e Associação para a Reintegração e
Assistência Social a Viciados e Carentes - FARASVEC -, de
Lagoa da Prata; Associação de Proteção e Amparo ao
Deficiente Físico do Vale do Rio Doce - ASPAMDE -, de
Governador Valadares; Associação de Assistência e Apoio ao
Idoso - ASAI -. de Governador Valadares; Conselho
Comunitário e Associação dos Moradores de Comercinho, de
Comercinho; Associação Amigos de Palmôpolis, de Rio do
Prado; Associação de Moradores do Bairro Maracanã, de
Salinas; Associação de Mães da Igreja Deus é Amor, de
Salinas; Esporte Clube Fabril, de Oliveira; Irmandade dos
Congados de Nossa Senhora do Rosário, de Carmo da Mata;
Associação de Amigos e Moradores do Bairro de Lourdes, de
Governador Valadares; Lions Clube, de Patrocínio; Hospital
Evangélico, de Carangola; Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Taboão, de Ouro Fino; Caixa Escolar
Vinicius Meyer. de Pouso Alegre; Associação dos Moradores
dos Bairros Pereira, Tanque. Laranjal e Renô. de Ouro Fino;
Associação dos Moradores do Distrito de Crisólia, de Ouro
Fino; Conselho Comunitário de Vila do Buritis da Porta, de
Várzea da Palma; Creche Comunitária Tancredo Neves, de
Capelinha; Associação Casa da Criança Maria Antõnia, de
Diamantina; Conferência de São Vicente de Paulo. de
Buritizeiro; Caixa Escolar Waldomiro Magalhàes Pinto, de
Várzea da Palma; Centro Comunitário Casa de Nazaré, de
Diamantina; Associação das Vilas de Contagem, de Contagem; e
Associação Comunitária do Bairro Alto Santa Cruz, de Itinga,
requer sejam esses processos convertidos em diligência às
mencionadas entidades. O Presidente defere esses
requerimentos, nos termos regimentais. Cumprida a finalidade
da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece o comparecimento 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, 20 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Baldonedo
Napoleão - Antônio Fuzatto -. Geraldo Rezende - Bernardo
Rubinger.
ATA DA 42a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de maio de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Pinheiro, Geraldo Rezende,
Bonifácio Mourão e Jorge Hannas (substituindo este ao
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do
PFL), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
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Baidonedo Napoleão, Dilzon Meio, Bonifácio Mourão, João
Marques e Jaime Martins, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental e
verificada a presença dos Deputados Jorge Eduardo e Maria
Olivia, o Presidente, Deputado Antônio Pinheiro, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Jaime Martins que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apreciar os pareceres para o lg turno do Projeto de Lei no
1.932/94. do Deputado Jorge Hannas, que autoriza a reversão
de imóvel ao patrimônio do Municipio de Manhuaçu. Logo após,
redistribui aos Deputados Geraldo Rezende, da Comissão de
Constituição e Justiça, e Baldonedo Napoleão, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, a relatoria do
Projeto de Lei ng 1.932/94. Encerrada a ia parte da reunião,
passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação
do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende emite parecer, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 1.932/94 na forma do Substitutivo no 1, no
lQ turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado pelos membros da Comissão de Constituição e
Justiça. Com a palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão
profere parecer, no qual opina pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.932/94 na forma do Substitutivo no 1, no lo turno.
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 a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 10 de maio de 1994.
Célio de Oliveira - Presidente - Adelmo Carneiro Leão -
João Marques - Marcos Helênio - José Renato - Roberto
Amara].
ATA DA 117a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto
Amaral, Baldonedo Napoleão, João Marques. José Renato e
Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Antônio
Carlos Pereira, por indicação da Liderança do PT), membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e, nos
termos do art. 216, lo do Regimento Interno, os Deputados
Arnaldo Canarinho, pela Comissão de Agropecuária e Politica
Rural, e Hely Tarquinio, pela Comissão de Politica
Energética, Hidrica e Minerária. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhose solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
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informa que a reunião se destina a apreciar a pauta.
Encerrada a 1s3 parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da
Ordem do Dia. O Deputado Baldonedo Napoleão, relator do
Projeto de Lei nQ 2.004/94, do Governador do Estado, que
autoriza a abertura de crédito especial em favor da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, emite
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto,
em turno único, com a Emenda nQ 1. Submetido o parecer a
discussão, o Deputado Adelmo Carneiro Leão solicita vista da
matéria. O Presidente defere essa solicitação, nos termos
regimentais. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no
próximo dia 11, às 16 horas, na Sala das Comissões, com a
finalidade de se apreciar o parecer sobre a supracitada
matéria, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 11 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Oilzon Melo - Jaime Martins
- Hely Tarquinio - José Renato. -
ATA DA 32g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E
AÇÃO SOCIAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas, Wilson Pires e
Geraldo da Costa Pereira, membros da Comissão supracitada.
Estão presentes, também, os Deputados Hely Tarquínio e
Antônio Pinheiro. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Geraldo da Costa Pereira 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 e solicita à assessoria que
distribua aos membros da Comissão oficio encaminhado pela
HEMOMINAS, para posterior análise. A seguir, o Presidente
convida os Srs. José Nélio Januário, Coordenador de
Tecnologia Aplicada à Saúde do Governo do Estado de Minas
Gerais, e Fernando Siqueira de Rezende para tomarem assento
à mesa. O Sr. José Nélio Januário discorre sobre a II
Conferência de Saúde Brasil-Cuba, a ser realizada no período
de 25 de maio a 3 de junho deste ano, no Instituto Ibero-
Latino-Americano da Saúde e do Trabalho (Brasil) e no
Hospital CO. Hermanos Ameijeiras (Cuba). Participam dos
debates todos os parlamentares presentes. O Presidente
apresenta requerimento à Mesa no qual indica seja acolhida a
indicação do nome do Deputado Wilson Pires para participar
em Cuba do evento acima mencionado. Submetido a votação, é
esse requerimento aprovado. A seguir, o Presidente passa à
discussão e à votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência anuncia a retirada de pauta do Projeto de Lei no
999/92, para ser apreciado na próxima reunião. Logo após, a
Presidência redistribui o Projeto de Lei ng 1.756/93, no lQ
turno, ao Deputado Wilson Pires. 0 Deputado Wilson Pires faz
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a leitura do parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do projeto com as Emendas ngs 2 a 5, pela rejeição da
Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela
aprovação da Emenda ng 6. Submetido a discussão e votação, é
o parecer aprovado. Ato contínuo, a Presidência passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado José
Leandro emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2o turno,
do Projeto de Lei nQ 1.549/93, e, no lo turno, dos Projetos
de Lei ngs 1.800/93 e 1.882 e 1.907/94, este com a Emenda
no 1. O Deputado Jorge Eduardo emite parecer favorável á
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.868/94, no lQ turno. O
Deputado Wilson Pires emite pareceres favoráveis à
aprovação, no lg turno, dos Projetos de Lei ngs 186/91 e
1.670, 1.776 e 1.797/93. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
emite pareceres favoráveis à aprovação, no lQ turno, dos
Projetos de Lei ngs 1.091/92, 1.796 e 1.862/93 e 1.893 e
1.900/94. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são os projetos aprovados. Em virtude de constarem na
pauta dois projetos de sua autoria, o Deputado Jorge Hannas
passa a direção dos trabalhos ao Deputado Geraldo da Costa
Pereira, que procede á leitura dos pareceres do Deputado
Jorge Eduardo, relator dos Projetos de Lei nQs 1.606/93, no
2g turno, e 1.774/93, no lo turno. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, sãoos projetos aprovados. O
Deputado Jorge Hannas retorna á Presidência e, nada mais
havendo a ser tratado, agradece a presença dos convidados e
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Jorge

Eduardo - Geraldo da Costa Pereira.
ATA DA 118? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas do dia onze de maio de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célio de Oliveira, José Renato. Jaime Martins e
Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos
Pereira, por indicação da Liderança do PT), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e, nos
termos do art. 216, lg. do Regimento Interno, o Deputado
Dílzon Melo, da Comissão de Administração Pública. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
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. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Encerrada a l@ parte dos trabalhos,
passa-se à 2a fase da Ordem do Dia. A Presidência reabre a
discussão do parecer do relator, Deputado Saldonedo
Napoleão, sobre o Projeto de Lei nQ 2.004/94, mediante o
qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, em
turno único, e informa que o Deputado Adelmo Carneiro Leão



havia solicitado vista do parecer na reunião anterior. O
Deputado Célio de Oliveira encerra a discussão e coloca o
parecer em votação, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade
da reunião e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
desta Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 12 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins - Marcos

Helénio - Jorge Hannas - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.558/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Reinaldo Uma, a proposição em
apreço tem por escopo declarar de utilidade pública a Igreja
Evangélica Pentecostal Humildade de Cristo, com sede no
Municipio de Betim.
Examinada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e

Justiça, que não encontrou óbices à sua normal tramitação,
vem a matéria a esta Comissão para receber parecer para o lQ
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública ê una associação de natureza religiosa com
personalidade juridica de direito privado, que tem por
finalidade o exercicio do culto evangélico.
A Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que regulamenta a matéria,
estabelece que poderão ser declaradas de utilidade pública
entidades que desenvolvam atividades de caráter social ou
assistencial voltadas para o atendimento desinteressado à
comunidade.
Ora, quer-nos parecer que não se inclui ai o caso das
igrejas ou associações de cunho estritamente religioso,
cujas funções são de ordem espiritual, voltadas para a
oração e para a evangelização. Em que pese ao mérito de tais
instituições no dominio especifico de sua missão, não. há
como considerá-las ajustadas ao preceito legal.

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

ng 1.558/93.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1994.
José Leandro. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.586/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

o projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado
Anderson Adauto, tem por objetivo dar a denominação de
Jerônimo José de Souza à via de acesso da sede do Municipio
de Carneirinho à MGT-497.
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Publicado em 21/8/93, o projeto foi encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a
proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A contribuição de Jerônimo José de Souza, por seu pioneiro
trabalho de desbravar as plagas onde hoje se situa a
progressista cidade de Carneirinhos e pelo legado poético
constituído de significativo acervo literário por ele
deixado àquela comunidade, justifica a homenagem que se
deseja prestar à sua memória, dando o seu nome á via de
acesso àquela cidade.
Considerado o primeiro morador a se instalar naquela
localidade, o homenageado ali chegou aos 13 anos de idade,
no limiar deste século, contribuindo de forma marcante para
o desenvolvimento daquela comuna, onde desfrutava o respeito
e a admiração de todos.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.586/93, em lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1994.
José Renato, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.821/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei ora
analisado pretende declarar de utilidade pública o Conselho
Particular Vicentino de Santana do Jacaré, com sede no
Município de Santana do Jacaré.
Submetida a proposição ao exame preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça, esse órgão técnico constatou a
inexistência de óbices legal, jurídico e constitucional á
sua tramitação e lhe apresentou a Emenda no 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão para que esta delibere
conclusivamente sobre a matéria, no lQ turno, obedecendo ao
que prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Particular Vicentino, entidade sem fins
lucrativos, tem por finalidade unir e orientar as
conferências vicentinas a ele diretamente ligadas, bem como
promover, praticar e manter obras especiais de caridade.
Enfim, trata-se de entidade que presta relevantes serviços á
comunidade santanense, pois lida com a parcela da sociedade
que mais precisa de amparo.
Pelo seu caráter filantrôpco, justifica-se a concessão da

declaração de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.821/93, no lo turno, com a Emenda ng 1. da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Reuniões. 16 de maio de 1994.
Jorge Eduardo. relator.
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 PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.896/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Raul Messias,
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores Rurais do Córrego dos Martins, com sede no
Municipio de Tarumirim.
Publicado, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou impedimento à sua tramitação.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 1Q turno, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundament ação
A Associação dos Produtores Rurais do Córrego dos Martins,
com sede no Município de Tarumirim, é uma entidade que tem
por objetivo congregar órgãos públicos e produtores rurais
interessados na execução de programas que possibilitem a
melhoria das condições sociais e económicas daquela
comunidade.
Assim sendo, a entidade merece o reconhecimento de sua
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1896/94 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.898/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Raul Messias,
visa a declarar de utilidade pública o Asilo Raimundo
Albergaria, com sede no Município de Tarumirim.
Encaminhado o projeto, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe-nos, agora, emitir
parecer sobre a matéria para o lo turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
O Asilo Raimundo Albergaria tem por finalidade amparar as
pessoas idosas de ambos os sexos, prestando-lhes toda a
assistência material e espiritual.
Por seu trabalho de cunho social, julgamos oportuna a

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno, do
Projeto de Lei nQ 1.898/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
N9 1.902/94

Comissão de Saúde e - Ação Social
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Relatôrio
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Raul Messias, tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Vai Volta, com sede no
Distrito de Vai Volta, Município deTarumirim.
Publicado em 4/3/94, o projeto foi submetido ao exame
preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos
regimentais, emitir parecer sobre a matéria para o lg turno
de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Vai Volta visa
a promover o desenvolvimento da localidade em que se insere.
Para alcançar seu elevado objetivo, propõe-se á execução de
projetos dirigidos ao incremento do esporte, cultura e
lazer, bem como ao incentivo á agropecuária, mediante a
compra e venda, em comum, de insumos agrícolas.
Em face da evidente destinação da entidade em apreço aos
fins sociais propostos em seu estatuto, julgamos deva ser
ela declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.902/94 na forma original.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.905194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
epigrafe declara de utilidade pública a Associação
Tarumirinense de Amparo Social - ATAS -, com sede no
Município de Tarumirim.
Publicado, o projeto foi submetido á apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a
alteração proposta pela Emenda ng 1, de sua autoria.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 1, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a Associação Tarumirinense de
Amparo Social - ATAS - tem por finalidade prestar
assistência social e médico-hospitalar aos membros mais
carentes da comunidade local, além de defender os interesses
e os direitos de seus assistidos perante o poder público e
em juizo.
Em face do meritório trabalho que vem sendo desenvolvido
pela Associação Tarumirinense de Amparo Social, nada mais
justo do que conceder-lhe a declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.905/94 com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.906/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Raul Messias,
visa a declarar de utilidade pública a Creche Lar dos
Meninos Cristãos, com sede no Municipio 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 lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Creche Lar dos Meninos Cristãos é entidade filantrópica,
sem fins lucrativos, e tem por objetivo participar de amplo
trabalho educativo junto às famílias, a fim de integrá-las
na comunidade.
Por seu trabalho de cunho social, julgamos oportuna a

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno, do
Projeto de Lei ng 1.906/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.908/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei ora
analisado pretende declarar de utilidade pública o Conselho
Particular São Sebastião da Sociedade de São Vicente de
Paulo de Tarumirim, com sede no Município de Tarumirim.
Submetida a proposição ao exame preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça, esse órgão técnico constatou
inexistir óbice de natureza jurídica, legal ou
constitucional a sua tramitação e apresentou-lhe a Emenda ng
1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para deliberação
conclusiva no lg turno, obedecendo ao que prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade desempenha as atividades previstas em
seu estatuto de forma transparente, conscientizando,
organizando e assistindo a população do Município de
Tarumirim, localidade em que se situa,

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.908/94, no lg turno, com a Emenda ng 1, proposta
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1994.



360

José Leandro, relator.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.713/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputada Wanderley Ávila, o projeto em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Conjunto Betânia, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Aprovado no 1Q turno, na forma original, compete-nos,
agora, emitir parecer para o 2g turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade em apreço tem por finalidade prestar serviços à
comunidade, coordenando programas de assistência social e
hospitalar à maternidade e à infãncia.
Por esse meritório trabalho, a entidade faz jus ao
reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.713/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.750/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto em epígrafe, do Deputado Marcos Helênio, propõe
declarar de utilidade pública a Creche Recanto Feliz, com
sede no Município de Ibiritá.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2o
turno.

Fundamentação
A Creche Recanto Feliz é uma sociedade civil de caráter
filantrópico, destinada ao abrigo de crianças de O a 7 anos,
no período diurno.
Por seus trabalhos de natureza social, julgamos oportuna a

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.750/93. no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator,

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.777/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo VasconcellOs, o projeto de
lei em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação dos Diabéticos de Paraopeba e Caetanópolis - ADPC
-, com sede no Município de Caetanópolis.
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Após a aprovação do projeto no lQ turno, compete-nos emitir
parecer sobre a matéria para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação dos Diabéticos de Paraopeba e Caetanõpolis -
ADPC - é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por
objetivo prestar assistência ao paciente diabético e
desenvolver também atividades q ue buscam atender ás
necessidades dos seus associados junto ao poder público.
Pelos relevantes serviços que a entidade 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

nQ 1.777/93. no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1994.
José Leandro. relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.779/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora em análise, do Deputado Bené Guedes,
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Santana, com sede no Município de
Mur i aé -
Aprovada a proposição no lQ turno, cabe a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno-
Fundamentação

A Associação dos Moradores do Bairro Santana tem por
finalidade elevar o padrão de vida da comunidade a que
serve. Para tanto, promove o levantamento de seus problemas
específicos, assim como a realização de estudos e discussões
em busca de uma forma de solucioná-los.
Assim sendo, a entidade merece o reconhecimento de sua

utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.779/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1994
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.766/94

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
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2
turno.

Fundamentação
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A entidade em tela presta assistência social às pessoas
idosas, provendo a suas necessidades básicas de alimentação
e prestando-lhes assistência médico-hospitalar.
Por seus trabalhos de natureza filantrõpica, julgamos

oportuna a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.786/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de maio de 1994-
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.794/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcel los,
pretende seja declarado de utilidade pública o Centro Social
do Bairro Universitário, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovada a proposição no lQ turno, sem emendas, cabe-nos
emitir parecer para o 2Q turno de deliberação conclusiva,
cumprindo os trâmites regimentais.

Fundamentação
O Centro Social do Bairro Universitário tem pautado sua
ação pela promoção de atividades sociais e educacionais e
pela melhoria das condições de vida no bairro que lhe
empresta o nome.
Pela ação que vem desenvolvendo em sua comunidade, a

entidade faz jus â declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.794/93 em sua forma original.
Sala das Comissões. 16 de maio de 1994-
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.803/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei ora analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional
Oscar Martins Lages, com sede no Município de Paraopeba.
Aprovada a proposição no lQ turno, compete-nos deliberar

conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
Fundamentação

A Associação de Apoio Comunitário do Conjunto Habitacional
Oscar Martins Lages, com sede no Município de Paraopeba, tem
por finalidade promover o desenvolvimento da comunidade, de
acordo com suas potencialidades e necessidades.
Assim sendo, pelas atividades desenvolvidas, a entidade
merece o reconhecimento de sua utilidade pública-

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.803/93. no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de maio de 1994.
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Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.814193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Baldonedo Napoleão, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Sanjoanense dos Portadores de Deficiência - ASPD
-, com sede no Município de São João dei-Rei.
Após a aprovação da matéria no 1Q turno, compete-nos emitir
parecer sobre ela para o 2g turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação Sanjoanense dos Portadores de Deficiência -
ASPO - é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, que visa defender e ampliar, por todos os meios
ao seu alcance, os direitos e interesses dos portadores de
deficiência.
Pelo trabalho desenvolvido, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei flQ 1.814/93. no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.904/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1-904/94, do Deputado Raul Messias,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação das
Mulheres das Comunidades Rurais de Base do Município de
Tarumirim - AMURT -, com sede no Municipio de Tarumirim.
Aprovado no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, vem o projeto a esta Comissão para o
2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos do art. 104,
1, "a". do Regimento Interno. Cabe-nos, ainda, elaborar a
redação do vencido, que faz parte deste parecer.

Fundamentação
A Associação das Mulheres das Comunidades Rurais de Base do
Municipio de Tarumirim tem por finalidade representar e
orientar as mulheres que trabalham no meio rural.
Dessa forma, a entidade contribui para que as comunidades
rurais de base alcancem os seus objetivos de crescimento,
razão por que merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.904/94. no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 16 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do vencido no iQ Turno
PROJETO DE LEI NO 1.904/94
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Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres das
Comunidades Rurais de Base do Município de Tarumirim - AMURT
-, com sede no Município de Tarumirlm.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - 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.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.



Belo Horizonte, quarta-feira, 18 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 5329 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMARIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lã Fase:
Atas (2) - Correspondência: Mensagem nQ 476/94 (Projeto de
Lei nQ 2.028/94), do Governador do Estado - Ofícios e cartão
- Comunicações: Comunicações dos Deputados Elmiro Nascimento
(2), Jaime Martins, Tarcisio Henriques e Simão Pedro Toledo
- 2g Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elrniro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Sebastião Helvécio - Ádelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Âilton Vilela - Ambrósio Pinto - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Geraldo Santanna - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - José Braga - Kemil Kumaira - Maria
Olivia - Milton Sailes - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira
- Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Tarcísio Henriques - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

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

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Atas

- O Deputado Tarcisfo Henriques, 2Q-Secretário"ao hoc",
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Jorge Eduardo, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 476/94

Belo Horizonte, 13 de maio de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para
apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o anexo
projeto de lei que estabelece as diretrizes para os
Orçamentos Fiscal e de Investimentos das Empresas
Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de
1995.
O projeto de lei objetiva fixar os parâmetros e diretrizes
gerais para o orçamento estadual e, em consonância com Plano
Plurianual de Ação Governamental e outros princípios
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constitucionais, norteia disposições relativas ao servidor
público, ás metas apresentadas pelos Poderes do Estado, à
legislação tributária, á política de aplicação das agências
financeiras oficiais, á administração da divida e operações
de crédito e aos preceitos orçamentários gerais.
Destaco, inicialmente, que este é o último projeto de lei
de diretrizes orçamentárias que encaminho a essa egrégia
Assembléia Legislativa. Gostaria, portanto, de fazer breve
referência aos três principais pontos que têm caracterizado
a atuação do meu governo nesta matéria e que, novamente,
encontram-se presentes no incluso projeto de lei.
O primeiro ponto é o estabelecimento de critérios rigorosos
na aplicação dos recursos públicos. Mantive neste projeto
todos os dispositivos que garantiram, durante todo o meu
governo, uma execução orçamentária orientada pelo princípio
do equilíbrio fiscal. Destaco, em particular, os parâmetros
estabelecidos para repasse de recursos a entidades privadas
e aos Municípios. Os sucessivos superávits obtidos no
Balanço Geral do Estado e o reconhecimento da comunidade
financeira internacional, Quando da colocação dos títulos
mineiros naquele mercado, evidenciam a forma austera com que
meu governo tem lidado com os recursos públicos.
O segundo ponto foi a revalorização dos instrumentos de
planejamento. Recordo que foi em meu governo, em cumprimento
a dispositivo constitucional, o encaminhamento do primeiro
Plano Plurianual de Ação Governamental a essa Casa. Além
disto, meu governo vem valorizando a peça orçamentária.
importante instrumento de alocação de recursos públicos numa
democracia. Exemplo disto foi a introdução de dispositivo,
presente novamente neste projeto de lei, que permite a
correção trimestral dos valores monetários consignados no
orçamento. Esta providência tem minimizado o efeito
inflacionário sobre o orçamento do Estado, reduzindo o
número de decretos suplementares e aumentando a fidelidade à
programação aprovado pelo Poder Legislativo.
O terceiro ponto é o relacionamento harmonioso com os

demais Poderes. Gostaria de realçar a atuação da Comissão de
Compatibilização Orçamentária, onde têm sido discutidos e
aprovados os projetos de natureza orçamentária, q ue envolvem
os Poderes, o Tribunal de Contas e o Ministério Público.
Essa Comissão tem dado um importante exemplo de como é
possível, tendo em vista sempre o interesse maior da
população do Estado, atuar conjuntamente na busca de
soluções harmoniosas para os problemas.
Finalmente, como principal novidade, destaco o artigo que
estabelece a obrigatoriedade da alocação, no orçamento, de
recursos para contrapartida de empréstimos externos
contratados junto a organismos internacionais e para
pagamento das obrigações decorrentes desses empréstimos.
Este procedimento garantirá a manutenção, por parte do
Estado, dos seus compromissos internacionais. viabilizando
nosso permanente acesso aos recursos financeiros disponíveis
no mercado externo.
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São estas as razões que gostaria de aduzir ao encaminhar o
projeto de lei das diretrizes orçamentárias, para exame e
apreciação do Poder Legislativo.
Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus

pares, os meus protestos de estima e consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 2.028/94
Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas
Gerais para o exercício de 1995.

Capitulo 1
Disposição Preliminar

Art. lg - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto
no artigo 155 da Constituição do Estado, as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 1995,
compreendendo:

- as diretrizes gerais para a elaboração orçamentária;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento:
III - as propostas relativas ao servidor público:
IV - as diretrizes e as metas para os Poderes, para o

Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado;
V - as disposições sobre alterações da legislação
tributária e tributário-administrativa:
VI - a politica de aplicação das agências financeiras

oficiais;
VII - as disposições sobre a administração da divida e as

operações de crédito;
VIII - disposições finais.

Capitulo II
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração Orçamentária

Art. 2g - A lei orçamentária para o exercício de 1995.
compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será
elaborada conforme as diretrizes e metas estabelecidas no
Plano Plurianual de Ação Governamental, aprovado pela Lei n
10.578, de 30 de dezembro de 1991, e revisto pela Lei n
10.927, de 20 de novembro de 1992, e nesta lei, observadas
as normas da Lei Federal no 4.320. de 17 de março de 1964.
Art. 3g - Os valores das receitas e das despesas contidos

na lei orçamentária anual e nos quadros que a integram serão
expressos segundo preços correntes em 1995, observado o
disposto no artigo 6Q desta lei.
f lg - A mensagem que encaminhar o projeto de lei

orçamentária explicitará:
1 - as hipóteses inflacionárias adotadas para os períodos

de julho a dezembro de 1994 e de janeiro a dezembro de 1995;
2 - os critérios utilizados para a estimativa das receitas

do Orçamento Fiscal.
- As propostas parciais serão elaboradas segundo

preços vigentes em junho de 1994.
Art. ag - As propostas parciais do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de
Contas e dos órgãos e entidades do Poder Executivo, para
fins de elaboração do projeto orçamentário, serão enviadas à
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Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN-MG, até o dia 5 de agosto de 1994.
Art. S - Ao projeto de lei orçamentária não poderão ser
apresentadas emendas que anulem o valor de dotações
orçamentárias com recursos provenientes de:

- recursos vinculados;
II - recursos diretamente arrecadados por órgãos e

entidades da administração pública;
III - contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual a

recursos transferidos ao Estado;
tv - recursos destinados a obras não concluídas ou não
iniciadas, das administrações direta e indireta, consignadas
no Orçamento anterior.
Art. 6 - Os valores da proposta orçamentária deverão ser
corrigidos, quando da sanção da lei orçamentária, pela
diferença entre a variação do índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas,
ocorrida entre junho e novembro de 1994, e aquela estimada
para o mesmo período, quando da elaboração do projeto de lei
orçamentária.
Art. 7g - o Orçamento Fiscal compreenderá:

- o orçamento da administração direta;
II - os orçamentos das autarquias e fundações públicas;
III - os orçamentos das empresas subvencionadas;
IV - os orçamentos dos fundos estaduais-
Art. Bg - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos

quadros exigidos pela legislação em vigor, os seguintes:
- quadro consolidado dos orçamentos das autarquias e das

fundações públicas;
II - quadro consolidado dos orçamentos das empresas

subvencionadas;
III - quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as

transferências intragovernamentais e os aportes de capital a
empresas subvencionadas;
IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na

manutenção e no desenvolvimento do ensino, nos termos do
artigo 201 da Constituição do Estado;
V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em
programas de saúde, para efeito de observância do disposto
no parágrafo único do artigo 158 da Constituição do Estado;
VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em amparo
e em fomento á pesquisa, nos termos do artigo 212 da
Constituição do Estado;
VII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza
dos investimentos em obras e equipamentos previstos para
1995. a serem realizados pelas Secretarias de Estado,
fundações, autarquias e empresas públicas, com especificação
por município, exceto para o Poder Judiciário, que o fará
por região do Estado:
VIII - demonstrativo do serviço da divida para 1995,
identificada a natureza da divida e, separadamente, o
principal e os acessórios;
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IX - demonstrativo das obras que serão realizadas com

contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual, especificando
os recursos;
X - quadro consolidado dos orçamentos dos fundos estaduais.
Parágrafo único - Para os fins do inciso V, consideram-se

programas de saúde as dotações orçamentárias consignadas aos
órgãos e entidades do Sistema Unico de Saúde.
Art. 9Q - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de
demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e
despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
crediticia.

Capitulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Das Diretrizes Gerais

Art. 10 - Na programação de investimentos em obras das
administrações públicas direta e indireta será observado o
seguinte:

- projetos já iniciados ou incluídos no orçamento
anterior terão prioridade sobre novos projetos;
II - não poderão ser programados novos projetos:
a) q ue não tenham viabilidade técnica, econômica e

financeira;
b) à custa de anulação de dotações destinadas a projetos já
iniciados, em execução ou paralisados.
Art. 11 - Não poderá ser destinada subvenção econômica a
empresas que programarem cobertura de despesas de
investimento com recursos próprios, quando o respectivo
custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do
Tesouro Estadual

lg - Ficam excetuados os recursos provenientes de
convênios cujo objeto especifico seja a cobertura de despesa
de investimento.
f 2Q - O disposto neste artigo não se aplica a situações
excepcionais, devidamente justificadas pela entidade
interessada, com parecer favorável da Junta de Programação
Orçamentária e Financeira e com aprovação do Governador do
Estado.
Art. 12 - Os convênios celebrados por órgãos e entidades da
administração pública estadual do Poder Executivo que
exigirem contrapartida financeira ou garantia do Tesouro
Estadual superiores aos limites orçamentários do projeto-
atividade ou ultrapassarem a quota financeira do trimestre
correspondente deverão ter prévia aprovação da Junta de
Programação Orçamentária e Financeira.
Art. 13 - E obrigatória a consignação de recursos para
compor a contrapartida de empréstimos externos contratados
junto a organismos internacionais e para o pagamento de
sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os
cronogramas financeiros das respectivas operações.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal
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Art. 14 - As despesas de custeio dos órgãos e entidades que
integram o Orçamento Fiscal, realizadas á conta de recursos
do Tesouro Estadual, não poderão ter aumento superior, em
termo reais, á estimativa de gasto para 1994, tendo como
referência a realização efetiva da despesa até junho.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo:

- as despesas com pessoal e seus encargos;
2 - as despesas de custeio com saúde e educação;
3 - as despesas resultantes do artigo 37, desta lei.
Art. 15 - Não poderá ser déstinado recurso para atender a
despesa com clube, sindicato, associação de servidores ou
entidade congênere, excetuadas as creches e escolas de
atendimento pré-escolar, bem como os convênios com entidades
de fins sociais.
Art. 16 - A celebração de convênios para a concessão de
subvenção social e auxilio para despesa de capital é
restrita a entidades sem fins lucrativos, de assistência
social, que desenvolvam atividades nas áreas social e
esportiva, ressalvando-se os convênios e contratos firmados
com cooperativas ou associações comunitárias ou de produção,
para repasse de recurso federal ou estadual, observadas as
exigências da legislação em vigor, e está condicionada á:

- comprovação das prestações de contas referentes aos
recursos de que trata o artigo, recebidas em 1993;
II - aprovação, pelo Tribunal de Contas do Estado, da

prestação de contas dos recursos de que trata o artigo,
recebidos até 1992.
Parágrafo único - O prazo para a prestação de contas ao

órgão repassador dos recursos de que trata este artigo será
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de liberação da
última parcela prevista no convênio.
Art. 17 - A transferência de recursos para município, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere,
ressalvada a destinada a atender caso de calamidade pública,
somente poderá ser realizada se o município beneficiado
comprovar:

- autorização legislativa municipal;
II - a regular e eficaz aplicação, no ano de 1993, do

mínimo constitucional na manutenção e no desenvolvimento do
ensino;
III - a regular prestação de contas relativa a convênio em

execução ou já executado;
IV - a instituição e arrecadação dos tributos de sua

competência, previstos na Constituição da República.
lo - As transferências de que trata o "caput" deste

artigo deverão ter finalidade específica e sua aplicação
vinculada ás prioridades definidas no Capitulo V.

- As transferências de recursos mencionadas no .'caput"
deste artigo estão condicionadas ao aporte de recursos como
contrapartida pela Prefeitura beneficiada, num valor mínimo
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total do
convênio ou de instrumento congênere, excetuadas as
transferências destinadas á cobertura de gastos com ensino e
saúde.
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5 3Q - Poderão ser computados pelas Prefeituras, nos

valores da contrapartida mencionada no parágrafo anterior,
as despesas com pessoal e os custos de recursos materiais
efetivamente utilizados na execução do convênio, conforme
dispuser o respectivo projeto.
5 4Q - Os municipios cuja quota do Fundo de Participação
dos Municípios seja superior á arrecadação do ICMS
verificada no mês imediatamente anterior, ficam dispensados
da condição mencionada no 5 2g deste artigo.
Art. 18 - Não poderão ser incluidas nos orçamentas as
despesas classificadas como Investimentos em Regime de
Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade
pública, na forma do artigo 161. 5 3Q, da Constituição do
Estado, os recursos destinados ao fomento e ao amparo à
pesquisa científica e tecnológica-
Art. 19 - Os recursos oriundos da compensação financeira
pela exploração de recursos minerais e pela utilização de
recursos hidricos para fins de geração de energia elétrica,
destinados ao Estado, conforme Lei Federal nQ 7.990, de 28
de dezembro de 1989 e Lei Federal nQ 8.001, de 13 de março
de 1990, serão aplicados preferencialmente em pesquisas,
projetos e programas, coordenados pela Secretaria de Estado
de Recursos Minerais, Hidricos e Energéticos, em atendimento
ao disposto na Lei Estadual ng 10.635, de 16 de janeiro de
1992, consideradas as disponibilidades do Tesouro Estadual.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado
Art. 20 - O Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado será formado pela programação de
investimentos de cada empresa de Que O Estado, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto, indicando-se, para cada projeto e atividade,
a natureza das aplicações e as fontes de recursos.
Art. 21 - O Orçamento deInvestimento das Empresas

Controladas pelo Estado deverá ser acompanhado de quadros
que demonstrem:

- para cada empresa, os recursos, a natureza e a
programação de investimentos a serem realizados em 1995 e a
composição da participação societária no capital em 30 de
junho de 1994;
II - para o conjunto das emoresas q ue integram o Orçamento

de Investimento, o resumo das origens dos recursos e da
natureza das aplicações e a consolidação do programa de
investimentos.
Art. 22 - No Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado, constituem fontes de recursos e de
investimentos as operações que são, respectivamente, origem
e aplicação de recursos e que afetam o passivo e o ativo
circulantes, observado o disposto no artigo 188 da Lei
Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 1976-
Parágrafo único - Não se incluem na categoria de receitas e
despesas, para cálculo dos recursos provenientes das
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operações, os itens que não implicam entrada ou saída de
recursos-
Art. 23 - As empresas estatais alocarão seus recursos
destinados a investimentos, prioritariamente, em
contrapartida de financiamento de agências e de organismos
nacionais e internacionais.

Capitulo IV
Das Propostas Relativas ao Servidor Público

Art. 24 - As despesas com pessoal e encargos
previdenciários serão fixadas, respeitadas as disposições do
artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República, da Lei de
Política Salarial eos seguintes princípios:

- observância da isonomia de vencimentos, prevista no
artigo 32 da Constituição do Estado;
II - equilíbrio remuneratõrio entre os diversos quadros,
inclusive os de autarquias e fundações públicas;
III - compatibilização da remuneração do servidor com os

padrões nédios de remuneração da iniciativa privada para
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou
ao local de trabalho;
IV - valorização, capacitação e profissionalização do

servidor.
Parágrafo único - A lei orçamentária consignará os recursos
necessários para atender às despesas decorrentes da
implantação dos planos de carreira do servidor.
Art. 25 - Os Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário,
bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, farão
publicar no diário oficial do Estado, até o vigésimo dia do
mês subseqüente ao trimestre vencido, por unidade
orçamentária, demonstrativos da despesa com a remuneração de
seus servidores por cargo ou função, realizada no trimestre
anterior, evidenciando os quantitativos físicos, os
salários, os vencimentos, as vantagens de qualquer espécie e
as gratificações pagas por funções.

Capitulo V
Das Diretrizes e Metas para os Poderes, para o Ministério

Público e para o Tribunal de Contas do Estado
Art. 26 - A elaboração das propostas orçamentárias dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário deverá
fundamentar-se nas seguintes diretrizes gerais:

- alocação eficiente dos recursos públicos;
II - eficiência na prestação dos serviços de

responsabilidade do Estado;
III - busca da eqüidade;
IV - universalidade na prestação dos serviços públicos;
V - aumento da produtividade;
VI - busca da eficiência e da melhoria dos níveis de
competitividade do parque produtivo;
VII - interiorização do desenvolvimento;
VIII - busca da elevação do padrão de vida da população.
Art. 27 - Ficam estipuladas, para a elaboração das
propostas orçamentárias dos Poderes Executivo, Legislativo e



Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
as seguintes prioridades:

- no âmbito do Poder Executivo, conforme determinação do
Plano Plurianual de Ação Governamental 1992/95, as ações
relativas a:
a) - saúde;
b) - educação;
c) - ciência, tecnologia e meio ambiente;
d) - habitação popular e saneamento;
e) - transportes;
f) - criança e adolescente;
g) - segurança pública;
h) - agricultura, pecuária e abastecimento;
i) - assistência social e comunitária;
j) - irrigação;
1) - recursos hidricos;
II - no âmbito do Poder Legislativo:
a) quanto ao desenvolvimento institucional do Poder

Legislativo:
1 - continuidade da implementação dos bancos de informação,

estruturados a partir de sistemas de informação com vistas à
racionalização e otimização dos recursos;
2 - suporte ao processo de elaboração legislativa para
preparação e efetivação da revisão da Constituição do Estado
de Minas Gerais e do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais;
3 - continuidade do Projeto 'Audiências Públicas

Regionais";
4 - extensão do Projeto 'Assembléia On-Line' a localidades
ainda não atendidas;
b) quanto á promoção do exercicio da cidadania:

- ampliação de mecanismos que propiciem a aproximação do
Legislativo com a sociedade em geral, visando dinamizar a
participação de grupamentos sociais na discussão e
proposição de soluções para os desafios atuais, bem como
proporcionar maior representatividade no processo de
elaboração legislativa;
2 - manutenção e aprimoramento do sistema de comunicação
institucional, garantindo canais adequados para veiculação
de informações, de forma a suprir e antecipar as demandas
internas e externas relativas ao papel do Legislativo às
suas ações e ao retorno quanto aos resultados esperados;
c) quanto ao reaparelhamento do Poder Legislativo:
- aplicações de medidas que assegurem a qualidade e a

eficácia da gestão do suporte processual, temático e
logistico á atividade parlamentar;
2 - adequação da estrutura do Poder para instalação da nova
legislatura, incluindo recebimento de parlamentares e
equipes e adaptação de gabinetes:
3 - sedimentação da politica de profissionalização e

valorização do servidor do Legislativo com a continuidade
dos projetos de capacitação e aplicação do patrimônio humano
da Assembléia, aí incluidas as atividades da Escola do
Legislativo;
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4 - melhoria das instalações físicas visando à otimização
das condições de trabalho, observando-se o Programa de
Higiene e Segurança do Trabalho;
5 - desenvolvimento de sistemas de informação e
continuidade de processo de informatização, de modo a
contribuir para o incremento da produtividade e da qualidade
da atividade do Poder Legislativo.
III no âmbito do Poder Judiciário:
a) para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
Justiça de Primeira Instãncia:
1 - prosseguimento de instalação das comarcas e/ou varas,

criadas por lei
2 - implementação de programa de modernização da práxis
administrativa, visando à racionalização, agilização e
eficácia dos procedimentos judiciais, administrativos e
operacionais;
3 - continuidade do programa de desenvolvimento de política
de recursos humanos, com observância ao que dispõe a
Constituição do Estado, objetivando a valorização e o
aprimoramento profissional de magistrados e funcionários;
4 - seqüência do plano de construção, ampliação e reforma

de prédios utilizados pelo Poder Judiciário;
5 - expansão do plano de informática, estendendo às demais

comarcas do interior;
6 - continuidade do programa de reaparelhamento material

das Comarcas, dos prédios do Centro Operacional e Anexos 1 e
II, bem como de outras unidades da capital;
7 - aprimoramento do sistema de comunicações, visando a
integração de todas as Comarcas e/ou varas do Estado.
b) para o Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais:
- seqüência do plano de construção do anexo à sede, com

aparelhamento material do mesmo;
2 - ampliação do programa de informática, expandindo aos

gabinetes de Juizes;
3 - prosseguimento do programa de desenvolvimento de
pessoal e de modernização administrativa, inclusive através
de convênio com entidades especializadas.
c) para o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas

Gerais:
- construção do edifício anexo á sede do Tribunal, com

aparelhamento material do mesmo;
2 - prosseguimento do programa de ampliação de informática;
3 - ampliação e modernização do sistema de comunicações;
4 - microfilmagem de processos findos.
IV - no âmbito do Ministério Público:
a - Relativamente à missão institucional
1 - continuidade dos procedimentos de interiorização das

atividades relativas à defesa do consumidor, no âmbito do
Programa Estadual de Defesa do Consumidor - PROCON - sob
sistema de cooperação mútua com as Prefeituras do interior;
2 - extensão das atividades relacionadas à defesa do
cidadão, pela interligação das Promotorias Especializadas
com as Promotorias de Justiça do Interior;



3 - direcionamento da atuação das Promotorias Criminais com
vistas a enfatizar o combate á criminalidade organizada;
4 - implementação de revisão sistémica dos procedimentos de

correição e inspeção das Promotorias de Justiça.
b - Relativamente ao suporte da operação finalistica;
- estabelecimento de lntercãmbio técnico-cultural com

instituições públicas e privadas, notadamente com a Fundação
Escola Superior do Ministério Público, visando promover
atividades de aperfeiçoamento profissional dos agentes
institucionais;
2 - adequação de espaços físicos, de instalações e de
equipamentos e materiais destinados à sede dos órgãos de
direção superior, às Procuradorias e Promotorias de Justiça,
na capital e no interior, inclusive com locação, aquisição,
construção ou reforma, quando necessário;
3 - prosseguimento da implantação do plano diretor de
informática, notadamente nas Promotorias de Justiça do
interior do Estado e nos órgãos de direção superior;
4 - promoção de programas de divulgação da missão do
Ministério Público, suas funções e atribuições, de modo a
informar à sociedade sobre os serviços colocados á sua
disposição.
c - Relativamente à atividade técnico-administrativa:
1 - desenvolvimento e implementação de programa de

modernização e racionalização administrativa, através de
reorganização estrutural e de fluxos, procedimentos e
rotinas;
2 - desenvolvimento de programas de qualificação,

profissionalização e valorização do servidor e
prosseguimento da implementação de seu Plano de Carreira.
V - no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais:
a - continuidade da politica de valorização dos recursos
humanos, visando ao aperfeiçoamento e ao treinamento dos
servidores no desempenho da atividade-fim, com:
1 - desenvolvimento e apoio aos programas permanentes de

capacitação profissional, através de convénios com
entidades;
2 - promoção e formação de recursos humanos qualificados
mediante a concessão de bolsa de estudos no Pais e. no
exterior.
b - expansão da capacidade técnica operacional, mediante a
geração de novas formas de organização e gestão, dando
continuidade á Escola de Contas;
c - implementação do programa de reestruturação orgânica e

modernização administrativa, objetivando a racionalização e
agilização dos procedimentos administrativos e operacionais,
para a elevação da eficiência:
d - prosseguimento á divulgação das atividades do Tribunal
de Contas, através de impressos e publicações;
e - estruturação das Câmaras de Licitação e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária dos Municipios;
f - continuidade do processo de informatização do Tribunal

de Contas;
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g - término das obras do edifício anexo do Tribunal de
Contas, promovendo sua estruturação para funcionamento:
h - implementação e funcionamento das Inspetorias

Regionais;
- realização de congressos, encontros e seminários

Capitulo VI
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-

Administrativa
Art. 28 - O Poder Executivo enviará á Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais projetos de lei sobre
matéria tributária e tributário-administrativa que deva ser
alterada por lei, com vistas ao seu aperfeiçoamento, á
adequação a mandamentos constitucionais e a ajustamentos a
leis complementares federais, resoluções do Senado Federal
ou decisões judiciais, e, em especial, sobre:
1 - o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do
tributo;
II - o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis' e Doação de

Bens e Direitos - ITCD -, visando à adequação da legislação
estadual aos comandos de lei complementar federal ou de
resolução do Senado Federal
III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

- IPVA -, com vistas, principalmente, á revisão da base de
cálculo e das aliquotas. das hipóteses de incidência, não-
incidência e de isenção, e de mecanismos que visem à
modernização e à agilização de sua cobrança, arrecadação e
fiscalização;
IV - o Adicional do Imposto sobre a Renda e Proventos de

Qualquer Natureza - AIR -, de forma a possibilitar a
celebração de convênios com a Receita Federal para a sua
arrecadação;
V - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar

exeqüivel a sua cobrança;
VI - as taxas cobradas pelo Estado com vistas à revisão de
suas hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de
forma a compatibilizar a arrecadação com os custos dos
respectivos serviços:
VII - a instituição de novos tributos ou a modificação dos
já instituídos, em decorrência de revisão da Constituição
Federal
VIII - o aprimoramento do tratamento tributário
simplificado aplicável á microempresa, ao microprodutor
rural, á empresa de pequeno porte e ao produtor rural de
pequeno porte;
IX - a revisão da forma de distribuição do ICMS aos

municípios, relativamente à parcela de que trata o inciso II
do lg do artigo 160 da Constituição do Estado, visando a
torná-la mais condizente com a necessidade de
desenvolvimento social e superação das desigualdades inter-
regionais e municipais;
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X - • o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando
à sua racionalização, simplificação e agilização;
XI - a aplicação das penalidades fiscais, como instrumento
inibitório da prática de infração ãlegislação tributária;
XII - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização,
cobrança e arrecadação de tributos, objetivando sua maior
justeza, modernização e eficiência.

Capitulo VII
Da Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais
Art. 29 - As instituições financeiras oficiais integrantes

do sistema financeiro estadual atuarão, prioritariamente, no
apoio crediticio aos programas e projetos do Governo
Estadual

lg - As agências financeiras oficiais observarão, nos
empréstimos e nos financiamentos concedidos, as políticas de
redução das desigualdades intra-regionais e inter-regionais
e de defesa e preservação do meio ambiente.

2g - Os empréstimos e financiamentos das agências
financeiras oficiais serão concedidos de forma a, pelo
menos, preservar-lhes o valor e garantir a remuneração dos
custos de captação-

1 Capítulo VIII
Da Administração da Divida e das Operações de Crédito

Art. 30 - A administração da dívida pública estadual
interna e externa terá por objetivo principal a minimização
de custos e a viabilização de fontes alternativas de
recursos para o Tesouro Estadual.
Art. 31 - A captação de recursos, nas modalidades de
operações de crédito, pela administração direta ou por
entidade da administração indireta, observada a legislação
em vigor, dar-se-á pela emissão de títulos da dívida pública
estadual e pela contratação de financiamentos.

l Q - Os recursos obtidos nas operações de crédito serão
destinados ao pagamento do serviço da divida pública,
inclusive os encargos decorrentes de eventuais ajustes,
substituições compulsórias ou refinanciamentos, e ao
financiamento de programas de capital.

2g - Os recursos decorrentes de operações de crédito por
antecipação da receita orçamentária serão destinados ao
financiamento de eventuais déficits de caixa do Tesouro
Estadual
Art. 32 - Na lei orçamentária para o exercício de 1995, as
despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida,
exceto mobiliária, serão fixadas com base nas operações
contratadas ou com prioridades e autorizações concedidas até
a data do encaminhamento do projeto de lei á Assembléia
Legislativa.

Capítulo IX
Disposições Finais

Art. 33 - Não poderão ser destinados recursos para
pagamento, a qualquer titulo, a servidor das administrações
direta e indireta por serviços de consultoria ou de
assistência técnica custeados com recursos decorrentes de
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convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres,
firmados com órgãos ou entidades de direito público ou
privado, nacionais ou internacionais, pelo órgão ou pela
entidade a que pertence o servidor ou por aquele em que
estiver eventualmente lotado.
Art. 34 - Se a lei orçamentária não for sancionada até o
final do exercício de 1994, fica autorizada, até a sua
sanção, a execução dos créditos orçamentários propostos no
projeto de lei orçamentária, à razão de 1/12 (um doze avos)
ao mês, observadas as correções conforme o disposto no
artigo 39, e seu parágrafo único, desta lei.

lQ - Considera-se antecipação de crédito á conta da lei
orçamentária a utilização dos recursos autorizada no °caput"
deste artigo.

- Os eventuais saldos negativos apurados serão
ajustados, apôs sanção do Governador do Estado, mediante
abertura de créditos adicionais, por meio de remanejamento
de dotações.
Art. 35 - A lei orçamentária conterá dispositivo
autorizando operações de crédito por antecipação da receita
e para refinanciamento da divida.
Art. 36 - A abertura de créditos suplementares e especiais
será feita por decreto, após autorização legislativa, nos
termos do artigo 42 da Lei nQ 4.320, de 17 de março de 1964,
sem prejuízo de atos preparatórios e complementares no
âmbito de cada Poder.
Art. 37 - As dotações referentes a despesas com publicação
de atos e matérias no diário oficial do Estado, o "Minas
Gerais", serão consignadas aos órgãos a que estiverem
afetas, sem prejuízo do disposto na Lei nQ 10.468. de 5 de
abril de 1991, no que respeita a pagamento centralizado pela
Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 38 - As dotações correspondentes a Despesas de
Exercícios Anteriores, correntes e de capital, dos órgãos da
administração direta serão consignadas,
descentralizadamente, a seus próprios programas de trabalho.
Art. 39 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder,
trimestralmente, á correção dos valores das dotações
orçamentárias do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado. pela
diferença entre a variação do Indice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, e a
estimada na lei orçamentária, observado o comportamento da
receita orçamentária no período.
Parágrafo único - A correção de que trata este artigo dar-
se-á por decreto, que fixará um idêntico percentual para
todas as dotações.
Art. 40 Os recursos previstos na lei orçamentária sob o
titulo de Reserva de Contingência não serão inferiores a 1%
(um por cento) da receita orçamentária total estimada para
1995.
Art. 41 - O projeto de lei que conceda ou amplie benefício
fiscal ou creditício e que reduza a receita estimada do
Orçamento de 1995 deverá conter a estimativa da renúncia
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fiscal que acarretar, bem como as despesas programadas que
serão anuladas.
Art. 42 - Será incluída no projeto de lei orçamentária
programação de despesas à conta de recursos estimados de
alterações de legislação tributária cujos projetos estejam
em tramitação ou que venham a ser enviados à apreciação da
Assembléia Legislativa durante a tramitação do Orçamento.
Parágrafo único - A programação condicional de que trata
este artigo será identificada à parte do restante do
Orçamento.
Art. 43 - Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 45 - Revogam-se as disposições em contrário.!!
- Publicado e distribuídos seus avulsos aos Deputados e às
comissões permanentes, vai o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para os fins do art.
216 do Regimento Interno.

- Publicado de acordo como texto original.)
OFICIOS

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Administração em exercício, encaminhando relação de
servidores públicos estaduais licenciados pelo art. 179 da
Lei ng 869 a partir de 15/3/91 e comunicando que não constam
na mencionada relação os nomes dos servidores da Secretaria
da Educação, das fundações e das autarquias, já que cabe aos
titulares desses órgãos a concessão do beneficio.
Dos Vereadores à Câmara Municipal de Carangola. solicitando

que este Legislativo se manifeste favoravelmente ao projeto
de criação da Universidade do Estado de Minas Gerais. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.865/94.)
Do Sr. Paulo Célio de Almeida Hugo. Vice-Prefeito do
Município de Diamantina, solicitando á Casa a revisão
urgente do substitutivo ao projeto de criação da
Universidade do Estado de Minas Gerais, visto que aquele
inviabiliza a implantação dessa Universidade e a absorção da
Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.865/94.)
Da Sra. Maria Izabel Morato e outros, Diretores das escolas

estaduais da 18a ORE, pedindo a aprovação do Projeto de Lei
np 1.953/94, do Deputado Tarcísio Henriques, que versa sobre
a determinação do tempo necessário para apostilamento. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.953/94.)
Do Colegiado da Escola Estadual Alda Mota Batista. de
Uberlândia, pedindo sejam atendidas as reivindicações dos
profissionais da educação concernentes a reajuste salarial,
ao cumprimento do disposto no art. 34 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual e a
questões educacionais. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Lázaro Pontes Rodrigues. Presidente da União dos
Varejistas de Minas Gerais, elogiando a atuação dos
Deputados desta Casa ao aprovarem projeto de lei que
determina seja o IPVA pago mensalmente.
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De ex-funcionários da MinasCaixa, solicitando a rejeição do
veto a dispositivo que beneficiaria a referida classe. (-
Anexe-se à Proposição de Lei ng 12.199.)
Do Sr. Lino Ferreira Netto. Superintendente-Geral do
Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM -,
agradecendo a manifestação desta Casa por ocasião do
falecimento do Sr. Luis Simões Lopes.
Do Sr. Winfried Jung, Diretor da Representação no Brasil da
Fundação Konrad Adenauer. encaminhando exemplar do estudo 'A
Moral da Economia de Mercado , de Wolfgang Reeder, publicado
pelo Centro de Estudos da referida Representação. (- A
Comissão Especial para Elaborar um Código de Etica e
Princípios Norteadores do Decoro Parlamentar.)
Da Sra. Ligia Lindner Schreíner, Presidente da Comissão de
Representação do Fórum Técnico Produtos de Origem Animal -
Inspeção e Qualidade, encaminhando cópia do documento final
do referido fórum.

CARTÃO
Dos familiares da Sra. Estelina Maria Massena Abritta,
agradecendo á Casa a manifestação de pesar por ocasião de
seu falecimento, ocorrido em 30/4/94.
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para a Ia fase do Pequeno Expediente.

COMUNICAÇÕES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas ã Mesa comunicações

dos Deputados Elmiro Nascimento (2), Jaime Martins, Tarcisio
Henriques e Simão Pedro Toledo.

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Elmiro Nascimento (2) - falecimento das Sras. Aracy Cardoso
e Zilca dos Santos Fonseca, em Patos de Minas, Jaime Martins
- falecimento do Sr. Romeu Vaz da Silva, em Divinópolis;
Tarcisio Henriques - falecimento do Or. Joaquim Henriques
Vlanna Júnior, em Juiz de Fora; e Simão Pedro Toledo -
falecimento da Sra. Esmeralda Souza Cunha, em São Paulo
(Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 17, ás 20
horas, nos termos do edital de convocação, bem como para a
ordinária também de amanhã, as 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: ( Nota do redator: A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.
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ATA DA 2759 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 11 DE MAIO DE 1994
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, em lo turno, do Projeto de Lei nQ 1.959/94;
discurso do Deputado José Militão; requerimento do Deputado
Agostinho Patrus (votação destacada das Emendas flQ5 1 e 9);
deferimento; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
votação das Emendas ns 2 a 8; rejeição; votação da Emenda
nQ 1; questão de ordem; leitura das Emendas ns 1 e 9;
aprovação; votação da Emenda ng 9; aprovação; votação da
Emenda ng 10: rejeição - Chamada para recomposição de
"quorum"; existência de número regimental - Discussão, em 2
turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 3/90; apresentação
das Emendas ngs 2 a 6; encerramento da discussão; votação do
projeto, salvo emendas; aprovação; questão de ordem -
Suspensão e reabertura da reunião - Prosseguimento da
votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar n
3/90; votação da Emenda nQ 1; aprovação; votação da Emenda
nQ 2; aprovação; questão de ordem; chamada para recomposição
de "quorum"; inexistência de número regimental -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, 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 -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Côssimo Freitas - Dílzon Meio - Eduardo
Brás - Elisa Alves - Emano Batista - Francisco Ramalho
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - .Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Zbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1a PARTE
Ata
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- O Deputado Benõ Guedes, 3g-Secretário, nas funções de
2Q-Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 1.959/94, do
Governador do Estado, que altera 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 Comissão de Justiça concluiu pela
constitucional idade do projeto com as Emendas nos 1 a 9, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou por
sua aprovação com as Emendas ngs 1 a 9, apresentadas pela
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto
á Comissão de Fiscalização Financeira, que opinou pela
rejeição da Emenda ng 10. Em votação, o projeto. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado José
Mil itão.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra Deputada, em boa hora o Governo encaminha à Assembléia
Legislativa este projeto de lei que estamos discutindo e
votando para beneficiar cerca de 600 mil produtores rurais
do Estado de Minas Gerais.
Todos sabem que o sistema de apuração tributária do
produtor rural é complexo e sempre deixa margem a que se
encontrem erros, quando revisto pela fiscalização, por
tantas particularidades que envolvem a evolução do rebanho
bovino. Em Minas Gerais é difícil exercer uma fiscalização
perfeita em relação a grande número de contribuintes.
Podemos dizer também que o Estado deveria mostrar alguma

coisa que permitisse que os produtores rurais fizessem a sua
declaração de produtor, a partir desta lei, como se
estivessem começando do zero.
Este projeto é importante, e, a partir de agora, com as

novas técnicas de computação, o Estado deverá exercer maior
controle sobre a circulação do gado bovino, que tem um peso
significativo na nossa receita estadual, representando quase
10% do total dela-
0 Governo do Estado deve e precisa incentivar a reabertura
dos frigoríficos em nosso Estado para que o boi aqui abatido
gere emprego, riquezas e impostos. Temos muitos frigorificos
fechados, e o nosso companheiro José Arnaldo Canarinho sabe
das dificuldades que o setor enfrenta por não termos
condições de competir com o Estado de São Paulo, que recebe
todo o nosso gado bovino. Lã ficam a receita e a riqueza
gerada pelo abate desse gado.
Solicitamos que o Estado de Minas Gerais, ao conceder este
benefício aos produtores rurais, conceda também um incentivo
á reabertura dos nossos frigorificos para termos una
integração perfeita entre produtores e frigorificos e para
que os tributos gerados beneficiem nosso povo, que está
carente de saúde e emprego.



;;flo Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado
Agostinho Patrus, q ue solicita votação destacada das Emendas
flQ5 1 e 9 ao Projeto de Lei ng 1.959194, do Governador do
Estado.
Esta Presidência defere o requerimento, de conformidade com

o item XVII do art. 244 do Regimento Interno.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 2 a 8, da
Comissão de Fiscalização Financeira. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas. Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram.

Questão de Ordem
O Deputado Jaime Martins - Solicito a V Exa. que autorize
a leitura das duas emendas que foram destacadas.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda á
leitura das emendas.
O Sr. Secretário - (- Lê as Emendas nos 1 e 9, que foram
publicadas na edição do "Diário do Legislativo" do dia
29/4/94.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votação, a Emenda ng 9. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Em votação, a Emenda nQ 10, que recebeu parecer pela
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado o
Projeto de Lei ng 1.959/94, com as Emendas ngs 1 e 9. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - Tendo em vista que a próxima matéria

necessita de voto qualificado, a Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada para recomposição de
"quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 45 Deputados. Há
"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar n
3/90, do Tribunal de Contas do Estado, que dispõe sobre a
organização do Tribunal e dá outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em lg turno, com a Emenda ng 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos-
- vêm à Mesa:

EMENDA No 2
Dê-se ao inciso III do art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - ...............................................
III - julgar as contas dos administradores e demais

responsáveis por dinheiro, bem ou valor públicos, de órgão
de qualquer dos Poderes ou de entidade da administração
indireta, facultado valer-se de certificado de auditoria
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passado por profissional ou entidade habilitados na forma da
lei e de notória idoneidade técnica;.
Sala das Reuniões, li de maio de 1994.
José Bonifácio
Justificação: A redação proposta pela emenda reproduz a do
inciso II do art. 76 da Constituição do Estado, a cujos
termos se deve adequar a legislação infraconstitucional.

EMENDA NQ 3
Acrescente-se onde convier:
"Art. lg - Sem despesa nova, funcionará no Tribunal uma

câmara especializada para o exercicio da fiscalização
financeira, orçamentária, operacional, contábil e
patrimonial das administrações centralizadas e
descentralizadas do Estado.".
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1994.
José Bonifácio
Justificação: Trata-se de medida que visa a racionalizar os
trabalhos da Corte, de modo que sejam distribuidas as
matérias entre as câmaras previstas no projeto, uma delas
para as Questões municipais e outra para licitações.
A medida não cria despesa, pois os integrantes da câmara
serão sempre os Conselheiros já existentes no Tribunal.

EMENDA NQ 4
Dê-se ao inciso X do art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16 - ...............................................
X - organizar e submeter ao Governador do Estado lista
tríplice para provimento de cargo de Conselheiro, com
relação ás vagas a serem preenchidas, alternadamente, por
Auditor do Tribunal de Contas e por membro do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas.".
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1994.
Baldonedo Napoleão
Justificação: Por um lapso, deixou-se de incluir, no

dispositivo acima, membro do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, inclusão essa necessária em face do art.
78, 8 3g, da Constituição Estadual.
O texto constitucional referido prevê que, das duas vagas
de Conselheiro do Tribunal de Contas a serem providas pelo
Governador, uma será preenchida por livre escolha, e a
outra, alternadamente, por Auditor e por membro do
Ministério Público junto ao Tribunal, por este indicados em
lista tríplice, segundo os critérios de antigüidade e
merecimento.

EMENDA NO 5
Substituam-se, no art. 41, os termos "em resolução do
Tribunal" por "em instrução do Tribunal".
Sala das Reuniões, 11 de maio de 1994.
Baldonedo Napoleão
Justificação: A substituição do termo "resolução" pelo
termo "instrução" tem apenas a finalidade de adequar o
projeto de lei á realidade atual do Tribunal, que se utiliza
da instrução como instrumento normativo para disciplinar as
tomadas e prestações de contas dos ordenadores de despesas.

EMENDA No 6



Dê-se ao inciso VI do art. 23 a seguinte redação
"Art. 23 - .........................................
VI - comparecer às sessões do Tribunal Pleno e de Câmaras e

discutir as questões.".
Sala das Reuniões. 11 de maio de 1994.
José Maria Pinto
Justificação: A emenda tem apenas a finalidade de adequar o

projeto de lei à prática do Tribunal de Contas.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão.
No decorrer da discussão, foram apresentadas ao Projeto de

Lei Complementar flQ 3/90 as Emendas ngs 2 a 6. dos Deputados
José Bonifácio, Baldonedo Napoleão e José Maria Pinto.
Nos ternos do que dispõe o 4g do art. 19€ do Regimento
Interno, a Presidência vai submeter as emendas a votação
logo após a apreciação do projeto e da Emenda ng 1.
A Presidência -vai submeter a matéria a votação pelo

processo nominal, de conformidade com o art. 263, inciso 1.
do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la
responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la responderão
"não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos
termos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto de lei
complementar será aprovado se obtiver 39 votos favoráveis.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Com a palavra, o Sr.
l-Secretár i o para proceder à chamada de votação nominal. Na
sua ausência, a Presidência convoca o Deputado Sené Guedes.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os

Deputados:
José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ambrõsio Pinto - Arderson
Adauto - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Emano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro - José Maria
Pinto - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wellington de Castro.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 41 Deputados. Está
aprovado o Projeto de Lei Complementar nQ 3/90, salvo
emendas.

Questão de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, diante da
apresentação de algumas emendas no 2o turno e em vista de
não haver necessidade da apresentação de parecer sobre elas,
pois serão apenas lidas e colocadas em votação, solicitamos
á Presidência a suspensão dos trabalhos por 15 minutos, para
que tenhamos tempo de analisá-las na forma em que foram
apresentadas.

Suspensão da Reunião
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O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação do Deputado
Gilmar Machado, a Presidência vai suspender a reunião por 15
minutos. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Em votação, a Emenda ng 1, da Comissão de Fiscalização

Financeira. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" á chamada de votação nominal os

Deputados:
José Militão - Rêrnolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Ambrõsio
Pinto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Cêlio de Oliveira -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - José Laviola - José Renato - Márcio
Miranda - Maria Elvira - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton
Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Responderam "sim 40 Deputados. Nenhum

Deputado respondeu não'. Está aprovada a Emenda ng 1.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda ng 2. Com  a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada de
votação nominal.
O Sr. Secretário (Deputado Agostinho Patrus) - (- Faz a

chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené

Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Dilzon Melo -
Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - Jorge
Hannas - José Laviola - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Dlivia - Péricles Ferreira - Roberto Amaral
- Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 41 Deputados. Está

aprovada a Emenda ng 2.
Em votação, a Emenda ng 3, apresentada em Plenário.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito que se
faça a recomposição de "quorum" antes da votação.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda á

chamada para recomposição de "quorum".



;fl; 
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 22 Deputados; há
6 Deputados nas Comissões. Não há 'quorum" para a
continuação dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo 'quorum' para votação nem

outras matérias a serem apreciadas, a Presidência encerra a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
extraordinária também de hoje. às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 276 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE MAIO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 24 PARTE (ORDEM DO
DIA): Chamada prévia; inexistência de 'quorum' -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto -
Antônio Genaro Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cõssimo Freltas -
Dilzon Melo - Elisa Alves - Emano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Braga - José Leandro - José Maria Pinto
- José Renato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

ia PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta. Tendo
em vista que essa matéria exige 'quorum" qualificado para
sua votação, esta Presidência vai determinar a chamada
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prévia dos Deputados para verificação do "quorum' Solicito
ao Sr. Secretário que proceda à chamada.
O Deputado Bená Guedes - ( Procede á chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 25 Deputados.
Portanto, não há quorum" para a continuação dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
0 Sr. Presidente - Não havendo "quorum" para a continuação

dos trabalhos, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas.
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 70 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e trinta minutos do dia quatro de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconceilos, Ivo José e
Ailton Vilela, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental e verificada a presença do Deputado João
Marques, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivo José
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Na fase de
discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado
Ivo José apresenta requerimento em que solicita seja
indicado um membro da Comissão para participar da comissão
técnica designada pelo Conselho de Politica Ambiental -
COPAM - para analisar o processo do termo de compromisso
assinado pela USIMINAS e pela Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM. O Presidente encaminha o requerimento à
Consultoria para que proceda a estudos sobre o assunto.
Passa-se à 2 1â parte da reunião, com a discussão e a votação
de parecer sobre proposição sujeita á apreciação do
Plenário. Com a palavra, o Deputado Ivo José emite parecer,
mediante o qual conclui pela rejeição do Projeto de Lei ng
1.565/93 e do Substitutivo nQ 1. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Maria Elvira - Baldonedo

Napoleão. - -
ATA DA 113 REUNIÃO  ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia cinco de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amara], Baldonedo Napoleão,
José Renato, Antônio Pinheiro e Jorge Hannas (substituindo
estes dois últimos aos Deputados Célio de Oliveira e Jaime
Martins, respectivarnente, por indicação da Liderança do
BRO), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, e na ausência do Presidente, assume a direção
dos trabalhos o Vice-Presidente, Deputado Roberto Aniaral
que declara aberta a reunião e solicita ao Deputado



;fl; 
Baldonedo Napoleão que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a pauta e passa à leitura do Oficio nQ 668, do
Chefe de Gabinete da Secretaria da Fazenda, q ue encaminha
balancete centralizado do mês de dezembro de 1993, relativo
à gestão orçamentária, financeira e patrimonial da
administração direta do Estado de Minas Gerais. Em seguida,
redistribui, no 2g turno, os Projetos de Lei ngs 756/92 ao
Deputado Antônio Pinheiro e 1.958/94 ao Deputado Baldonedo
Napoleão; no 1Q turno, os Projetos de Lei ngs 1.410/93 ao
Deputado Baldonedo Napoleão e 1.698/93 ao Deputado José
Renato. Encerrada a ia parte dos trabalhos, a Presidência
passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. De posse da palavra, o Deputado
Antônio Pinheiro emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei no 756/93, no 2g turno, na forma
do vencido no lg turno. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. O Deputado José Renato emite parecer
mediante o qual conclui pela rejeição do Projeto de Lei ng
1.495/93, no lg turno. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Em seguida, esse Deputado requer seja o
Projeto de Lei ng 1.698/93, no lo turno, convertido em
diligência à Secretaria de Administração e Recursos Humanos.
A Presidência defere o requerimento. O Deputado Baldonedo
Napoleão emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.958/94, no 2g turno, na
forma proposta; 807/92. no lg turno, na forma do
Substitutivo ng 1; 1.410/93, no lQ turno, na forma proposta;
1.459/93, no lg turno, com as Emendas ns 1 e 2; e 1.759/93,
no lg turno, na forma proposta. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. A
seguir, a Presidência designa o Deputado José Renato para
relatar os processos de aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais das seguintes entidades: APAE, de
Uberaba; Instituto de Cegos do Brasil Central, de Uberaba;
Conselho Particular Nossa Senhora das Graças, de Itapajipe;
Creche A Pequena Casa de Maria, de Uberaba; Rotaract Club,
de Prata; Associação Comunitária de Brejo Bonito, de
Cruzeiro da Fortaleza; Lions Clube, de Patrocínio; Grupo
Comunitário Durval Dias de Abreu, de Uberaba; Associação
Vicenciana para Assistência ao Menor - AVIPAM -, de São
Vicente de Minas; Centro Social da Paróquia São Francisco de
Assis, de São João de]-Rei; Obras Sociais da Paróquia de
Piedade. de Piedade do Rio Grande; União dos Escoteiros do
Brasil, de Belo Horizonte; Projeto Providência, de Belo
Horizonte; Fundação Obras Sociais da Paróquia da Boa Viagem.
de Belo Horizonte; Creche Menino Jesus de Praga, de Mutum;
Conselho Municipal de Assistência Social de Onça de
Pitangui . de Pitangui : Associação Regional de Pessoas
Portadoras de Deficiência, de Barbacena; Associação
Comunitária do Alto Palestina e Camposaltinho, de Campos
Altos; Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Campos Altos;
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Núcleo Espirita de Evangelização Emanuel, de Governador
Valadares; Associação Comunitária Unidos de Três Barras, de
Serro; Instituto Nosso Lar, de Governador Valadares;
Conselho Municipal de Desenvolvimento, de Coroaci;
Associação de Desenvolvimento Comunitário, de Pedro Lessa;
Associação da Guarda Mirim, de Santa Maria do Suaçui;
APROVISA - Associação para o Progresso do Bairro da Vila
Isa, de Governador Valadares; Santa Casa de Misericórdia, de
Perdões; Fundação Médica Assistencial Major Domingos de Deus
Correa, de Monte Azul; Casa da Memória, de São Francisco;
Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Brotinha, de
Várzea Bonita e Salobo; Associação Comunitária do Alto São
João, de Mato Verde; APAE, de Formiga; Irmandade do Congado
Nossa Senhora de Lourdes, de Formiga; Associação Comunitária
do Bairro Nova Floresta, de Patos de Minas; APAE, de Patos
de Minas e APAE, de Lagoa Formosa. O Presidente designa, a
seguir, o Deputado Baldonedo Napoleão para relatar os
processos de aplicações de recursos oriundos de subvenções
sociais das seguintes entidades: Associação Recreativa
Cultural e Assistencial, de São Gotardo; Associação dos
Moradores da Agrovila O. Antonina de A. Neves, de São
Gotardo; APAE, de São Gotardo; Serviços e Obras Sociais sem
Fronteiras, de Arcos; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Francisca Souto, de Mantena; Associação de
Deficientes Antônia Maria de Castro Almeida, de Itaúna;
Associação Comunitária do Bairro Morada Nova, de Itaúna;
Obras Sociais do Bairro Santo Antônio Mirante - OSMB -, de
Itaúna; Centro Espirita Bezerra de Menezes, de Cordisburgo;
Fraternidade Espirita Cristã Francisco de Assis, de Belo
Horizonte; Federação Municipal de Associações de Moradores e
Movimentos Populares, de lapu; Santa Casa de Caridade, de
Machado: Fundação Manhuaçuense de Promoção Humana, de
Manhuaçu; Associação Comunitária de Rubim, de Rubim;
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Durandé, de
Durandé; Fundação Tinõ Cunha - Hospital Senhor do Bonfim. de
Salto da Divisa; Asilo São Vicente de Paulo, de Manhuaçu;
Santa Casa de Misericórdia, de Piedade do Rio Grande;
Instituto José Luiz Ferreira, de Barbacena; Sindicato dos
Condutores Autónomos de Veículos Rodoviários e Liga
Barbacenense de Desportos Especializados, de Barbacena;
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Durandé, de
Durandé e Orfanato São Pascoal, de Juiz de Fora. Dando
prosseguimento á reunião, a Presidência designa o Deputado
Antônio Pinheiro para relatar os processos de aplicações de
recursos oriundos de subvenções sociais das seguintes
entidades: Centro Comunitário Esperança, de João Pinheiro;
Grupo de Ação Comunitário Cristão, de Buenópolis; G.A.S. -
Guaraciaba Assistência Social, de Guaraciaba; Sociedade São
Vicente de Paulo - Conselho Central, de João Pinheiro; Grupo
Espirita Irmão Lázaro, de Belo Horizonte; Associação
Comunitária Sol Nascente, de Ibirité; Casa de Apoio á
Criança e ao Adolescente, de Santa Efigênia de Minas; Creche
Comunitária Vila Piratininga, de Belo Horizonte; Fundação
Beneficente Inconfidência, de Ibirité; Grupo Espirita André
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Gustavo, de Governador Valadares; Associação de Proteção á
Maternidade e à Infância, de Sabinópolis; Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Taboão, de Ouro Fino;
Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à
Infância, de Andrelândia; SASIEQ - Serviço de Ação Social da
Igreja do Evangelho Quadrangular, de Coronel Pacheco; APAE.
de Coqueiral; Associação dos Pequenos Produtores do Barro
Amarelo, de Itaipé; Creche Comunitária Caiçaras, de Belo
Horizonte; Associação Igreja Evangélica Nazareno de Proteção
aos Menores, de Nepomuceno; Associação Comunitária do Bairro
Bela Vista, de Leandro Ferreira: Associação dos Moradores do
Setor Funil, de Comercinho; Associação Solidariedade dos
Pequenos Produtores da Região de Limeira - ASPEL -, de
Pavão; Associação dos Pequenos Produtores do Barro Amarelo,
de Itaipé; Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Santa Luzia, de Jequitinhonha; Fraternidade Espírita Cristã
Francisco de Assis, de Belo Horizonte; Associação Amigos de
Comercinho; Fundação Gregório F. Barernblitt, de Uberaba;
Associação Proprietários e Moradores do Distrito de Topázio,
de Teófilo Otôni; Associação Comunitária Católica Servos do
Senhor, de Belo Horizonte; Sociedade Olimpica. de Lambari;
Lar dos Velhinhos, de Governador Valadares; Associação dos
Moradores do Bairro Santos Dumont, de Pirapora; Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, de Santana do Manhuaçu; Centro
Comunitário Rural Lagoa de Baixo, de Rubelita; Associação
Beneficente Católica, de Ubá; Associação Beneficente e
Assistência Social, de Caiana; Caixa Escolar Prefeito
Antônio Arruda, de Guiricema; Casa de Caridade São Vicente
de Paulo. de Mirai; Sociedade Educacional Breder Lopes, de
Manhuaçu; Banda Musical José da Silveira, de Divisa Nova;
Associação Amigos de Cachoeira de Minas: Associação
Comunitária de Desenvolvimento Rural, Creche e Assistência
Social, de Jequitibá e Associação Comunitária do Bairro
Cidade Nova, de Diamantina. Com a palavra, cada um por sua
vez, esses relatores emitem pareceres mediante os quais
concluem pela aprovação dos supracitados processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções dessas
entidades. Submetidos a discussão e votação, são os
pareceres aprovados. A seguir, a Presidência designa o
Deputado Baldonedo Napoleão relator dos processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades: Loja Maçónica Caridade Luz IV, de
Bicas; Associação Comunitária Amigos do Cedro, de Cedro do
Abaeté; Associação Medinense de Esporte - AME -, de Medina;
Fundação Gregório F. Baremblitt, de Uberaba; Clube das Mães,
de Manhuaçu, e APAE, de Bom Sucesso. O Deputado Baldonedo
Napoleão requer sejam esses processos convertidos em
diligências a essas entidades. A Presidência defere esse
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros desta Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 10 de maio de 1994.
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Célio de Oliveira, Presidente - João Marques - Roberto
Amaral - José Renato - Hely Tarquínio - Arnaldo Canarinho.
ATA DA 43a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Ás quinze horas e trinta minutos do dia dez de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira. Marcos Helênio
(substituindo este ao Deputado Ivo José, por indicação da
Liderança do PT), José Renato e Roberto Amaral (substituindo
os Deputados Geraldo Rezende e Antônio Pinheiro.
respectivamente, por indicação da Liderança do aRD), membros
da Comissão de Constituição e Justiça; Célio de Oliveira,
Roberto Amara], Baldonedo Napoleão, João Marques, José
Renato e Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado
Antônio Carlos Pereira, por indicação da Liderança do PT),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Célio de Oliveira, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado João Marques que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar a pauta e distribui aos
Deputados José Renato, pela Comissão de Constituição e
Justiça, e Roberto Amara], pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, no lg turno, o Projeto de Lei nQ
1.991/94, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóveis á Fundação de Amparo á Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -. Encerrada essa fase,
passa-se à 1 fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão. O Deputado Marcos
Helênio apresenta requerimento solicitando sejam convidadas
as seguintes autoridades, para prestarem esclarecimentos
sobre o Projeto de Lei ng 1.991/94: Sr. Afrânio Carvalho
Aguiar, Diretor Cientifico da FÂPEMIG; Sr. Márcio Trindade.
Presidente da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -
CETEC -; Sr. Mário Ramos Vilela, Presidente da Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG -; Sr. Paulo
Rogério Junqueira Alvim, Diretor Geral do Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA -: Sr. José Antônio Cardoso,
Presidente da Associação dos Funcionários da CETEC, e Sr.
Sérgio Evandro de Andrade, Conselheiro da Associação dos
Funcionários da EPAMIG. Colocado em votação, é o
requerimento rejeitado pelos membros da Comissão de
Constituição e Justiça. A seguir, o Deputado Marcos Helênio
apresenta outro requerimento solicitando as seguintes
informações: memória de cálculo dos recursos repassados à
FAPEMtG no exercicio de 1993, com a discriminação da data.
dos valores e da destinação de tais recursos, valor dos
imóveis relacionados no Projeto de Lei ng 1.991/94 e a
finalidade da doação de tais imóveis. Submetido a votação, é
o requerimento aprovado pelos membros da Comissão de
Constituição e Justiça. Encerrada essa fase da reunião,
passa-se á 2 a fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de parecer sobre proposição sujeita á apreciação do
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Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado José
Renato emite parecer, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei nQ 1.991/94, no lg turno. Submetido o parecer
a discussão, o Deputado Marcos Helénio solicita vista da
matéria, á qual é deferida pelo Presidente. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e convoca os membros das Comissões para a
próxima reunião conjunta, a ser realizada no dia 11/5/94, ás
151h45min, na Sala das Comissões, com a finalidade de se
apreciarem, no 1Q turno, os pareceres sobre o Projeto de Lei
flQ 1.991/94, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Dilzon Melo - Marcos

Helênio - José Renato - Jaime Martins - Antônio Pinheiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.959/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a alteração da Lei ng 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.
Aprovado no lg turno com as Emendas ngs 1 e 9, retorna o
projeto a esta Confissão para receber parecer no 2Q turno.
Nos termos do art. 196, lg, do Regimento Interno,

apresentamos a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

A proposição em tela provoca repercussão minima no
orçamento do Estado, haja vista que as dezenas de taxas
extintas representam apenas 0.56% do total da receita global
do Estado, e a manutenção de tais taxas exige um gasto muito
acima desse percentual, em razão do alto custo da máquina
administrativa.
Por outro lado, com o intuito de não restringirmos a faixa

de acesso aos beneficios previstos no art. 7g do projeto,
estamos apresentando a Emenda ng 1, de modo a suprimir a
expressão "pequenas e médias propriedades rurais" na nova
redação proposta para o inciso 1 e o 3g do art. 6Q da Lei
ng 11.363, de 29/12/93.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei ng 1.959/94, no 2g turno, na forma do vencido
no lQ turno com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.

EMENDA Ng 1
Suprima-se a expressão "de pequenas e médias propriedades
rurais" do inciso 1 e do 3g do art. 6g da Lei no 11.363.
de 29 de dezembro de 1993, na redação dada pelo art. 7g do
projeta.
Sala das Comissões. 12 de maio de 1994,
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Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins, relator -
Marcos Helênio - Antônio Júlio - Jorge Hannas.

Redação do Vencido no tQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.959194'

Altera a redação de dispositivos da Lei ng 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, Que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os dispositivos da Lei ng 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, a seguir relacionados passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 4 - As taxas de competência do Estado são as

seguintes:
- Taxa de Expediente;

II - Taxa Floresta).";

"Art. 92 - ' A Taxa de Expediente tem por base de cálculo o
valor da UPFMG previsto no art. 224 desta lei, vigente na
data do efetivo pagamento, observado o prazo legal, e será
cobrada de acordo com a Tabela "A" desta lei.
Parágrafo único - A Taxa de Expediente devida pela
inscrição em concurso público para cargos públicos ou prova
de seleção tem a aliquota de 2% (dois por cento) e como base
de cálculo a remuneração fixada para a referência inicial do
cargo ou emprego, desprezadas as frações correspondentes aos
centavos.

"Art. 94 - Contribuinte da Taxa de Expediente é a pessoa
física ou jurídica que promova ou se beneficie de qualquer
das atividades ou dos serviços previstos e enumerados pela
Tabela "A", anexa a esta lei, ou pelo parágrafo único do
art. 92,";

"Art. 96 . A Taxa de Expediente será exigida antes da
prática do ato ou da assinatura do documento.";
"Art. 97 - A exigência e a fiscalização da Taxa de

Expediente competem aos funcionários da Fazenda Pública
Estadual e às autoridades administrativas, na forma do
regulamento, sob pena de responsabilidade solidária.".
Art. 2g - A Tabela "A" anexa á 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.
Art. 30 - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei
ng 6.763, de 26 de dezembro de 1975;

- parágrafo único do art. 20;
II - parágrafo único do art. 90;
III - arts. 91, 93 e 227;
rv - Capítulos III e IV do Titulo IV do Livro Primeiro;
V - Tabelas "6", "O" e "O", anexas á referida lei.
Art. 40 - Não serão objeto de tributo ou penalidades as
diferenças apuradas no confronto entre as declarações
prestadas pelo produtor rural, com base no cadastro de que
tratam os arts. 17 a 20 da Lei no 6.763. de 26 de dezembro
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de 1975, relativamente aos exercidos anteriores ao de 1994,
ainda que resultantes de autuação já consumada.
f lg - O disposto neste artigo:
- não autoriza a restituição nem a compensação de

quantias recolhidas;
II - não se aplica aos créditos tributários decorrentes de

atos:
a) qualificados em lei como crime ou contravenção e aos

que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo,
fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em
beneficio daquele;
b) resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas

naturais ou jurídicas.
§ 2Q - Na declaração de produtor rural (demonstrativo
anual) referente ao exercício de 1993, deverão constar
apenas os dados relativos aos estoques finais dos produtos
agrícolas e pecuários, os quais servirão para confrontação
com os que forem obtidos nos exercícios subseqüentes,
ficando dispensada a informação dos demais dados da produção
e da circulação de mercadorias.
ArU SQ - O inciso VII do art. 4Q da Lei ng 9.119, de 27 de
dezembro de 1985, acrescido pelo art. lg da Lei ng 9.586, de
6 de junho de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação,
a contar de lg de janeiro de 1995:
"Art. 4g - - . .........................................
VII - veiculo com mais de 15 (quinze) anos de fabricação.".
Art. 6g - A tabela a que se refere o art. S g da Lei ng
11.363, de 29 de dezembro de 1993, fica substituída pela
tabela constante no Anexo II desta lei.
Art. 7g - O art. 6 g da Lei ng 11.363, de 29 de dezembro de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 6g - Ao contribuinte da taxa florestal de que trata o

art. 58 da Lei ng 4.747, de 9 de maio de 1968, que efetuar
gastos em projeto relevante e estratégico, previamente
aprovado pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -.
relacionado com a implementação da política florestal do
Estado, desde que adimplente com as exigências estabelecidas
pela Lei ng 10561, de 27 de dezembro de 1991, fica
assegurada a redução de

- até 50% (cinqüenta por cento) do valor da taxa
florestal devida, na hipótese de haver gastos em projetos de
fomento florestal, de pequenas e médias propriedades rurais.
no manejo sustentado de florestas nativas susceptíveis de
exploração econômica ou em florestas plantadas próprias;
Ir - até 50% (cinqüenta por cento) do valor da taxa

florestal devida, na hipótese de haver gastos em projetos de
regularização fundiária de unidade de conservação estadual
administrada pelo IEF, em projetos de recuperação de áreas
degradadas e de matas ciliares, ou em caso de destinação de
recursos para aquisição, pelo Instituto, de área de
relevante interesse ecológico a ser incorporada ao seu
património-
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1 Q - A realização de gastos em mais de um projeto
previsto no mesmo inciso não dá direito a redução superior
ao limite nele estabelecido, de 50% (cinqüenta por cento).

2g - A realização de gastos em projetos previstos em mais
de um inciso dá direito á acumulação das reduções neles
previstas, até o limite máximo de 50% (cinqüenta por cento)
do valor da taxa florestal.

3g - A compensação prevista no inciso 1 dará prioridade a
projetos de fomento florestal de pequenas e médias
propriedades rurais do Estado, executados ou supervisionados
pelo TEF, a serem contempladas com, no mínimo, 25% (vinte e
cinco por cento) da redução permitida.
E 4g - A não-efetivação dos gastos decorrentes da redução
da taxa florestal implicará sua devolução, em igual
montante, acrescida da atualização monetária e da multa de
100% (cem por cento).".
Art. 8g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" do dia 18/5/94.)

ERRATA

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.920/94

Na publicação do Anexo III ao projeto de lei em epígrafe,
verificada na edição de 13/5/94, na pág. 35, cols. 3 e 4,
onde se lê:

 

"2g GRAU Técnico em Programação 04
Secretária Escolar

04", leia-se:

 

"2g GRAU Técnico em Programação 01
Secretária Escolar

01".



Belo Horizonte, quinta-feira, 19 de maio de 1994

ATA

ATA DA 533a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE MAIO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Requerimentos ngs 5.315 a
5.319/94 - Requerimentos dos Deputados Elmiro Nascimento e
Tarcislo Henriques (3) - 2g PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Elmiro Nascimento
e Tarcísio Henriques (3); deferimento - 2g Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, em 2g turno, do Projeto
de Lei ng 1.958/94; aprovação - Discussão, em 2g turno, do
Projeto de Lei ng 1.959/94; apresentação das Emendas ngs 2 a
4; encerramento da discussão; aprovação na forma do vencido
em lg turno, com as Emendas ngs 1 a 4 - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei nQ 1.960/94: apresentação das
Emendas ngs 1 e 2; encerramento da discussão; aprovação, na
forma do vencido em lg turno, com as Emendas ngs 1 e 2 -
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.996/94;
aprovação - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng
1.932/94; aprovação na forma do vencido em lg turno -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Mill'tão - Rêmolo Alolse - Elmo Braz -

Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrõsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célia de Oliveira
- Cléuber Carneiro - Côssimo Freitas - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Leandro - José Renato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda
- Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Milton Sanes - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado 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-Secretàrio, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

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

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

proposições:
REQUERIMENTOS

Ng 5.315/94, do Deputado Agostinho Patrus, solicitando se
transcreva nos anais da Casa o editorial "Volta ao
Desenvolvimento", publicado na edição de 8/5/93 do jornal
"Estado de Minas". (- A Mesa da Assembléia.)
NQ 5.316/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à
liberação de verba para construção de uma praça na Vila
Nossa Senhora Aparecida, no Município de Coronel Pacheco. (-
A Comissão de Educação.)
Ng 5.317/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do
Deputado Federal José Aldo.
NQ 5.318/94. do Deputado Jorge Hannas, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Rubens Boechat Oliveira, ex-Prefeito de Lajinha. (-
Distribuidos à Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.319/94, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Lagoa Grande pela passagem de seu segundo
aniversário (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
Do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando seja formada uma

comissão de representação da Assembléia para comparecer à
36a Festa Nacional do Milho - FENAMILHD -, que será
realizada no Município de Patos de Minas, no período de 20 a
29 de maio (- A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XIV do art. 244 do Regimento
Interno.
Do Deputado Tarcisio Henriques, solicitando seja incluído
em ordem do dia o Projeto de Lei nQ 1.699/93, que se
encontra na Comissão de Política Energética, a qual perdeu o
prazo para emitir parecer. (- A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244,
c/c o art. 141 do Regimento Interno.)
Do Deputado Tarcisio Henriques, solicitando seja o Projeto
de Lei no 1.705/93, que se encontra na Comissão de
Constituição e Justiça desde 18/10/93 sem que tenha recebido
parecer, remetido á Comissão subseqüente. (- A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do
art. 244, c/c o art. 140 do Regimento Interno.)
Do Deputado Tarcisio Henriques, solicitando seja incluída
em ordem do dia a Proposta de Emenda à Constituição nQ
34/93, uma vez que a Comissão Especial perdeu o prazo para
emitir parecer (- A Presidência defere o requerimento, de
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conformidade com o item VII do art. 244, c/c o art. 141 do
Regimento Interno.)

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Não havendo 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.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Elmiro
Nascimento, em que solicita a formação de comissão de
representação desta Assembléia para participar da 26a Festa
Nacional do Milho, em Patos de Minas, a realizar-se nos dias
20 a 29 de maio próximo. A Presidência defere o requerimento
de conformidade com o item XIV do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Tarcísio Henriques, em que
solicita a inclusão na ordem do dia da Proposta de Emenda á
Constituição nQ 34/93, de sua autoria, uma vez que a
Comissão Especial perdeu o prazo para sobre ela emitir
parecer. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c O art. 141,
do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques, em que
solicita seja o Projeto de Lei nQ 1.705/93, de sua autoria,
remetido à comissão seguinte, tendo em vista que a
proposição se encontra na Comissão de Justiça desde
18/10/93, sem parecer. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o item VII do art. 244, c/c O art. 140,
do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques, em que
solicita a inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei n
1.699/93, de sua autoria, uma vez que a Comissão de Política
Energética perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do
art. 244, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 1,958/94, do Governador do Estado, que autoriza a
doação, à União, de imóveis estaduais localizados no
Município de Unai. • A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.959/94, do
Governador do Estado, que altera a redação de dispositivos
da Lei ng 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
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tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno,
com a Emenda ng 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei ng 1.959194
EMENDA No 2

Inclua-se na Tabela A do Anexo 1 do Projeto de Lei n
1.959/94 o seguinte item:
"1.6. emissão de certificado de vacinação por animal

comercializado (Lei nQ 10.847, de 3/8/92) ..........1.25%."
Romeu Queiroz
Justificaçã: Compete ao Instituto Mineiro de Agropecuária

expedir certificado de vacinação por animal comercializado-
0 exercicio desse controle é de interesse público, e sua
execução é prevista no art. 12 da Lei nQ 10.021, de 6/12/89,
alterado pela Lei nQ 10.847, de 3/8/92, que prevê a
cobrança, pela emissão de certificado, da taxa de 1,25% do
valor da UPFMG, fonte de recursos para a manutenção desse
serviço. A emenda visa, assim, assegurar o exercido desse
controle, nos termos da legislação vigente, que deixou de
ser considerada no projeto em exame.

EMENDA NQ 3
Suprima-se no art. 3g. inciso III, a referência ao art. 93.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 1994.
José Renato
Justificação: A Taxa de Expediente atingida no dispositivo
indicado (o art. 93 da Lei ng 6.763, de 1975) pela revogação
prescrita no art. 3 g do Projeto de Lei ng 1.959/94 constitui
receita expressiva e não onerosa do DER-MG, no gerenciamento
das linhas de transporte coletivo rodoviário intermunicipaT
metropolitano e não metropolitano, motivo por que não pode
ser suprimida sem que seja compensada por outra fonte. Assim
sendo, deve ser mantida até que seja expedida a
regulamentação de receita do DER-MG prevista no inciso VI do
art. 10 da Lei ng 11.403, de 21/1/94, ante a qual não mais
poderá ser exigida na forma atual.

EMENDA NQ 4
Suprima-se no art. 3, inciso V, a referência à Tabela C.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 1994.
José Renato
Justificação: A Taxa de Expediente atingida no dispositivo
indicado (a Tabela C, da Lei nQ 6.763, de 1975) pela
revogação prescrita no art. 3g do Projeto de Lei rig 1.959/94
constitui receita expressiva e não onerosa do DER-MG, no
gerenciamento das linhas de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal metropolitano e não metropolitano, motivo por
que não pode ser suprimida sem que seja compensada por outra
fonte. Assim sendo, deve ser mantida até que expedida a
regulamentação de receita do DER-MG prevista no inciso VI do
art. 10 da Lei ng 11.403, de 21/1/94, ante a qual não mais
poderá ser exigida na forma atual
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, os Deputados Romeu Queiroz e José Renato
apresentaram ao projeto as Emendas ngs 2 a 4. Em face do que
dispõe o § 4Q do art. 196 do Regimento Interno, a
Presidência vai submeter as emendas a votação, sem o parecer
das comissões. 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. Em votação, a Emenda no 2. Os Deputados que a
aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Em votação, a Emenda ng 3. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Emenda ng 4. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa,) Aprovada. Fica
portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei ng
1,959/94 na forma do vencido em lg turno, com as Emendas ngs
1 a 4. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno. do Projeto de Lei ng 1.960/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a organização e a
estruturação do Conselho de Coordenação Cartográfica -
CONCAR - e dá outras providências. A Comissão de Ciência e
Tecnologia opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lQ turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos,
- Vêm á Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei nQ 1.960194
EMENDA Ng 1

Acrescente-se ao inciso IV do art. 3 g as alíneas "J" e "L":
"Art. 3g - , , ............................................
IV- .....................................................
J - do Instituto Estadual de Florestas - IEF;
L - da Sociedade Brasileira de Cartografia - Seção de MG.
Sala das Reuniões, 3 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Com esta emenda pretende-se incluir entre os
componentes do Conselho de Coordenação Cartográfica, já
listados nas alíneas "a". "b" e "c" do inciso III do art. 3g
e nas alíneas "a" e "i" do inciso IV do mesmo artigo,
representantes de duas das mais expressivas entidades
ligadas ao meio. que são o IEF e a Sociedade Brasileira de
Cartografia.

EMENDA No 2
Acrescente-se ao inciso IV do art. 3g a seguinte alínea:
Art.3g - . , .............................................
IV- ....................................................
11	 .de Unidade da Força Aérea Brasileira.".
Sala das Reuniões, 18 de abril de 1994.
Hely Tarquínio
Justificação: Trata-se de corporação que possui como
instrumental obrigatório para o exercício de suas funções
mapas car )gráficos. Conhece, dessa forma, sua importância e
necessidade, bem como a eventual carência q ue esse labor e
seus resultados apresentam para os seus usuários.



402

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, os Deputados Ronaldo Vasconcelios e Hely
Tarquinio apresentaram ao projeto as Emendas ns 1 e 2,
respectivamente. Em face do que dispõe o f 40 do art. 196 do
Regimento Interno, a Presidência vai submeter as emendas a
votação, sem o parecer das comissões. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nç 2. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto
de Lei nQ 1.960/94 na forma do vencido em lQ turno, com as
Emendas ns 1 e 2. À Comissão de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.996/94, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
adquirir imóvel pertencente ao Município de Jequitinhonha. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Educação e de Fiscalização
Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei ng 1.932/94, do

Deputado Jorge Hannas, que autoriza a reversão de imóvel ao
patrimônio do Município de Manhuaçu. 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. Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o
Projeto de Lei no 1.932/94 na forma do vencido em lQ turno.
A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta. a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, ás 20 horas, e de amanhã, dia
18, às 9 e 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e
para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: ( Nota do redator: A ordem do dia
anunciada pelo Sr, Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI
NQ 807/92

EMENDA No 32
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - A Secretaria Executiva, órgão de apoio técnico e

administrativo ao conselho Estadual de Recursos Hidricos e
à implantação dos Comitês de Bacia Hidrográfica, será
exercida pelo órgão estadual competente.".



Sala das Reuniões, 18 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A proposição tem por objetivo adequar o

Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei ng 807/92 ao que dispõe
a legislação estadual no que diz respeito á gestão das águas
de dominio do Estado.

EMENDA NQ 33
Suprima-se, no inciso VII do art. 2Q, o termo "estaduais".
Sala das Reuniões, 18 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcel los-
Justificação: A emenda visa dar ao Estado maior

flexibilidade na execução das ações propostas pela Politica
Estadual de Recursos Hídricos - PERH.

EMENDA Ng 34
Dê-se ao "caput" do art. 11 a seguinte redação:
"Art. 11 - A derivação ou a utilização dos recursos

hidricos que causem ou possam causar alteração no regime, na
quantidade ou na qualidade das águas dependem de outorga de
direito de uso a ser concedida pelo órgão estadual
competente, na forma do regulamento desta lei, sem prejuizo
de licença ambiental.".
Sala das Reuniões. 18 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A proposição tem por objetivo adequar o

Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei ng 807/92 ao que dispõem
as legislações estadual e federal no que diz respeito ao
instituto de outorga de direito de uso das águas.

EMENDA NQ 35
Dê-se ao lg do art. 21 do Substitutivo ng 1 ao Projeto de
Lei ng 807/92 a seguinte redação:
"Art. 21 - .........................
lg - As Agências de Bacias Hidrográficas atuarão como

órgãos executivos de apoio aos respectivos comitês de
bacias, respondendo pelo suporte administrativo, técnico e
financeiro, inclusive pela cobrança do uso dos recursos
hidricos, na correspondente unidade hidrográfica.".
Sala das Reuniões, 18 de maio de 1994.
Gilmar Machado
Justificação: A presente emenda explicita as funções das

Agências de Bacias Hidrográficas visando dar consistência ao
principio de descentralização e gestão por bacias.
E importante ressaltar, sob esse aspecto, que a efetivação
da cobrança do uso das águas, importante instrumento
previsto no projeto, deve ser necessariamente
descentralizada e operacionalizada pela Agência de Bacias
Hidrográficas, de forma a assegurar que os recursos
arrecadados sejam ágil e efetivamente alocados. segundo as
prioridades definidas pelo respectivo comitê.

EMENDA No 36
Dê-se ao parágrafo único do art. 17 do Substitutivo ng 1 ao
Projeto de Lei no 807/92 a seguinte redação:
"Art. 17 - ..........................
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Parágrafo único - O Conselho Estadual de recursos Hídricos,
com caráter deliberativo e competência normativa, será
composto por representantes;

- do poder público, de forma paritária entre Estado e
municípios, considerados os respectivos órgãos e entidades
de administrações direta e indireta;
II - da sociedade civil organizada, de forma paritária com

a representação do poder público.".
Sala das Reuniões, 18 de maio de 1994.
Gilmar Machado
Justificação: O texto do substitutivo, no que se refere á

composição do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, trata
da representação paritária entre o poder público e a
sociedade civil, mas deixa margem a dúvidas, pois considera
sociedade civil também os representantes de usuários em
geral, o que poderá situar nesse segmento, indevidamente,
empresas e autarquias que prestam serviços de água e energia
elétrica e que pertencem á administração indireta do Estado
e dos municipios.
Por outro lado, refere-se apenas a entidades civis "ligadas
aos recursos hídricos", o que é impreciso e poderá
restringir a participação de segmentos expressivos da
sociedade civil organizada, tais como associações
comunitárias, entidades de classe, universidades privadas e
outras associações não governamentais.
A emenda ora apresentada visa tornar clara a composição

paritária e eliminar as dubiedades e restrições, de forma a
não comprometer a organização do Conselho.

EMENDA NQ 37
Dê-se ao art. 21 do Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei ng

807/92 a seguinte redação:
"Art. 21 - Os Comités de Bacias Hidrográficas serão

compostos por representantes;
- do poder público, de forma paritária entre o Estado e

os municipios que integram a bacia hidrográfica,
considerados os respectivos órgãos e entidades de
administrações direta e indireta;
II - da sociedade civil organizada, de forma paritária com

a representação do poder público.".
Sala das Reuniões, 18 de maio de 1994.
Gilmar Machado
Justificação; O texto do substitutivo, no que se refere á

composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas, trata da
representação paritária entre o poder público e a sociedade
civil, mas deixa margem a dúvidas, pois considera sociedade
civil também os representantes de usuários em geral, o que
poderá situar nesse segmento, indevidamente, empresas e
autarquias que prestam serviços de água e energia elétrica e
que pertencem á administração indireta do Estado ou do
municipio; por outro lado, refere-se apenas a entidades
civis ligadas aos recursos hidricos", o que é impreciso e
poderá restringir a participação de segmentos expressivos da
sociedade civil organizada, tais como as associações
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comunitárias, entidades de classe, universidades privadas e
outras associações não governamentais.
A emenda ora apresentada visa tornar clara a composição
paritária e eliminar as dubiedades e restrições, de forma a
não comprometer a organização dos Comités.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
No 867/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei nQ
867/92 dispõe sobre os regimes de concessão de obras
públicas e de concessão e permissão de serviços públicos e
dá outras providências.
Publicada, foi a matéria distribuída a esta Comissão para,
nos termos do art. 103, V, "a", do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Observe-se que, em decorrência do advento da Lei ng 8.666,
de 21/6/93, adiamos a apreciação da matéria a fim de que o
parecer deste órgão consultivo fosse exarado em conformidade
com a nova Lei de Licitações e Contratações Públicas.

Fundamentação
A proposição em exame visa ao aperfeiçoamento do
ordenamento jurídico estadual, no que tange aos regimes de
concessão de obras e de concessão e permissão de serviços
públicos a particulares, pessoas físicas ou jurídicas.
A matéria é de competência estadual, respeitados os
princípios constitucionais federais, especialmente os
estabelecidos nos arts. 22, xvir. 37, XXI, e 175 da
Constituição da República, além dos princípios consignados
na legislação infraconstitucional federal vigente, que
estabelece normas gerais sobre contratação e licitação
públicas.
Quanto à espécie normativa adequada á veiculação do
conteúdo ora analisado, no âmbito de nosso Estado, dúvida
não há de que seja a lei, Tal afirmativa encontra respaldo
no art. 40 da Carta mineira, de modo mais evidente em seus
# ig e 2o
"Art. 40 -

l Q - A delegação da execução de serviço público será
precedida de licitação, na forma da ,iaii

- A lei disporá sobre:
- o regime das empresas concessionárias e

permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de
seu contrato e de sua prorrogação e as condições de
exclusividade do serviço, caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou da permissão:
II - a política tarifária:
III - a obrigação de o concessionário e o per-missionário

manterem serviço adequado". (Grifos nossos.)
Relativamente á iniciativa da matéria, entendemos que esta
se configura como ampla, já que o art. 66 da Constituição
mineira não a arrola como privativa do Chefe do Executivo
mineiro, razão pela qual entendemos que os Deputados detêm
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competência para deflagrar o processo legislativo referente
à matéria em questão.
Após examinar os aspectos formais que envolvem a
proposição, e estando convictos da ausência de vicio de
inconstitucionalidade a pairar sobre eles, passamos à
análise do conteúdo do projeto.
o projeto de lei em exame foi elaborado sob as orientações
do Decreto-Lei ng 2.300, de 1986, e da Lei ng 9.444, de
1987, que disciplinavam as contratações e as licitações
públicas no âmbito da administração mineira. Com  o inicio da
vigência da citada Lei ng 8.666, de 21/6/93, várias
disposições Inseridas no contexto da proposição passaram a
contrariar a nova normação, que estabelece regras gerais
sobre a referida matéria. Eis algumas considerações.
o art. 3o do projeto afronta o art. 23 da Lei nQ 8.666. uma

vez que subordina a concessão de obra ou de serviço público,
qualquer que seja, á prévia realização de concorrência. Ora,
a lei admite outras modalidades de licitação naqueles casos.
o parágrafo único do supracitado art. 3g contraria o art.
7g da Lei ng 8.666, já que este dispositivo define a
seqüência para as licitações destinadas à contratação de
execução de obras ou de prestação de serviços. Em primeiro
lugar, faz-se a licitação do projeto básico. Concluído este
e aprovado pela autoridade competente, abre-se a licitação
para o projeto executivo e a execução. A regra é que só se
passa à fase seguinte após a conclusão e a aprovação da
anterior. Observe-se, todavia, que a nova lei de licitações
e contratações permite o desenvolvimento concomitante do
projeto executivo e da execução da obra ou serviço, desde
que autorizados pela administração.
O art. 4g do projeto arrola os casos em que a concorrência
para a concessão de obras ou de serviços públicos será
dispensável. Ora, segundo o art. 24 da Lei ng 8.666, a
dispensabilidade de tais tipos de concorrência se dará
também em outros casos. Especifica, ainda, a nova norma os
casos de inexigibilidade de licitação devido à inviabilidade
da competição.
o art. SQ da proposição considera apenas a licitação de

menor preço como o tipo de licitação adequado à concessão de
obra ou de serviço público, ao passo que o 1Q do art.. 45
da Lei nQ 8.666, considera dois outros tipos: o de melhor
técnica e o de melhor técnica e preço.
E assim, se nos aprofundarmos na análise do projeto,

veremos que outros dispositivos nele inseridos se encontram
inadequados ao novo ordenamento jurídico que regula as
contratações e as licitações públicas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade.

pela antijuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
flQ 867/92.
Sala das Comissões. 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José.
PARECER PARA 0 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI



NQ 1.396/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a apreensão de veiculo automotor
oficial de serviço e dá outras providências.
Publicada em 15/5/93, foi a proposição distribuída a esta
Comissão, para ser submetida a exame preliminar, sob os
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela versa sobre apreensão de veículo
automotor oficial de serviço e dá outras providências. Para
tanto, enumera os casos em que é proibido o uso de veículo
oficial pertencente à administração pública direta ou
indireta do Estado. Estabelece como infração administrativa
o uso indevido de veiculo oficial, define a responsabilidade
do servidor e as exceções à aplicação da norma.
A matéria se insere no âmbito da competência do Estado
membro, já que a proposição trata de assunto relativo a
matéria administrativa - o uso de bem público - inerente à
autonomia do ente federado.
Do mesmo modo, não é a matéria de iniciativa privativa de
nenhum dos Poderes do Estado, podendo qualquer um dos
parlamentares desta Casa deflagrar o processo legislativo.
Entretanto, deve ser feita uma pequena retificação no
projeto, mais precisamente no f lo do seu art. 3o. que diz
ser o cidadão obrigado a comunicar o ato infracional à
autoridade policial mais próxima.
Tal imposição é discrepante do previsto no "caput" e no

2Q do mesmo dispositivo legal que confere ao cidadão comum o
direito de denunciar a prática da infração objeto do
projeto, e não o dever de fazê-lo.
Com efeito, mesmo que não haja limite constitucional para
tal imposição, exceto o do principio da legalidade (art. 5g,
II, da Constituição Federal), não é de bom alvitre
estabelecer como regra a delação. A legislação federal,
mesmo na esfera penal, tem abordado a questão com todo o
cuidado que ela merece. A regra é a de se facultar ao
cidadão a "delatio criminis", como fez o Código de Processo
Penal no 6 30 do art. 5g , prevendo, por outro lado,
rarissimas exceções que sempre dependem do conhecimento de
fatos no exercício de alguma função de interesse público
pelo cidadão comum, como o exercício da medicina ou de outra
profissão sanitária (art. 66 da Lei de Contravenções
Penais).
Outrossim, sendo a obrigação de denunciar inerente ao dever
legal de impedir o cometimento do ato ilícito, deve ser
corrigido o projeto quanto a esse aspecto.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no 1.396/93
com a Emenda ng 1, a seguir transcrita.
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EMENDA NQ 1
"Dê-se ao f lQ do art. 3o a seguinte redação:
"Art. 3Q - -- .............................................
l - Em casos de flagrante, o cidadão poderá comunicar o

ato à autoridade policial mais próxima, a qual agirá
conforme o disposto no art. 2Q desta lei, sob pena de
responder solidariamente pela infração.".
Sala das Comissões. 17 de maio de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Célio

de Oliveira - Geraldo Rezende - Ivo José.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.705/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Tarcísio Henriques, por meio do projeto em
análise, objetiva disciplinar o aproveitamento de recursos
hidricos nas regiões atravessadas por estradas, com a
construção de aterros e barragens.
Publicada em 7/10/93, a proposição vem a esta Comissão para

exame preliminar quanto à juridicidade, constitucionalidade
e legalidade da matéria, nos termos do art. 195, c/c O art.
103. V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição ora em exame pretende disciplinar a construção

de aterros e barragens nas rodovias estaduais.
Trata-se de matéria importante, complexa e. sem dúvida, é
necessário que o legislador dela não se descuide, tendo em
vista sua repercussão na questão ambiental A Constituição
Federal, em seu art. 25, f lo, estabelece que são reservadas
aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas.
A matéria da proposição em estudo insere-se entre aquelas

elencadas no art. 23. XI, da referida Constituição, como de
competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal
e dos municípios.
Dai a necessidade de se elaborar lei ordinária para que se
criem, no sentido formal e material, a obrigação e a
oportunidade para o Poder Executivo exercer sua competência
e discricionariedade.
Assim sendo, e para atender aos ditames acima, apresentamos

ao final a Emenda nQ 1, de nossa autoria.
Conclusão

Nosso parecer conclui pela juridicidade, pela

 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.705/93 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Acrescente-se o seguinte art. 4, renumerando-se os demais:
"Art. 4 - Esta lei será regulamentada pelo Poder

Executiva.".
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Ivo
José - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.802/93

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

O Projeto de Lei ng 1.802/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, tem por finalidade declarar de utilidade
pública a Fundação Educacional Monsenhor Herculano, com sede
no Município de Paraopeba.
Publicada em 25/11/94, 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 para complementação de informações.
Cumprida a diligência, deve, agora, o projeto ser apreciado
por esta Comissão, em prosseguimento ao seu trâmite
regimental

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830,

de 6/12/71, que estabelece os critérios indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades.
o exame da documentação apresentada demonstra que a
entidade não atende a todas as exigências da referida lei,
principalmente no que se refere à remuneração de seus
diretores, pois o seu estatuto, em seu art. 22. lg, assim
determina:
"Art. 22 - ...............................................
Ç l Q - Os membros da Diretoria de Ensino serão remunerados

pelas funções que exercerem ( ...)..
Diante disso e mediante provocação desta Casa, o Juiz de
Direito da Comarca de Paraopeba retificou a declaração
anteriormente firmada, ficando inviabilizada, dessa maneira,
a tramitação da proposição, tendo em vista o descumprimento
de norma legal

Conclusão
Pelas razões expostas. concluímos pela antijuridicidade,
pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei ng 1.802/93.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.872194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.872/94, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
Estadual de Medicina Alternativa.
Publicado em 25/2/94, foi o projeto encaminhado a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucional idade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei nQ 8.080 (federal), de 19/9/93, dispõe sobre as
condições para a promoção, a proteção e a recuperação da
saúde, organiza e regula as ações e os serviços
correspondentes.
A formulação de políticas autorizativas ou globais, dentro

de planejamento que visa a objetivos fixados em programas.
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metas ou planos, é da competência do Estado. Os planos
governamentais são encaminhados a esta Casa para análise e
discussão, mas são de iniciativa do Poder Executivo. Não
cabe, pois, ao Poder Legislativo a formulação desses planos,
como pretende a proposição, mas sim a sua análise e
discussão.
Esse vicio de iniciativa inviabiliza a normal tramitação do
projeto. Se tal não bastasse, o art. 3Q da proposição fixa
para a Secretaria da Saúde competência para incentivo á
comercialização e ao desenvolvimento do programa. Esse
dispositivo fere frontalmente a Constituição Estadual, que,
em seu art. 66, III "e", atribui privativamente ao
Governador do Estado a iniciativa para dispor sobre a
matéria.
Ademais, a Carta mineira determina expressamente, em seu

art. 90. XIV, ser da competência privativa do Governador do
Estado dispor sobre a organização e a atividade do Poder
Executivo, como no caso da matéria ora em exame.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluimos pela antijuridicidade,
pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei ng 1.872/94.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.873/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.873/94, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, visa a criar área de proteção ambiental às margens
do rio Itapecerica, ao longo de seu curso no território do
Estado de Minas Gerais.
Publicado no Diário do Legislativo" de 23/3/94, foi o
projeto distribuido a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art. 195, cio o art. 103, V, "a". do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição Federal arrola, no art. 24. VI, como

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal legislar sobre proteção do meio ambiente, cabendo á
União, nessa seara, tão-somente estabelecer normas gerais,
consoante o f lg do referido dispositivo-
0 art. 225 impôs ao poder público o dever de preservar e de
defender o meio ambiente para as gerações presentes e
futuras, devendo o Estado definir, em todas as unidades da
Federação, os espaços territoriais e seus componentes a
serem especialmente protegidos.
Não obstante, havemos de indagar se esses espaços podemser
criados por lei. No nosso entendimento, podem. A Lei ng
6.902 (federal), de 27/4/81, que dispõe sobre a criação de
estações ecológicas e área de proteção ambiental. preceitua,
em seu art. 8Q, que é facultado ao Poder Executivo declarar
ser determinada área de interesse para a protecão ambiental.
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Pela análise do Decreto ng 99.274. de 6/7/90, que
regulamentou a citada lei, infere-se que a declaração de
área de proteção ambiental deverá ser feita por decreto.
Apesar de tudo indicar que cabe ao Poder Executivo dispor
sobre a matéria, havemos de fazer a leitura dos artigos
supramencionados á luz da Carta Federal, mormente do art.
225, f lg. III.
Impõe o dispositivo que, uma vez criados espaços de

preservação ambiental, a sua supressão ou alteração somente
se dará mediante. lei.
Ora, se tão-somente mediante lei é possível alterar e
suprimir a definição desses espaços, com maior propriedade
poderá essa modalidade de norma declará-los protegidos. E a
exegese mínima a que podemos chegar, consoante o paralelismo
formal
No entanto, a Constituição Federal não vedou ao Executivo a
iniciativa de criação dessas áreas por meio de decreto A
Lei ng 6.902 e o Decreto ng 99.274, já mencionados neste
parecer, corroboram nossa tese. O que se vedou foi a
supressão ou alteração de espaços de preservação ambiental
por outro instrumento normativo que não seja a lei.
No que se refere á iniciativa legislativa, a Constituição
Estadual, no art. 66, não a relacionou como privativa de
órgão ou Poder, inexist indo, por conseguinte, óbice legal á
apresentação de projeto sobre essa matéria por parlamentar.
Quanto aos requisitos exigidos pela legislação para a
criação de áreas de proteção ambiental, o projeto está em
perfeita consonância com a Lei no 6.902 (federal) e o
Decreto ng 99.274.
Todavia, ao examinarmos o conteúdo da proposição,

constatamos, no art. 5 g , vicio de inconstitucionalidade. Com
efeito, a fixação de competência de órgão da administração
direta é privativa do Governador do Estado, por força do
art. 66. III, 'e", da Carta Estadual.
Por seu turno, o inciso IV do art. 3 g deve ser suprimido,
uma vez que repetiu, com pequena modificação, a redação do
inciso V do art. 2g, ao que tudo indica, por erro, colocando
os dispositivos em posições totalmente antagônicas, isto é,
o que aparece como objetivo no art. 2g é vedado no art. 5Q.
Já o art. 6g é inócuo. Dispõe o arU 90, VII, da Carta

Estadual que compete privativamente ao Chefe do Executivo
expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das
leis, sendo desnecessária a sua permanência no texto do
projeto -
A fim de sanar essas incorreções, apresentamos ao final

deste parecer as Emendas ngs 1 a 3.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.873/94 com as Emendas ngs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA NO 1
Suprima-se, no art. 3 g , o inciso IV.

EMENDA NQ 2
Suprima-se o art. 50.
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EMENDA NQ 3
Suprima-se o art. 6.
Sala das Comissões. 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista. relator - Ivo
José - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.895/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em pauta, do Deputado Raul Messias, objetiva
seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Região de Café-Mirim, 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
o exame dos documentos anexados ao projeto atesta que a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Café-
Mirim é uma entidade civil dotada de personalidade jurídica,
que funciona há mais de dois anos e cuja diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício dos cargos que ocupam.
A Associação cumpre, pois, as exigências da Lei flQ 5.830,

de 6/12/71, que dispõe sobre a matéria.
Não há, portanto, óbice à normal tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.895/94.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Geraldo
Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.910194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Do Deputado José Leandro, o projeto de lei em exame tem por
finalidade declarar de utilidade pública a Creche Nossa
Senhora Auxiliadora do Bairro Santa Maria, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicada em 5/3/94, veio a proposição a esta Comissão para

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

Fundamentação
Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade

em apreço é dotada de personalidade junidica e não tem fins
lucrativos, dedicando-se á prestação regular de serviços
assistenciais à comunidade em que se insere, há mais de
dois anos, sendo sua diretoria composta de pessoas idôneas.
que não recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
A proposição satisfaz, pois, ao disposto na Lei flQ 5.830,
de 6/12/71, que estabelece os requisitos necessários à
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declaração de utilidade pública de entidades, não havendo
óbice a sua normal tramitação.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.910/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Emano Batista, relator -
Geraldo Rezende - Cêlio de Oliveira - Ivo José.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.930/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Alvaro Antônio,
tem o objetivo de isentar do pagamento do IPVA e das multas
os proprietários de veiculos automotores roubados, furtados
ou extorquidos, no período compreendido entre a data do
registro da ocorrência e a efetiva devolução do veiculo ao
proprietário.
Publicado em 11/3/94, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do disposto no art. 195, c/c o
art. 103, V. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela visa a suprir lacuna há muito
existente na legislação tributária do Estado.
A isenção dos pagamentos do IPVA e das multas para o
contribuinte que teve o seu veiculo automotor roubado,
furtado ou extorquido já vem sendo praticada em Minas
Gerais, por decisões de caráter meramente administrativo,
não obstante tratar-se de matéria reservada a lei.
A proposta contida no projeto sob comento corrige essa
distorção e está em perfeita consonância com os preceitos
constitucionais e legais atinentes à espécie, notadamente no
Que diz respeito aos termos da Lei nQ 9.119, de 27/12/85.
A Constituição mineira não inclui a legislação tributária

entre as que estão relacionadas em seu art. 66, que delimita
o campo de competência para inauguração do processo
legislativo, sendo perfeitamente factivel a iniciativa
parlamentar.
Por outro lado, compete á Assembléia Legislativa dispor
sobre o tema, consoante o disposto no art. 61, III. da Carta
mineira, que assim preceitua:
"Art. 61 - Cabe á Assembléia Legislativa, com a sanção do

Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado.
especificamente:

III - sistema tributário estadual, arrecadação e
distribuição de rendas;".
Não vislumbramos, portanto, nenhum óbice à normal
tramitação da proposta.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.930/94.
Sala das Comissões. 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Célio

de Oliveira - Geraldo Rezende - Ivo José.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.950/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em

epígrafe pretende instituir a obrigatoriedade de se realizar
exame odontológico gratuito nos estudantes da pré-escola e
do lg grau das escolas públicas e dar outras providências.
Publicada em 25/3/94, 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
O exame odontológico faz parte de uma série de medidas que
se fazem necessárias para a prevenção e a manutenção da
saúde humana.
A Carta Federal declara, em seu art. 6g, que a saúde é um
direito fundamental do homem. Sendo um direito de todos e
dever do Estado, deve ser garantida por meio de políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças
e de outros agravos, assegurando-se o acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços promovidos pelo poder
público, de acordo com o art. 196 da Constituição Federal.
O Estado deve, pois, prestar, diretamente ou por meio de
terceiros, os serviços públicos essenciais de saúde, por
serem esses de relevância pública, nos termos do art. 197 da
Carta Federal
Ressalte-se que a Constituição Federal garante, ainda,
esses serviços de assistência á saúde aos educandos do
ensino fundamental, conforme dispõe o arU 208, VII.
A proposição em análise visa a realizar os imperativos

constitucionais supramencionados, tornando efetivo e
operante o cumprimento desses importantes preceitos.
o projeto de lei em pauta, além de proporcionar aos
referidos estudantes os exames odontolõgicos e o tratamento
gratuito, estende o beneficio da gratuidade de tratamento
também àqueles que sofrerem de enfermidades relacionadas com
a acuidade visual e auditiva diagnosticadas na forma de Lei
ng 10-868, de 27/8/92.
Tais medidas, postas a termo, contribuirão para a melhoria
da qualidade do ensino público, visto que a saúde é fator
primordial para se alcançar educação eficiente.
A competência para legislar sobre defesa e proteção da
saúde foi atribuída concorrentemente à União, aos Estados e
ao Distrito Federal, cabendo, portanto, aos Estados membros
secundar ou suprir a legislação federal em matéria dessa
natureza, consoante o disposto no art. 24, XII. 2g, da
Constituição Federal.
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Isso posto, observando-se as normas constitucionais e
infraconstitucionais vigentes, não constatamos óbice à
normal tramitação da proposição nesta Casa.

Conclusão
Concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 1.950/94.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Ivo José - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.962/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques. o Projeto de Lei
ng 1.962/94 visa a extinguir o cargo de Secretário Adjunto
na estrutura administrativa do Estado.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 31/3/94. a
proposição foi distribuida a esta Comissão para exame
preliminar quanto aos aspectos juridico. constitucional e
legal, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V. 'a" do
Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 90, III, da Constituição Estadual estabelece que é
da competência privativa do Governador do Estado a extinção
de cargos públicos do Poder Executivo.
Por seu turno, no art. 66, III. "e", a Carta mineira

estabelece como matéria de iniciativa privativa do Chefe do
Executivo a estruturação de secretaria de Estado, o que
abrange a criação, a transformação e a extinção de cargos no
âmbito da administração direta.
E certo que, ao se propor a extinção do cargo de Secretário

Adjunto, cujo ocupante é responsável pela Pasta na falta ou
no impedimento do titular, atinge-se a própria estrutura
administrativa do órgão.
Corno já foi demonstrado acima, a Constituição mineira veda
a parlamentar a iniciativa do processo legislativo em
matéria dessa natureza, inviabilizando a normal tramitação
do projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto. concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
ng 1.962/94.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Geraldo Rezende - Ivo José.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.969/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epigrafe, do Deputado Ajalmar Silva, visa a
declarar de utilidade pública a Casa da Amizade Araguari,
com sede no Municipio de Araguari.
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Publicado em 6/4/94, 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 Casa da Amizade Araguari é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, de caráter assistencial e filantrópico.
Ademais, a entidade comprova ser pessoa jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício dos cargos que ocupam. Dessa forma, os
requisitos da Lei ng 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública de entidades, estão
preenchidos.
Entretanto, faz-se necessário dar outra redação ao art. lQ

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

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.969/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lg:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa da

Amizade Araguari, com sede no Município de Araguari.".
Sala das Comissões. 17 de maio de 1994.
António Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Célio de Oliveira - Ivo José.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.975/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em apreço, da Deputada Elisa Alves, tem
por objetivo dar a denominação de Geraldo Gomes de Menezes à
Rodovia MG-341, que liga a cidade de Tapira á MG-428.
Publicado no dia 9/4/94, 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
Á Assembléia Legislativa compete, nos termos do art. 61.
XIV, da Constituição mineira, dispor sobre os bens de
domínio público, matéria objeto do projeto de lei sob exame.
De acordo com informação contida no Oficio ng GAB 2289/93.
da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, o trecho de
estrada em questão não tem denominação oficial.
No que concerne à legalidade da matéria, verifica-se que o
projeto de lei está em conformidade com as determinações das
Leis ngs 5.378, de 1969. e 7621, de 1979, que disciplinam a
denominação de próprios públicos, não havendo, por
conseguinte, nenhum óbice á sua normal tramitação.

Conclusão
Diante do exposto. concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.975/94 na forma em que foi proposto.
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Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Geraldo Rezende - Ivo José.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.981/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Amaral, o Projeto de Lei ng
1.981/94 tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação Feminina Flor da Acácia, com sede no Município de
Viçosa.
Publicada em 14/4/94, vem a proposição a esta Comissão para

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

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830,
de 6/12/71, que estabelece os requisitos indispensáveis á
declaração de utilidade pública de entidades.
O exame

 

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

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.981/94 em sua forma original.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - cléuber Carneiro, relator -

Célio de Oliveira - Ivo José - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lQ TURNO 00 PROJETO DE LEI

NQ 1.982/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epigrafe, do Deputado Bonifácio Mourão, tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Casa de
Candomblé Oxum Aparã, com sede no Município de Vespasiano.
Publicada em 14/4/94, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
O exame dos documentos juntados ao projeto confirma que a
Casa de Candomblé Oxum Apará é uma entidade Civil sem fins
lucrativos que funciona regularmente há mais de dois anos e
cuja diretoria é composta por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam. Foram.
portanto, satisfeitos os requisitos estabelecidos pela Lei
ng 5.830. de 6/12/71, que regulamenta a matéria.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.982/94 em sua forma original.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - António Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.983/94
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei
nQ 1.983/94 objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Moradores e Amigos d.o Bairro Universitário -
AMABU -, com sede no Município de Governador Valadares.
Publicado em 14/4/94, 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 em apreço preenche todos os requisitos
estabelecidos pela Lei ng 5.830. de 6/12/71, que estabelece
normas para a declaração de utilidade pública de entidades,
pois está em funcionamento há mais de dois anos, comprovou
sua personalidade jurídica e possui diretoria idônea, cujos
membros nada recebem pelo exercício dos cargos que ocupam.
Não encontramos, portanto, óbice á normal tramitação do
projeto nesta Casa.

Conclusão
Diante das razões expostas, concluímos pela juridicidade,

pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
ng 1.983/94 na forma original.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Ivo José.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.986/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeta de lei em epigrafe, do Deputado António Pinheiro,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação da
Pastoral da Mulher Marginalizada, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Publicado em 16/4/94, o projeto veio 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 questão é disciplinada pela Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que contêm os requisitas para a declaração de
utilidade pública de entidades.
A entidade em exame cumpre as exigências da referida lei,

não havendo óbice à normal tramitação do projeto.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nç
1.986/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Célio de Oliveira - Ivo José.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.987/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de lei ora
analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Patos de Minas,
com sede no Município de Patos de Minas.
Publicado, 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 vista da documentação juntada ao processo, verificamos
Que a entidade em apreço funciona em conformidade com o que
determina a Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que estabelece os
requisitos para a declaração de utilidade pública de
entidades, e que a proposição cumpre o disposto nos incisos

e II do § SQ do art. 178 do Regimento Interno.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.987/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Ivo José.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.994/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Cõssimo Freitas, o projeto em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Proteção á Maternidade e à Infância de Passos. com sede
no Município de Passos.
Publicado em 23/4/94, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 103, V,
"a", c/c o art. 195, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame é regulamentada pela Lei ng 5.830. de
6/12/71. que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades. A entidade em tela cumpre as
exigências da citada lei.
Isso posto, não encontramos óbice á normal tramitação do

projeto.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.994/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.001194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
das Damas de Caridade, com sede no Município de Poços de
Caldas.
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Publicado em 28/4/94. 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 Associação das Damas de Caridade é uma entidade sem fins
lucrativos que funciona há mais de dois anos e cuja
diretoria é formada por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
Dessa forma, encontram-se cumpridos 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
2.001/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.003/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei
ora analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária das Famílias Rurais da Encruzilhada -
ACOFREN -, com sede no Povoado da Encruzilhada, no Município
de Rio Preto.
Publicado, 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
À vista da documentação juntada ao processo, verificamos
que a entidade em apreço funciona em conformidade com o que
determina a Lei ng 5.830. de 6/12/71, que estabelece os
requisitos para a declaração de utilidade pública de
entidades, e que a proposição cumpre o disposto nos incisos
1 e II do Sg do art. 178 do Regimento Interno.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.003/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José. relator - Cêlio de
Oliveira - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 846/92

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

De autoria do Deputado Antônio Fuzatto, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo assegurar ás entidades legalmente
constituídas o acesso ás dependências das unidades estaduais
de ensino e dar outras providências.
Aprovada a proposição no lg turno, nos termos do
Substitutivo ng 1, desta Comissão, cabe-nos, agora, nos



421

termos regimentais, proceder ao exame da matéria para o 2g
turno e à elaboração da redação do vencido, que integra este
parecer.

Fundamentação
A ociosidade temporária dos espaços públicos destinados à
educação, ocorrida nos periodos de férias e recessos
escolares e nos horários semanais em que não são utilizados,
contrasta com a grande carência de áreas e equipamentos
destinados ao lazer, ao esporte e ás manifestações culturais
em geral, da qual se ressente a grande maioria da população,
especialmente a mais carente.
Assim sendo, a possibilidade da utilização desses espaços
por entidades sem fins lucrativos, nos termos propostos pelo
projeto de lei em exame constitui importante contribuição
das escolas estaduais ao desenvolvimento social, cultural e
esportivo das comunidades mineiras.
Portanto, consoante parecer emitido por esta Comissão no lQ
turno, acreditamos ser justa e oportuna a pretensão,
expressa pelo autor, de democratizar o acesso ás
dependências das unidades estaduais de ensino.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 846/92 no 2Q turno, na forma do vencido no l
turno, a seguir apresentado.
Sala das Comissões. 17 de maio de 1994-
Cóssimo Freitas. Presidente - Amõrõsio Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 846/92

Assegura oacesso ás dependências das unidades estaduais de
ensino e dã outras Providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica assegurado às entidades legalmente

constituídas e sem fins lucrativos o acesso às dependências
das unidades estaduais de ensino para a realização de
reuniões, amostras, exposições, encontros, cursos, debates,
seminários e demais eventos por elas patrocinados.
# lg - O espaço físico a ser cedido compreende salas de
aula, auditórios, quadras esportivas, salas de reuniões,
pátios e outros locais que comportem o evento a ser
realizado, bem como os equipamentos neles contidos.

2c - A cessão do espaço físico dar-se-á de forma a não
interferir nas atividades escolares regulares e previamente
programadas pela unidade de ensino, sendo garantida a sua
cessão durante o período das férias escolares, nos fins de
semana, nos feriados e em horários diversos daqueles em que
funcionar a unidade de ensino.
Art. 2g - O representante legal da entidade cessionária
será o responsável pelo bom uso e pelos eventuais danos
causados ao património da unidade de ensino durante o
período de sua utilização.
Parágrafo único - A guarda das dependências cedidas ficará

sob a responsabilidade da entidade cessionária, na falta de
servidor designado para esse fim.

a

LI
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Art. 3g - As despesas relativas à conservação das
dependências escolares, decorrentes da cessão de seu uso,
serão de inteira responsabilidade da entidade cessionária,
vedada a cobrança de taxa de utilização.
Art. 4 - A autorização para a cessão das dependências da
unidade de ensino será concedida pela direção da escola,
observado o disposto no 6 2g do art lg desta lei, garantido
o recurso contra o indeferimento da solicitação ao órgão
colegiado escolar.
Art. sg - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 90 (noventa) dias.
Art. OQ - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.243193

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

O projeto de lei em exame, do Deputado José Militão, propõe
seja declarada de utilidade pública a Fundação Educacional
Clarice Albuquerque, com sede no Municipio de Montes Claros.
Aprovada no lg turno, sem emendas, a proposição, no 2Q
turno, foi baixada em diligência ao autor para ratificação
de documento.
Cumprida a diligência, deve a matéria receber parecer para

o 2g turno, na forma regimental.
Fundamentação

A Fundação Educacional Clarice Albuquerque tem por
finalidade prestar assistência ás pessoas deficientes, por
meio de criação, instalação e manutenção de estabelecimentos
educacionais destinados ao ensino da la à 4, 4 série do lg
grau e à aprendizagem profissional.
Pelas atividades de reconhecido interesse social Que vem

desenvolvendo junto a sua comunidade, a entidade merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.243/93, no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ftp 1.487/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1,487/93, do Deputado Antõnio Júlio,
que dá a denominação de Escola Estadual Jacir Lopes Duarte à
Escola Estadual de Vargem Grande, com sede no Povoado de
Vargem Grande, no Municipio de Papagaios, foi aprovado no
2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.487/93
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Dá a denominação de Escola Estadual Jacir Lopes Duarte à
Escola Estadual de Vargem Grande, com sede no Povoado de
Vargem Grande, no Município de Papagaios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Jacir Lopes
Duarte a Escola Estadual de Vargem Grande, com sede no
Povoado de Vargem Grande, no Municipio de Papagaios.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.732/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.732/93, do Deputado Ivo José, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres
do Colégio Tiradentes da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado no
2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 1.732/93
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres

do Colégio Tiradentes da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Mestres do Colégio Tiradentes da Policia Militar
do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de
Ipat i nga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q r Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 4 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.741/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.741/93, do Deputado José Laviola, que
declara de utilidade pública a Associação Betinense de
Escritores - ABE -, com sede no Município de Betim, 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 Ng 1.741/93
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Declara de utilidade pública a Associação Betinense de
Escritores - ABE -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Betinense de Escritores - ABE -, com sede no Município de
Bet im.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 4 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.749/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.749/93, do Deputado Raul Messias,
que declara de utilidade pública o Centro de Estudos
Bíblicos - CEBI -, 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, § IQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.149/93
Declara de utilidade pública o Centro de Estudos Bíblicos -

CEBI -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Estudos Bíblicos - CEBI -, 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, 4 de maio de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.249194
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
A Comissão de Defesa do Consumidor, por meio do
Requerimento ng 5.249/94, requer seja enviada solicitação ao
Diretor-Geral do DER-MG, encarecendo a fixação de valores
diferenciados para a tarifa rodoviária relativa ao trecho
Caeté - entroncamento da BR-262. de modo a se cobrar menos
dos passageiros que se dirigem à entrada do Asilo São Luiz e
ao Distrito de Penedia.
Foi a proposição encaminhada à Presidência da Casa e vem

agora a esta Comissão para que, nos termos do art. 104, III.
"c", do Regimento Interno, seja apreciada conclusivamente.

Fundamentação
A denúncia recebida pela Comissão de Defesa do Consumidor

expressa a insatisfação de segmentos da sociedade loca] com
a aparente falta de lógica na fixação dos preços das
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passagens de ônibus no trecho Caeté - BR-262. O usuário que
porventura se deslocar parcialmente no trecho Caeté - BR-
262, permanecendo no Distrito de Penedia ou na entrada do
Asilo São Luiz, paga o preço integral da passagem.
Portanto, é de inteira justiça a aprovação do Requerimento
ng 5.249/94, que, encaminhado ao DER-MO, receberá análise
rigorosa por parte desse órgão, que tomará as providências
cabíveis.
Entendemos que a proposição em análise é meritória e

oportuna, mas, como somente o Poder Executivo tem acesso aos
dados técnicos relativos á fixação de tarifas rodoviárias.
sentimos a necessidade de alterar o teor do pedido, o que
fazemos por meio de emenda apresentada ao final deste
parecer.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento ng

5.249/94 com a Emenda ng 1. a seguir apresentada.
EMENDA NQ 1

Substituam-se, no corpo do requerimento, os termos
"solicitando-lhe o estabelecimento de valores diferenciados"
pelos termos "solicitando-lhe se proceda a estudos visando
ao estabelecimento de valores diferenciados'.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
José Remato, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Ng 5.260/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o requerimento em
epígrafe dispõe sobre proposta ao Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ - de isenção do ICMS relativa à
salda, nas operações internas, de automóveis de passageiros
para serem utilizados como táxi.
Publicado em 14/4/94, vem o requerimento a esta Comissão

para deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, ITt, do
Regimento Interno.
Também nos termos regimentais, foi anexado á proposição em

análise o Requerimento ng 5.288/94, por versar sobre a mesma
matéria.

Fundamentação
A proposição perdeu a razão de ser em virtude- da
celebração, no CONFAZ, do Convênio tCMS 24/94, de 29/3/94,
q ue concedeu a mencionada isenção.
O referido convênio foi ratificado em Minas Gerais por meio
do Decreto ng 35.526, de 15/4/94. com a efetiva
implementação do beneficio fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição do

Requerimento ng 5.260/94.
Sala das Comissões. 18 de maio de 1994-
Sebastião Costa, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.270/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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Por meio do requerimento em epigrafe, pretende o Deputado
Geraldo Rezende seja encaminhado expediente ao Governador do
Estado e ao Secretário da Fazenda a fim de se autorizar a
redução da aliquota do ICMS de 18% para 12% nas operações
com óleo diesel no Estado
Publicado em 21/4/94, vem o requerimento a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, rrj. do
Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do art. 155, 2Q, VI. da Constituição Federal,
as aliquotas, nas operações internas do ICMS, não poderão
ser Inferiores ás previstas para as operações
interestaduais, salvo deliberação em contrário do Conselho
Nacional de Fiscalização Fazendària - CONFAZ
E de se observar que resolução do Senado Federal fixou as
aliquotas interestaduais, nas operações de óleo diesel, em
12%.
Como o objeto do requerimento em tela é a redução da
aliquota de 18% para 12% nas operações internas com óleo
diesel, verifica-se que a redução pretendida é viável.
Dessa forma, a matéria se insere na competência do Poder
Executivo, que, por meio de decreto, poderá implementar o
mencionado beneficio fiscal.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Requerimento nQ 5.270/94 nos termos originais.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Baldonedo Napoleão, relator.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 20 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 5349 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lii PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata —
Correspondência: Oficio flQ 106/94. do Governador do Estado -
Oficios - Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução
nQ 2.029/94 - Projeto de Lei nQ 2.030/94 - Requerimento n
6.320/94 - Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio(2),
Antônio Pinheiro, Célio de Oliveira e Gilmar Machado -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e do
Deputado Péricles Ferreira - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Baldonedo Napoleão, José Leandro e Kemil
Kumaira - 28 PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nQs 1347/93, 1.916, 1.917 e 2.004/94; aprovação -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Marcos Helênio
(retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 1.859/93);
Inclusão do projeto em ordem do dia - Requerimentos dos
Deputados Marcos Helênio, Antõnlo Pinheiro e Célio de
Oliveira; deferimento - Requerimento do Deputado Gilmar
Machado; aprovação - Designação de Comissão: Comissão de
Representação para Acompanhar o Representante do Sindicato
dos Metalúrgicos numa Audiência com o Presidente e o vice-
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, com o Objetivo
de Buscar Soluções para os Problemas da Categoria, Que Se
Encontra em Greve há 58 Dias - 28 Fase: Questão de ordem -
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng
1.632/93; encerramento da discussão; discurso do Deputado
Roberto Carvalho; aprovação na forma do vencido em 1Q turno
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 14h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Bené Guedes - Sebastião Helvéclo - Amilcar Padovani -
Adelmo carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antõnio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cõssimo
Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Leandro - José Renato - Kemil
Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira -
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Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.,
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Geraldo Rezende, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Cõssimo Freitas, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

NQ 106/94, do Governador do Estado, encaminhando processos
de legitimação de terras devolutas rurais e urbanas,
resultado de estudos feitos pela RURALMINAS. (- A Comissão
de Agropecuária.
Do Sr. Nestor Barbosa de Andrade. Reitor da Universidade

Federal de Uberlândia, solicitando o empenho desta Casa com
vistas à liberação, pelo Governo do Estado, da verba
correspondente aos anos de 1991 a 1994, a que legalmente faz
jus a FAPEMIG, que necessita financiar suas pesquisas.
Do Sr. Antônio Adalberto Soares Guimarães, Presidente da
Câmara Municipal de Além Paraiba, que, reportando-se a
proposição do Vereador Dberdan Moreira Rocha, aprovada por
aquela Casa, solicita desta Assembléia providências para a
realização das obras que foram objeto das propostas
apresentadas por aquela Câmara na audiência pública
realizada em Juiz de Fora.
Da Sra. Mary de Mello Silva, Presidente da Câmara Municipal

de Brumadinho, solicitando a rejeição do veto ao Projeto de
Lei nQ 1.867/94 e o empenho em favor do aproveitamento dos
ex-funcionários da MinasCaixa pela Secretaria da Fazenda. (-
Anexe-se à Proposição de Lei nQ 12.199.)
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
informando, a respeito de requerimento da Deputada Maria
Elvira (instalação de 17Km de rede elétrica no Povoado de
Caramonas, no Municipio de Itamarati de Minas), a
impossibilidade de atender ao pedido, uma vez que o referido
municipio pertence á área de concessão da Companhia Força e
Luz Cataguases Leopoldina.
Do Sr. Alaor Ferreira Pacheco, Chefe do 6Q DRF do DNER,
informando, a respeito de requerimento do Deputado José
Bonifácio (construção de viaduto na 8R040, ao lado do
Viaduto Vila Rica), que está sendo providenciado projeto que
viabiliza melhor solução para o local e que o órgão conta
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com o apoio desta Casa na obtenção dos recursos necessários
à realização das obras.
Do Sr. Jamil Habib Curi, Presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais -
SICEPDT-MG -, manifestando a preocupação da entidade quanto
á aprovação do Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei ng
807/92, já que o referido substitutivo não estabelece as
circunscrições hidrográficas previstas na Constituição
Federal. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 807/92.)
Dos Srs. Santiago Pereira de Souza, Presidente da União
Estudantil Carangolense; José Paulo Santos, Presidente do
Diretório Acadêmico João Ubaldo da Silva, no Município de
Carangola; e Obed Alves Guimarães, Presidente do Lions Clube
de Carangola, solicitando apoio para a aprovação do Projeto
de Lei ng 1.865/94, que trata da implantação da Universidade
do Estado de Minas Gerais - UEMG. (- Anexem-se ao Projeto de
Lei ng 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 à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2.029/94

Dá a denominação de Jornalista Januário Carneiro à sala de
imprensa situada no andar SE do Palácio da Inconfidência.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lo - Fica denominada Jornalista Januário Carneiro a
sala de imprensa situada no andar SE do Palácio da
Inconfidência.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O "curriculum vitae" do homenageado,

jornalista Januário Carneiro, bastante conhecido de nossos
pares, e a sua devoção ao rádio mineiro e brasileiro
justificam plenamente o interesse deste projeto de
resolução.
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para

parecer.
PROJETO DE LEI NO 2.030/94

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Muzambi nho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Muzanbinho o imóvel situado naquele município,
com área total de 1.252,16m2 (mil duzentos e cinqüenta e
dois metros quadrados e dezesseis decimetros quadrados) e
com as seguintes dimensões: 27.95m (vinte e sete metros e
noventa e cinco centímetros) de frente; 44,80m (quarenta e
quatro metros e oitenta centímetros) do lado esquerdo;
27,95m (vinte e sete metros e noventa e cinco centímetros)
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de fundo; e 44,80m (quarenta e quatro metros e oitenta
centimetros) do lado direito, confrontando, pela frente, com
a Praça dos Andradas, pela esquerda, com a Rua Vereador
Fausto Martiniano, pela direita, com terreno de propriedade
de Juscelino Boneli Maciel e, pelos fundos, com a área
ocupada pelo posto de saúde do Estado.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo
destina-se a abrigar a sede da Prefeitura Municipal de
Muzambi nho.
Art. 2 - O imóvel objeto desta doação reverterá ao
património do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a contar
da data da publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Alvaro Antônio
Justificação: O projeto de lei em tela tem por objetivo
permitir a construção e a instalação da sede da Prefeitura
Municipal de Muzambinho em terreno próprio daquela
municipalidade e em prédio estruturado de forma adequada ao
bom desempenho das atividades peculiares ao Poder Executivo
Municipal.
Os beneficios advindos da concretização deste projeto,
portanto, terão significativa importância para toda a
comunidade local, que se verá amparada por um poder público
melhor estruturado e mais apto para a pronta satisfação dos
anseios prioritários da sua gente.
Em face das razões que fundamentam esta proposição, conto
com o apoio dos nobres pares nesta Casa para a sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art
195, c/c O art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 5.320/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Segurança
Pública com vistas á instalação do sistema de terminal "on
Une' na Delegacia de Policia de Itaguara. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja constituida

comissão de representação para acompanhar o representante do
Sindicato dos Metalúrgicos em audiência com o Presidente e o
Vice-Presidente do TRT, com vistas á solução dos problemas
da categoria, que se encontra em greve há 58 dias. (- A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XIV do art. 244 do Regimento Interno.)
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando a retirada de

tramitação do Projeto de Lei ng 1.859/93, de sua autoria. (-
Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art.
288 do Regimento Interno.
Do Deputado Antônio Pinheiro e outros, solicitando a
realização de reunião especial destinada a homenagear o
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Colégio Santo Agostinho pelo transcurso de seu 60
aniversário, e o Fr. Marcelino Sarro Inyesto, professor do
referido colégio, pela passagem de seu 860 aniversário. (- A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
Inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno.)
Do Deputado Célio de Oliveira, solicitando que o Projeto de
Lei nQ 1.963/94 seja anexado ao Projeto de Lei nQ 753/92,
com base nos ants. 244, XII, e 179, do Regimento Interno. (-
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XIII do art. 244 do Regimento Interno.)
Do Deputado Gilmar Machado, solicitando que o Projeto de
Lei nQ 2.017/94 seja apreciado, também, pela Comissão de
Ciência e Tecnologia.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão

de Educação e do Deputado Péricles Ferreira.
Oradores Inscritos

- O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Baldonedo
Napoleão.
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores das galerias, estou ocupando
esta tribuna, hoje, por uma razão muito especial. Vim para a
Assembléia não apenas como representante da minha base
eleitoral, da minha região, mas também com alguns outros
compromissos que resultam da minha vivência como cidadão e
como profissional. E. nesta vivência, marcada por 16 anos no
serviço público, tenho que trazer para cá o compromisso de
defender os interesses dos servidores de nosso Estado, a
cujo quadro pertenci, como já disse, por 16 anos. E. como
profissional de administração püblica, devo, também, a cada
passo da minha passagem pela Assembléia, honrar a causa do
profissionalismo da administração pública do nosso Estado,
na certeza de que não há desenvolvimento, não há solução dos
problemas do nosso Estado sem que haja uma administração
pública profissional dedicada e, principalmente, motivada
para cumprir o extraordinário papel de transformar os
recursos materiais do Estado em benefícios para a população.
Nenhum pais, nenhum estado, nenhum município, corno nenhuma
empresa, consegue atingir esse objetivo sem a participação
do ser humano, que deve ser tratado como principal recurso
de qualquer organização.
Quero cumprimentar, aqui, antes de mais nada, os bravos
servidores do DEOP pela sua presença e dizer-lhes que
tenham certeza de que a minha voz significa a simpatia e o
apoio da Assembléia á justa e oportuna causa que defendem.
Venho a esta tribuna para somar minha voz á luta dos
dirigentes e dos servidores do DEOP pela reestruturação e
pela legalização da autarquia. Criada em 1987, ela até hoje
funciona de forma insatisfatória, por falta de instrumentos
básicos legais. Como representante do povo mineiro, não
posso calar-me diante dessa causa que me sensibiliza de
forma especial
O OEOP foi criado em dezembro de 1987, como sucessor da

COOEIJRB e da CARPE. É vinculado á Secretaria de Transportes
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e Obras Públicas. Como executor do Programa Estadual de
Obras Públicas, é responsável pela construção e pela reforma
de numerosas e importantes obras em todo o Estado, tais
Como: prédios escolares, penitenciárias, postos de saúde,
ginásios poliesportivos, centros sociais urbanos, parques de
lazer, unidades das Policias Militar e Civil, postos
fazendários, hospitais, viadutos e pontes em estradas
vicinais. Participa, ainda, dos programas estaduais de
habitação para as classes de baixa renda.
Como Prefeito de Barroso por mais de uma vez, tive a

oportunidade de conhecer de perto as duas empresas que deram
origem ao DEOP: a CODEURB e a CARPE. Elas marcaram
profundamente sua presença na vida dos municipios mineiros.
Criada em 1973, a CODEURB era uma empresa moderna, ágil,
versátil, que, além das obras convencionais integrantes do
Programa Estadual de Obras Públicas, executou projetos
diversificados, de grande Importância. Entre eles podemos
citar a recuperação do Palácio da Liberdade e de prédios
onde funcionam as secretarias de Estado; a construção do
fórum de Belo Horizonte, com 48,000m2 de área construida, e
a construção de armazéns e silos para a CASEMG. A empresa
foi ainda a responsável pela recuperação de hospitais de
grande porte, como o João xxiii, pela construção de
penitenciárias de segurança máxima, de viadutos, pontes
mistas, metálicas e de concreto, de prédios bancários
oficiais e do seu edificio sede, onde se localiza hoje o
DEOP, projeto de grande originalidade, elaborado por equipe
de arquitetos da própria empresa.
A trajetória da COOEuRB. de 1973 até a sua extinção em
1987, foi marcada pela atuação de grandes administradores,
homens de notória respeitabilidade pública, entre os quais
cito os que tive a satisfação de conhecer pessoalmente: O
Cel. Henrique Delvaux de Oliveira, primeiro Presidente da
empresa; o Sr. Cláudio Augusto de Magalhães Alves, que foi
também o Diretor da CARPE; e o Sr. Fued José Dib, atual
Presidente do Tribunal de Contas.
Igualmente digna de admiração e louvor, a CARPE nos deixou

um amplo lastro de realizações em todo o território mineiro
ao longo de três décadas de fecunda existência, entre 1960 e
1987- Realizou obras de construção, reforma e ampliação dos
prédios escolares da rede estadual, além de atuar na
manutenção e na restauração do mobiliário escolar.
Todo o acervo de tecnologia e "know-how" dessas empresas,
trabalhado, apurado e consolidado durante muitos anos, foi
transferido ao DEOP. Seria natural pensar que essa autarquia
pôde contar com todas as condições para se firmar e se
expandir. Entretanto, não foi o que aconteceu. Apesar de
possuir uma equipe técnica de grande experiência, o DEOP vem
enfrentando, desde sua criação, sérios obstáculos devido à
falta de apoio oficial. Neste momento, está às voltas com
uma dificuldade que perturba profundamente a vida da
organização, afetando a diretoria e os servidores. E
inacreditável: decorridos quase sete anos de sua criação, o
DEOP ainda não tem implantados nem regulamentados em lei sua
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estrutura definitiva e seu quadro de pessoal - instrumentos
básicos imprescindíveis em qualquer nível da administração
pública.
As conseqüências disso são lamentáveis. Todos nós as

conhecemos: distorções salariais, Insatisfação, insegurança,
falta de motivação, queda de produtividade e desânimo dos
profissionais. Condenados a tão longo período de incertezas,
como devem se sentir os servidores? E os diretores e as
chefias? Um quadro como esse inviabiliza o profissionalismo.
Uma situação extremamente perniciosa para ambas as partes:
direção e servidores. Esses, não podendo vislumbrar as
próprias possibilidades futuras. não têm como direcionar o
crescimento profissional. Perdem eles, perde o povo,
beneficiário do serviço público, perde o Estado, pois é
impossível imaginar que em tal contexto a produtividade da
autarquia não seja comprometida.
E inadmissível que a um setor governamental de tal
importância, que administra tão volumosos recursos, tenha
sido permitido exercer suas atividades por tão longo
período, de maneira informal e improvisada, num tempo em que
já não se buscam apenas eficiência e eficácia, mas também a
qualidade total.
Tenho conhecimento de que o processo de regulamentação do

DEOP já está sendo finalmente examinado pelas secretarias de
Estado competentes e que, em poucos dias, dará entrada
nesta Casa para aprovação. Com o mais alto empenho, solicito
aos meus nobres colegas Deputados o apoio a essa causa. Se
como cidadãos somos todos beneficiários do DEOP, como homens
públicos somos mais que isso: somos co-responsáveis.
Uma vez aprovados sua estrutura e seu quadro de pessoal, o
DEOP poderá, finalmente. organizar-se, permitir-se o real
dimensionamento, planejar o futuro e promover a justiça
entre seus servidores, acertando as divergências salariais,
que são um peso na consciência de qualquer dirigente
responsável e digno. Nós devemos ao povo de Minas um DEOP
estruturado de acordo com a importante e exigente missão do
órgão.
Encerro minhas palavras aproveitando a oportunidade para

cumprimentar a direção da autarquia, bem como todos os seus
dignos servidores. A todos hipoteco minha total
solidariedade. Manifesto meu sincero desejo de que este
momento de luta e de esperança seja o prenúncio de um futuro
feliz para o nosso querido DEOP. Um futuro condizente com a
expectativa e com o potencial da excelente equipe de
trabalho que lã está. Obrigado!
- O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José

Leandro.
O Deputado José Leandro - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
há alguns dias, tivemos noticias pela imprensa segundo as
quais o Prefeito de Mariana. João Ramos Filho, estaria na
iminência de ser preso, por solicitação do Ministério
Público.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, analisando o pedido do
Ministério Público com eminentes juristas e advogados,
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constatamos ser o pedido de prisão uma atitude por demais
rigorosa e excessiva. Essa Iniciativa ofende o princípio da
inocência, pois nossa Lei Maior diz que é inocente aquele
que ainda não teve a sua sentença de culpa transitada em
julgado. Ora, o Sr. João Ramos Filho, como lhe permitiu e
permite a lei, recorreu da sentença. E mais, no julgamento
do primerio recurso - recurso especial ao STJ - o parecer
do relator, Dr. Cláudio Fleury Barcellos, foi favorável ao
acusado. Além desse recurso, ainda existe o recurso ao STF,
já impetrado. Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de
acordo com a lei.
Por outro lado, a acusação de que o Sr. João Ramos Filho
não teria bons antecedentes também é muito infeliz, pois o
Prefeito de Mariana não foi condenado por crime nenhum até
hoje. Quanto à nova acusação, a de que ele se teria
apropriado de recursos da Prefeitura na compra de 4
veículos, não procede, , pois a Prefeitura não efetuara
realmente a compra. E outro mal-entendido, explorado
maldosamente pelos seus adversários políticos. Por isso, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, venho a esta tribuna para
defender o atual Prefeito de Mariana.
E, para terminar, repito as palavras do relator.
Desembargador Gudesteu Biber: "Por liberalidade, e em
homenagem ao principio constitucional da presunção de
inocência, deixo de determinar a imediata expedição de
mandado de prisão". Também julgo, embora não sendo bacharel
em Direito, sero Sr. João Ramos credor dessa homenagem da
justiça, pois é de se presumir que o povo de Mariana, culto
e de tão grandes e caras tradições, não elegeria, pela
terceira vez, um homem que não lhe parecesse honesto.
Respeito muito o Ministério Público e o admiro, e.

justamente por essas razões, espero que compreenda o sentido
destas minhas palavras.
- O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Kemil

Kuma i ra.
O Deputado Kemil Kumalra - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
depois de três anos à frente da Secretaria de Assuntos
Municipais, retorno a esta tribuna e quero, inicialmente,
deixar meu abraço cordial a todos os colegas. Na tarde de
hoje, trago para conhecimento da Casa o voto que pretendo
formular de congratulações com o Dr. Arutana Cobêrio, que
logrou obter a vitaliciedade como membro do Poder Judiciário
e Juiz de Direito na Comarca de Nanuque.
- Lê requerimento em que solicita a inserção nos anais da
Casa de voto de congratulações com o Sr. Arutana Cobério
Terena por ter adquirido a vitaliciedade após dois anos de
magistratura. E a seguinte a justificação do requerimento:
"O magistrado é o distribuidor da justiça e o intérprete da
lei. Nessa personificação da "vox legis" concentra-se a
independência do Juiz, o qual a ninguém e a nada se pode
subordinar, senão à lei e à própria consciência.
Para que o Juiz possa exercer com eficácia a elevada função

em que se acha investido, o legislador lhe confere garantias
que assegurem sua imprescindível eqüidistãncia dos



interesses submetidos a seu julgamento, de modo a poder
colocar-se entre as partes e acima delas.
A proposição que ora apresentamos á consideração dos nobres
pares tem como substrato a manifestação de nosso regozijo ao
MM. Juiz Arutana Cobério Terena por haver alcançado, após
dois anos de magistratura, a garantia constitucional da
vitaliciedade, a qual, assegurando ao magistrado a
permanência no cargo, exceto se dele afastado por sentença
judicial, aposentadoria compulsória ou invalidez permanente,
visa a conceder-lhe a necessária segurança para que, livre
de quaisquer pressões, possa dedicar-se a seu elevado
mister.
Bacharel em Direito pela UFMG, Arutana Cobério empregou,
inicialmente, o brilho de sua privilegiada inteligência e de
sua capacidade profissional nas carreiras de advogado e de
professor. Mais tarde, graduou-se como Mestre em
Administração Pública pela Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais, de Santiago do Chile, e corno Doutor em
Sociologia pela Faculdade de Sociologia da Universidade de
Lund, na Suécia.
Sempre voltado para a defesa dos interesses de seus

concidadãos, Arutana Cobério foi o organizador e fundador da
Associação dos Empregados do SESI e do Sindicato dos
Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de
Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional
do Estado de Minas Gerais - SENALBA - MG.
Foi, ainda, como advogado, delegado do PMDB junto ao TRE do
Estado e conselheiro da Associação dos Advogados de Minas
Gerais.
Como político, teve atuação destacada nos vários cargos que
exerceu. Foi um dos organizadores do MDB; membro e
Presidente da ia Comissão Provisória do PMDB em Minas
Gerais e suplente de delegado á convenção nacional do PMDB.
Suplente de Vereador pelo MOB no período de 1967 a 1970,
exerceu seu primeiro mandato na edilidade belo-horizontina
no período de 1982 a 1986, tendo sido, nessa época. Líder do
então Prefeito, Dr. Hélio Garcia. Em seu segundo mandato, de
1988 a 1992, foi Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte no biênio 1988-1989.
Após submeter-se a rigoroso concurso público para o cargo

de Juiz de Direito, tomou posse, no dia 30/04/92. como Juiz
Substituto da Comarca de Nanuque. onde, agora, obtém a
garantia constitucional da vitaliciedade.
Quando tomou a decisão de interromper sua brilhante e
profícua carreira política para abraçar a magistratura,
ficou claro para todos nós que acompanhamos com entusiasmo
os seus caminhos que Arutana Cobério não mudara seus rumos.
Apenas permutara a tribuna do parlamento pela tribuna de
magistrado, mas permaneceu voltado para os interesses do
povo, vocação que sempre o direcionou, nas diversas etapas
de sua profícua existência.
Por tudo aquilo que Arutana Cobério Terena representa em
termos de exemplo de realização profissional e de trabalho
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em prol de seus concidadãos, esperamos possa o presente
requerimento receber o apoio dos nobres colegas.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação, na 78a reunião ordinária, dos Projetos
de Lei ngs 1.651/93, do Deputado Ibrahim Jacob, e 1.680/93,
do Deputado Wanderley Ávila (- Ciente. Publique-se.); pelo
Deputado Péricles Ferreira - falecimento do Sr. João de Deus
Costa, ocorrido em Salinas (- 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, 05
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 1.347/93,
1.916, 1.917 e 2.004/94, do Governador do Estado.

Requerimentos
O Sr. Prõsidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio,
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei
nQ 1.859/93. Inclua-se o projeto em ordem do dia para os
fins do art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Marcos Helénio, em que solicita a
constituição de uma comissão de representação para
acompanhar o representante do Sindicato dos Metalúrgicos
numa audiência com o Presidente e o Vice-Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho, com o objetivo de buscar
soluçõespara os problemas da categoria, que se encontra em
greve há 58 dias. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o art. 244 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Antônio Pinheiro, em que solicita
a realização de reunião especial para homenagear o Colégio
Santo Agostinho pelo transcurso de seu 60o aniversário e o
Frei Marcelino, professor daquele educandário, pela passagem
de seu 86Q aniversário. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Cêlio de Oliveira, em que solicita
a anexação do Projeto de Lei flQ 1.963/94 ao Projeto de Lei
ng 753792. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XIII do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita
seja o Projeto de Lei no 2.017/94 apreciado, também, pela
Comissão de Ciência e Tecnologia. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam, permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Designação de Comissão
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O Sr Presidente - A Presidência vai designar os Deputados
Marcos Helênio, Ibrahim Jacob e Roberto Carvalho para
comporem a Comissão Especial de Representação para
Acompanhar o Representante do Sindicato dos Metalúrgicos
numa Audiência com o Presidente e o Vice-Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho, com o Objetivo de Buscar
Soluções para os Problemas da Categoria, Que Se Encontra em
Greve há 68 Dias. Designo. A Gerência-Geral de Apoio ás
Comissões.

24 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.

Questão de Ordem
O Deputado Curar Machado - Sr. Presidente, a questão de
ordem que formulamos diz respeito a uma consulta que a
Presidência fez à Procuradoria desta Casa relativamente a um
pedido de instalação de comissão parlamentar de inquérito
que investigasse irregularidades nos conjuntos habitacionais
do Estado de Minas Gerais. Essa solicitação ocorreu no mês
de março, e, até hoje, não tivemos resposta. Gostariamos de
solicitar que a Presidência agilizasse essa resposta, visto
que, com o processo de conversão das prestações em URV, mais
de 40 mil familias no Estado de Minas Gerais estão tendo
suas prestações extremamente elevadas, e com isso, ocorre
uma série de dificuldades. Os conjuntos mantém suas
irregularidades, e vários deles estão fechados exatamente
por problemas provocados pelos projetos hoje em andamento:
PAIH, PEP e PROAREAS. Gostariamos de levantar essa questão
de ordem e saber se a Presidência já tem o resultado e qual
será o procedimento. Gostariamos que, de fato, o
procedimento fosse agilizado, porque, há mais de dois meses,
estamos aguardando resposta, que nos foi garantida pela
Presidência, a uma questão de ordem formulada ainda no mês
de março-
0 Sr. Presidente - A Presidência solicita à assessoria que
registre a questão de ordem levantada pelo ilustre Deputado
Gilmar Machado e informa ao Deputado que ela será respondida
oportunamente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os Projetos de Lei ngs 2.004/94, do Governador do
Estado, em virtude de sua aprovação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã, e 807/92, do
Deputado Roberto Amaral, que foi devolvido à Comissão de
Politica Energética, para que esta emitisse parecer sobre as
emendas apresentadas ao projeto na mesma reunião.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 1.632/93. do Deputado Cêlio de Oliveira, que dispõe
sobre a implantação de estações de piscicultura em todas as
represas de usinas hidrelétricas do Estado. A Comissão de
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lg turno. Em discussão, o projeto. Não há
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oradores Inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para
encaminhá-la, com a palavra, o ilustre Deputado Roberto
Carvalho.
- O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, Deputado
Célio de Oliveira, colegas da Mesa, colegas do Plenário,
pessoas presentes nas galerias, na realidade, somos
favoráveis ao projeto e gostaríamos de comunicar que
teremos, nesta quinta-feira, ás 9 horas, uma rodada de
negociações com o Governo do Estado que esperamos sejam
sérias.
0 funcionalismo e o magistério fizeram assembléia na semana
passada. A comissão de Deputados que representa este poder
está participando. Efetivamente, é a primeira vez, durante
este Governo, que se negocia sem que haja necessidade de
greve. Para que as negociações sejam realmente sérias, é
preciso que amanhã o Governo apresente uma proposta
concreta.
Da mesma forma que o Deputado Gilmar Machado - que tem
participado conosco das reuniões -, esperamos que o
Governador do Estado não frustre o funcionalismo e o
magistério na reunião de quinta-feira e que apresente uma
proposta coerente e razoável, que é o desejo do movimento.
Também temos participado, em nome da nossa bancada, de
todas as reuniões relacionadas com a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte. Aliás, mesmo antes da greve, a Prefeitura já
estava negociando com os servidores. Agora, após a
deflagração do movimento, as negociações continuam em
andamento. D curioso é que, no âmbito das reivindicações do
funcionalismo e do magistério estadual, se o Governo atingir
pelo menos 80% do que a Prefeitura está pagando, é bem
possível que haja acordo. Isso parece até absurdo, mas a
defasagem do Estado é muito superior à do município. Com  a
proposta de conversão dos salários, a Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte está pagando até quatro vezes o que paga o
Estado.
Como já disse, a nossa bancada tem participado de todos os
debates, com a presença de nossos Lideres e demais
Deputados. Estamos acompanhando o movimento dos servidores
municipais, que, ontem, decidiram não entrar em greve. E bom
que isso fique claro, porque colegas nossos desavisados e
que não têm conhecimento do que está ocorrendo na Prefeitura
vêm nos questionar, alegando que o PT está cobrando uma
posição do Governo Hélio Garcia, enquanto a Prefeitura nada
faz. Porém, é bom ressaltar que a perda salarial ocorrida
somente durante o Governo Hélio Garcia é muito grande. Na
Prefeitura, durante a administração do PT, essa perda não
existe. Temos praticado uma política salarial que tem
apresentado ganhos. Não é o melhor salário, mas é o maior do
Brasil. E claro que não é o salário que gostaríamos de
pagar, mas devemos considerar que o Pais se encontra em
processo de desenvolvimento econômico.
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Eu gostaria de dizer, também, que esta Casa aprovou a
criação de uma CPI para apurar as condições de trabalho
escravo no Estado e que estava marcada reunião dessa CPI
para amanhã. Mas como teremos uma audiência pública
exatamente na região Norte de Minas, em Januária, a reunião
deverá ser transferida para terça-feira.
O problema do trabalho escravo é realmente um absurdo. Já
não chega a miséria em Minas Gerais? Esperamos que essa CPI
não termine como têm acabado as do Legislativo Federal.
Todos têm conhecimento de que ontem ocorreu mais um absurdo,
um Deputado não foi punido só porque desviou pouco. A
Comissão de Constituição e Justiça não aprovou a cassação
sob essa alegação. Hoje eu conversei com um Deputado
Federal, que me relatou que o argumento utilizado foi que o
Deputado absolvido tinha desviado pouco dinheiro. Enquanto
isso, tem até ladrão de galinha preso por ai, conforme já
demonstraram as televisões e os jornais. Por isso, não
podemos aceitar que essa CPI termine da mesma maneira que.
em muitos casos, terminaram as do Legislativo Federal.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto
de Lei nQ 1.632/93 na forma do vencido em lQ turno. A
Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 19,
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 2779 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Prosseguimento da votação. em 2g turno, do
Projeto de Lei Complementar ng 3/90: votação da Emenda ng 3;
rejeição: votação da Emenda no 4; aprovação; votação da
Emenda nQ 5; aprovação; votação da Emenda ng 6; aprovação -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.410/93;
aprovação - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
1.759/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- s 20h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton vilela -
Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista -
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Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Renato - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton
Salles - Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Jose Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental-
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

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

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

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

da reunião os Projetos de Lei nQs 1.932, 1.958, 1.959, 1.960
e 1.996/94, em virtude de sua aprovação na reunião realizada
hoje á tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2g turno.
do Projeto de Lei Complementar no 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lg turno, com a Emenda nQ 1,
que apresenta.
A Presidência lembra ao Plenário que vai submeter a matéria

a votação por processo nominal, conforme o disposto no art.
263 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovã-
lo responderão ..Si,.., e os que desejarem rejeitá-lo
responderão "não". Antes, 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. A Presidência lembra ao Plenário que vai colocar
em votação a Emenda ng 3, tendo em vista que as Emendas ngs
1 e 2 já foram apreciadas.
Com a palavra, o ilustre Deputado Bené Guedes, para
proceder á chamada de votação nominal
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "não" á chamada de votação nominal os

Deputados:
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Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené
Guedes - Sebastião Helvéclo - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Antônio
Genaro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de
Oliveira - Cóssimo Freitas - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahlm Jacob -
Jaime Martins - Jorge Hannas - José Leandro - Kemil Kumaira
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Mílton Salles -
Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wilson Pires.
- Respondem "sim' â chamada de votação nominal os

Deputados:
Ailton Vilela - Antônio Pinheiro - José Braga - José

Renato.
O Sr. Presidente - Responderam "sim' 4 Deputados.
Responderam "não" 40 Deputados. Está rejeitada a emenda.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 4. A Presidência
vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, em
conformidade com o art. 263, inciso I. do Regimento Interno.
Os que desejarem aprová-la deverão responder "sim", e os Que
desejarem rejeitá-la deverão responder "não'. Antes, a
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 200
do Regimento Interno, projeto de lei complementar será
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Com a palavra, o
Deputado Bené Guedes, para proceder à chamada de votação
nominal
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim' à chamada de votação nominal os

Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio
Pinto - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Côssimo
Freitas - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo
Roberto Luiz Soares - Ronaldo vasconcel los - Sebastião Costa
- Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 42 Deputados. Está

aprovada a Emenda nQ 4.
A Presidência vai submeter a Emenda nQ 5 à votação pelo
processo nominal, em conformidade com o art. 263 do
Regimento Interno. Os Deputados Que desejarem aprová-la
responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-la responderão
"não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos
termos do art. 200 do Regimento Interno, o Projeto de Lei
Complementar ng 3/90 será aprovado se obtiver 39 votos
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favoráveis. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder ã
chamada.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem ..Sim..  chamada de votação nominal os

Deputados:
Elmiro Nascimento - Rémolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes
- Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Ajalmar Silva
- Ambrõsio Pinto - António Genaro - António Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira -
Cléuber Carneiro - Côssinlo Freitas - Ermano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado
- Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Leandro - José
Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Maria José Haueisen
- Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Péricles
Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson
Pires.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados. Está,
portanto, aprovada a Emenda nQ S.
Em votação, a Emenda mg 6. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda á chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os

Deputados:
Elmiro Nascimento - Rémolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes
- Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Arnbrôsio Pinto - Antônio Genaro - António
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de
Oliveira - Cléuber Carneiro - Côssimo Freitas - Ermano
Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Laviola - José Leandro - José Remato - Kernil
Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José
Haueisem - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Mílton
Salles - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson
Pires.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados. Está,
portanto, aprovado o Projeto de Lei Complementar mg 3/90,
com as Emendas ngs 1, 2 e 4 a 6. A Comissão de Redação.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.410/93, do
Deputado José Laviola, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de São João Evangelista. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.759/93, do
Deputado Sebastião Helvécio, que dispõe sobre o programa de
alimentação escolar da rede pública estadual. A Comissão de
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Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 18, às 9 e ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação, bem como para a ordinária da
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA loa AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL, EM DIAMANTINA, DAS
COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de
março de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem no
auditório da Faculdade Federal de Odontologia, em
Diamantina, os Deputados Cóssimo Freitas e Wanderley Avila.
O Coordenador, Deputado Cõssimo Freitas, declara aberta a
reunião e convida a tomarem assento à mesa os Srs. Iraval
Pires, Prefeito Municipal de Diamantina, Tarcizo Venino,
Presidente da Câmara Municipal de Diamantina, Geraldo
Walter de Aguilar, Diretor da Faculdade Federal de
Odontologia de Diamantina. Heraldo dos Santos Outra,
Coordenador Executivo da PRODEMU - SEAM e Paulo César
Machado Feitosa, Assessor da Superintendência de
Planejamento da SEPLAN. O Deputado Cóssimo Freitas expõe aos
presentes a sistemática de funcionamento da audiência
pública e concede a palavra aos debatedores, Srs. Paulo
César Machado Feitosa e Heraldo dos Santos Outra. Estes, em
nome do Poder Executivo, tecem considerações a respeito das
audiências públicas e fazem explanações sobre o perfil e as
vocações socioeconômicas da região Passa-se à fase dos
debates, em que pessoas presentes fazem perguntas aos Srs.
Paulo César Machado Feitosa e Heraldo dos Santos Dutra. A
seguir, Inicia-se a fase em que é feita a defesa oral de
propostas pelas entidades inscritas. Com a palavra, na
seqüência, os Srs. João Fernandes Gonçalves, Prefeito de
Datas; Tarcizo venino, Presidente da Câmara Municipal de
Diamantina; Maria da Conceição Pereira Fernandes,
representante da Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda;
João Batista P. Mendes, Presidente do Grupo de Produtores
Rurais do Barreirão; João Batista Brandão, Vice-Presidente
da Sociedade Beneficente N. Sra. do Perpétuo Socorro; Pe.
Elio Saldanha de Moraes, representante da Arquidiocese de
Diamantina; os Srs. José Celso da Silva, representante do
SOS Vida de Diamantina; Maria Stela Farnese, Coordenadora da
Pastoral Criança - CNBB - Diamantina; Margarida Maria da
Silva Neta, representante do Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Desembargador Dtõni: Maria Geralda de Ávila,
representante da União Operária Beneficente de Diamantina;
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João de Maio Costa, Secretário do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Diamantina; Paulo Barbosa Ribeiro,
Secretário Geral da Associação Comercial e Industrial de
Diamantina; Iraval Pires, Prefeito de Diamantina; Maria
Aparecida Fernandes Alves de Lima, representante do Centro
Espírita Saulo Tarso: Marta Maria Santos, representante da
Caixa Escolar Professora Gabriela Neves; Marli do Carmo
Nascimento, representante da Escola Estadual Professora
Gabriela Neves; Joaquim Antônio Guimarães Freitas, Prefeito
de Couto de Magalhães de Minas; Genésio da Conceição
Alcântara, Coordenador da Associação Comunitária dos
Moradores de Maria Nunes, em Diamantina; Deputado Wanderley
Ávila, representante da Cooperativa Regional Garimpeira de
Diamantina Ltda. - COOPERGADI -; Mariuth Santos.
representante da Faculdade de Filosofia e Letras de
Diamantina; Livio Rocha Libôrio, Coordenador da Central das
Associações Comunitárias de Diamantina; Luiz Geraldo Pimenta
Araújo. Vice-Diretor da Escola Estadual Dom Joaquim Silvério
de Sousa, do Distrito de Conselheiro Mata; Maria Rita de
Ávila, representante da Caixa Escolar Maria José Figueiredo
Vieira; Rodolfo Lautener Neto, representante do Diretório
Acadêmico João XXIII, da Faculdade de Filosofia e Letras de
Diamantina; Gilson Glibertoni Burgareili, representante da
Fundação Educacional Vale do Jequitinhonha; Hermes
Pimenta Werneck Machado, representante da Associação dos
Diretores de Escolas Oficiais de Minas Gerais, de Sete
Lagoas; Eli Luiz da Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Gouveia; Geraldo Manoel Brandão Bitencourt, Prefeito de
Gouveia; Eva Eulália da Conceição, representante da
Cooperativa Artesanal Regional de Diamantina Ltda. ; e Martin
Wilheln Kuhne, representante da Associação Pró-Fundação da
Universidade Vale do Jequitinhonha. Cumprida a finalidade
dos trabalhos do primeiro dia de audiência pública, o
Coordenador, Deputado Cóssimo Freitas, suspende as
atividades ás 131h30min e informa aos presentes que a reunião
será reaberta no dia 25, ás 8 horas. As 8 horas do dia 25
são reabertos os trabalhos pelo Deputado Wanderley Ávila.
que esclarece as pessoas presentes sobre a dinâmica das
atividades do dia e passa a receber as 15 propostas
priorizadas pelas entidades representativas. A seguir, o
Deputado Wanderley Ávila suspende os trabalhos e informa que
a reunião será reaberta às 13 horas, com a presença dos
Deputados representantes das comissões permanentes da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, oportunidade em que
serão votadas as propostas que deverão ser incluídas no
orçamento do Estado para 1995. As 13 horas são reabertos os
trabalhos pelo Deputado José Ferrar. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Registra-
se a presença dos Deputados Romeu Queiroz. José Maria Pinto,
Adelmo Carneiro Leão, Roberto Amaral. Wanderley Avila,
Cléuber Carneiro e Bonifácio Mourão. D Presidente convida a
tomarem assento à mesa os Deputados Roberto Amaral
Coordenador dos trabalhos. Romeu Queiroz, Líder do Governo,
os Srs. Tarcizo Venino, Presidente da Câmara Municipal de



Diamantina, trava] Pires, Prefeito de Diamantina, e Geraldo
Walter de Aguilar. Diretor da Faculdade Federal de
Odontologia de Diamantina. Após o discurso do Deputado José
Ferraz, fazem uso da palavra os Deputados Romeu Queiroz.
Cléuber Carneiro, Adelmo Carneiro Leão, Bonifácio Mourão, o
Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal de Diamantina e
o Sr. Geraldo Bitencourt, Presidente da Associação dos
Municípios da Microrregião do Alto Jequitinhonha - AMAJE --
D Presidente José Ferraz passa a palavra ao Coordenador,
Deputado Roberto Amara], e a Presidência, ao Deputado
Wanderley Ávila. D Coordenador, Deputado Roberto Amara], faz
explanação a respeito dos procedimentos quedeverão ser
observados na dinãmlca dos trabalhos e passa à última parte
da reunião, com a defesa e a votação das 15 propostas
priorizadas. Após a defesa oral das propostas pelas
entidades presentes e devidamente inscritas, dá-se inicio á
votação. Concluída a votação e apurados os votos, a
classificação segundo a prioridade fica assim: lg lugar -
Proposta ng 349, do 505 Vida, de Diamantina, que visa à
implantação do hospital de base, dotado de aparelhos e
equipamentos, com atendimento preventivo e curativo; 2g
lugar - Proposta ng 89. da Escola Estadual Professor
Leopoldo Miranda, de Diamantina, e da Arquidiocese de
Diamantina, que visa á implantação de política agrícola na
região, e Proposta no 176, da Prefeitura Municipal de
Diamantina e da Associação dos Municípios da Microrregião do
Alto Jequitinhonha - AMAJE -, que visa à absorção da
Faculdade de Filosofia e Letras de Oiamantina pela UEMG; 3Q
lugar - Proposta no 208. da Câmara Municipal de Diamantina e
do Núcleo da União dos Reformados da Polícia Militar de
Diamantina, que visa à criação, na cidade de Diamantina, de
um pólo educacional 3g grau, incluindo faculdades de
Medicina, Enfermagem, Farmácia e Ciências Biológicas, bem
como um hospital-escola; 4g lugar - Proposta ng 170, do
Núcleo da União dos Reformados da Policia Militar de
Diamantina, que visa á adoção de medidas para que Diamantina
seja considerada patrimônio histórico mundial pela UNESCO;
Sg lugar - Proposta ng 259, da Arquidiocese de Diamantina e
da Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda, de
Diamantina. que visa à implantação de política industrial
para a região; 6p lugar - Proposta ng 1, da Caixa Escolar
Maria José de Figueiredo Vieira e da Escola Estadual
Professora Gabriela Neves, de Diamantina, que visa á
aprovação integral da pauta de reivindicações do pessoal do
magistério público estadual, já entregue ao Governo do
Estado pelo SIND-UTE. e Proposta nQ 207, da Associação Pró-
Fundação da Universidade do Vale Jequitinhonha, de Serro,
que visa à criação, em São Gonçalo do Rio das Pedras, do
"campus" experimental de uma universidade livre e
comunitária do vale do Jequitinhonha, cuja implantação
definitiva seria em Biribiri: 7o lugar - Proposta ng 67. da
Associação dos Municípios da Microrregião do Alto
Jequitinhonha - AMAJE -. que visa à aquisição de
equipamentos para irrigação; 80 lugar - Proposta ng li, da
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Arquidiocese de Diamantina, da Escola Estadual Professor
Leopoldo Miranda, da Prefeitura Municipal de Serro, da Caixa
Escolar Professora Gabriela Neves, da Prefeitura Municipal
de Diamantina, da Associação dos Municípios da Microrregião
do Alto Jequitinhonha e da Câmara Municipal de Diamantina,
que visa à implantação de política e de sistema de
telecomunicação ligando a região, por Meio de sinal
televisivo, ao resto do Estado (Projeto Pico Itambé), e
Proposta ng 260, da Associação Comercial e Industrial de
Diamantina e da Prefeitura Municipal de Diamantina, que visa
à implantação do Distrito Industrial de Diamantina no
terreno localizado às margens da rodovia Diamantina -
Mendanha; 90 lugar - Proposta ng 2, da Escola Municipal
Professor Leopoldo Miranda. que visa á implantação de
política diferenciada de atendimento do IPSEMG no interior e
Proposta ng 190, do SIND-UTE, que visa ao aumento da dotação
orçamentária para as políticas públicas, principalmente para
a educação, com a finalidade de se garantir um serviço
constante e de qualidade; 1OQ lugar - Proposta np 148, da
Arquidiocese de Diamantina. que visa à ampliação do sistema
de telefonia urbana e rural para as regiões mais distantes
dos centros urbanos, e em llg lugar - Proposta ng 23. da
Escola Estadual Dom Joaquim Silvério de Sousa, da Prefeitura
Municipal de Monjolos, da Escola Estadual Professor Leopoldo
Miranda. da Associação Comercial e Industrial de Diamantina,
da Câmara Municipal de Santo Hipõlito. da Cãmara Municipal
de Diamantina e da Câmara Municipal de Corinto, que visa ao
asfaltamento da rodovia que liga Diamantina a Corinto.
Cumprida a finalidade da audiência pública, o Deputado
Roberto Amaral agradece o apoio recebido da Prefeitura e da
Cãmara Municipal de Diamantina, da Faculdade Federal de
Odontologia de Diamantina, bem como da população em geral.
que contribuíram decisivamente para o sucesso do evento.
Nessa oportunidade, reitera o propósito da Assembléia
Legislativa de, por meio dos Deputados, redobrar esforços
para viabilizar o atendimento das justas reivindicações da
população e encerra os trabalhos.
Sala das Audiências Públicas, 25 de ma r ço de 1994.
José Ferraz - Cóssimo Freitas - Wanderley Ávila - Romeu

Queiroz - José Maria Pinto - Adelmo Carneiro Leão - Roberto
Amaral - Clêuber Carneiro - Bonifácio Mourão.
ATA DA 15 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e seis de abril
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Maria Olivia, Hely
Tarquinio e Glycon Terra Pinto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Marcos Helênio, 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, com o objetivo de se discutirem possíveis
irregularidades cometidas pela empresa INOCOOP-CENTRAB e
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pela Caixa Econômica Federal, a reunião conta com a
participação dos Srs. Fernando César Corrêa, José Flávio
Azevedo Campelo e José Soares Filho, respectivamente
Diretores e ex-Tesoureiro da empresa INOCOOP-CENTRAB; Hélcio
Lúcio Garcias, representante da Coordenação Estadual dos
Mutuários, e Fernando Bretas, Diretor da Associação do
Pessoal da Caixa Econômica Federal. O Presidente suspende a
reunião por 5 minutos para verificar a presença dos
convidados. Reabertos os trabalhos, a Presidência informa
que está presente à reunião somente o Sr. Hélcio Lúcio
Garcias. Nesse momento, o Presidente sugere seja realizada
reunião em outra data para discutir o assunto, o que é
acatado pelos membros da Comissão. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece o comparecimento do
convidado e dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Maria Olivia.
ATA DA 24 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 À CONVERSÃO DOS SALÁRIOS
PARA A URV
As onze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de abril
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Gilmar Machado, Dílzon Melo e José
Militão (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por
indicação da Liderança do ERD), 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, na oportunidade, a
presença do Deputado Roberto Carvalho. A seguir, o Deputado
Dilzon Melo informa que a finalidade da reunião é ouvir o
Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Presidente do Conselho
Estadual de Política de Pessoal. A Presidência justifica a
ausência do convidado e informa aos representantes de
entidades sindicais do funcionalismo presentes Que
entendimentos foram mantidos com o Sr. Antônio Augusto
Anastasia, o qual apresentará estudo elaborado pelo Governo
sobre a q uestão salarial no dia 3/5/94, quando os membros da
Comissão se reunirão com Lideranças desta Casa e com o
convidado mencionado. A seguir, o Presidente informa que
está agendada audiência entre os membros da Comissão e o
Governador do Estado no dia 4/5/94. Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a ser realizada no dia 5/5/94, quando será
divulgado o resultado das negociações com o Governo,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 18 de maio de 1994.
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Anderson Adauto, Presidente - Wanderley Ávila - Maria
Olivia - Gilmar Machado. -
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez floras e trinta minutos do dia três de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cõssimo Freitas, Francisco Ramalho e
Célio de Oliveira, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Cõssimo Freitas,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Francisco Ramalho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente passa á discussão e á votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia-
0 Deputado Francisco Ramalho emite parecer pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.833/93, no lQ turno, com a Emenda ng 1.
Submetido a discussão e votação, é esse parecer aprovado- A
seguir, a Presidência passa á discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. A Deputada Maria José Haueisen opina pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.348/93, no 2g turno, na
forma do vencido no lg turno. O Deputado Gilmar Machado
emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.442/93.
no 1Q turno. O Deputado Francisco Ramalho opina pela
aprovação do Projeto de Lei ng 1.922/94. no lQ turno.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os projetos de lei acima mencionados. 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, 17 de maio de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Ambrõsio Pinto - Francisco

Ramal ho.
ATA DA 68a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia quatro de maio de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Tarcisio Henriques, Sebastião Costa, Emano
Batista e José Renato, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tarcísio
Henriques, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Sebastião Costa que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Passa-se à 21 fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. O Presidente passa a palavra ao
Deputado Ermano Batista a fim de proferir parecer para o lg
turno do Projeto de Lei ng 1.312/93, do Deputado Tarcisio
Henriques. O relator conclui pela aprovação da matéria com
as Emendas ngs 1 e 2 da Comissão de Administração Pública.
Discutido e votado, é o parecer aprovado. O Deputado Ermano
Batista emite parecer pela aprovação, no 1Q turno, do
Projeto de Lei ng 1.620/93. do Deputado João Batista, com as
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Emendas nos 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça.
Discutido e votado, o projeto é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Antônio Fuzatto - João

Marques - Sebastião Costa. - -
ATA DA 102a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia dez de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro.
Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro, Célio de Oliveira e
Marcos Helénio (substituindo este ao Deputado rvo José, por
indicação da Bancada do PT), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Antônio Pinheiro que proceda 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 parecer sobre proposições sujeitas
à apreciação do Plenário. Continua em discussão o parecer do
Deputado Clêuber Carneiro sobre o Projeto de Lei ng
1852/93, do qual o Deputado Geraldo Rezende solicitou vista
em reunião anterior. Encerrada a discussão, o parecer é
colocado em votação e aprovado, com voto contrário do
Deputado Marcos Helénio. Com a palavra, o Deputado Clêuber
Carneiro emite parecer mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.856/93 com as Emendas ns 1 a 3. Posto
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra,
o Deputado Célio de Oliveira emite parecer mediante o qual
conclui pela constituçionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 775/92 na forma do
Substitutivo ng 1. Posto em discussão e 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 no 1.434/93. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Célio de
Oliveira emite parecer pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng
1.604/93. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Registra-se a presença do Deputado Ivo José- Com
a palavra, o Deputado Antônio Pinheiro emite pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ns 1.935, 1.938, 1.948 e 1.964/94 e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.967/94 com a Emenda ng 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Ivo José emite
pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
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juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.012/92 e 1.557 e
1.752/93, os dois últimos com as emendas que receberam o flQ
1. 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 nQs
1.773/93, 1.890, 1.891, 1.909, 1.943, 1.961 e 1.976/94, bem
como do Projeto de Lei flQ 1.901/94 com a Emenda ng 1.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. E, finalmente, o Deputado Cléuber
Carneiro, relator do Requerimento ng 5.266/94, em que o
Deputado Agostinho Patrus solicita a instauração de
processos de reabilitação dos ex-Deputados Clodesmidt Riani,
José Comes Pimenta e Sinval Bambirra, emite parecer em que
conclui pela apresentação de projeto de resolução. Colocado
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 ordinária, em dia e horário já estabelecidos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de

Oliveira - Ivo José.
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às nove horas e quinze minutos do dia onze de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Maria Olivia, José Maria Pinto e
Francisco Ramalho, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente. Deputada Maria Olivia,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Maria
Pinto que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em
seguida, a Presidente distribui ao Deputado José Maria
Pinto os Projetos de Lei ngs 1.633 e 1.761/93 e 1.918/94 e
ao Deputado Francisco Ramalho os Projetos de Lei ngs 1.919 e
1.920/94. Passa-se á 2 5â parte da reunião, sendo discutidas
e votadas , nesta fase, as proposições sujeitas á apreciação
do Plenário da Assembléia. O Deputado José Maria Pinto emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação das
matérias a ele distribuídas. Submetidos a discussão e
votação, ficam aprovados os pareceres sobre os Projetos de
Lei ngs 1.633 e 1.761/93 e 1.918/94. O Deputado
Francisco Ramalho emite pareceres mediante os quais conclui
pela aprovação das matérias a ele distribuidas. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os pareceres sobre os
Projetos de Lei ns 1.919 e 1.920/94. 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 05
trabalhos.
Sala das Comissões. 18 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira - João

Batista.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
Ng 12.240

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 471/94, o Governador do Estado
comunicou a esta Casa a oposição de veto total à Proposição
de Lei ng 12.240. Ao recusar a sanção, valeu-se o Chefe do
Executivo da competência que lhe confere o art. 90, VIII,
combinado com o art. 7, II. da Constituição do Estado.
Após sua publicação, foi a matéria submetida ao exame desta

Comissão Especial para, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno, receber parecer.

Fundamentação
A proposição vetada pretende restringir o valor das multas

cobradas pelo Estado relativo a impostos e taxas a 20% sobre
o débito principal.
Essa limitação, como bem argumenta o Poder Executivo,

contraria o interesse público, pois, retira da multa seu
caráter de ressarcimento financeiro e sua função educativa.
Além disso, beneficia o contribuinte inadimplente, que pode
desviar o valor do tributo para o mercado financeiro, por
meio do qual receberá rendimentos superiores á própria
multa.
Tal atitude certamente acarreta maior sonegação fiscal, com

sérios danos para os cofres públicos.
Assim, o veto governamental deve ser acolhido por esta

Casa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto total
á Proposição de Lei ng 12.240.
Sala das Comissões. 18 de maio de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - Jorge Hannas, relator - Jorge

Eduardo.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.252/93
- Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto em tela

objetiva dar a denominação de Palácio da Justiça Dr. José
de Almeida Paiva ao Palácio da Justiça do Municipiõ de
Natércia.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentação
o Dr. José de Almeida Paiva nasceu em 1907, em Natércia.

Advogado brilhante, com carreira que o levou até o exercício
da presidência da CEMIG, deixou na sua terra a marca de suas
qualidades humanas e profissionais.
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É, portanto, justo e oportuno fazer urna homenagem ao homem
que as gerações podem ter como exemplo de vida e de amor à
própria terra.
Além disso, pelo fato de o Palácio da Justiça do Município
de Natércia ainda não possuir denominação oficial, e por ter
sido o homenageado advogado militante, que se destacou pelos
relevantes serviços prestados à comunidade, a homenagem que
se pretende fazer tem o amparo da legislação.
Isso posto, em nome dos ideais que nortearam a vida do
ilustre homenageado, a denominação que se pretende dar ao
referido imóvel é uma forma de reconhecimento do seu
trabalho valioso em prol dos interesses da comunidade do
município mencionado.

Conc 1 usão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.252/93, em lg turno, tal como redigido.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Antônio Fuzatto, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.875/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista. o projeto de lei em
apreço dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso,
cria o Conselho Estadual do Idoso e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/2/94, a
proposição foi distribuída a esta Comissão para que seja
examinada quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, "a", do
Regimento Interno.
Em virtude de requerimento do referido parlamentar, o qual
foi aprovado em reunião plenária do dia 24/2/94, a
proposição tramita em regime de urgência, nos termos dos
arts. 245, XX, e 274, II, do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao instituir a política estadual de amparo ao idoso, o
projeto de lei em comento coaduna-se com os princípios
constitucionais, especialmente com aqueles consignados nos
arts. 203, 204 e 330 da Magna Carta, satisfazendo, também,
aos preceitos dos arts. 221 e 225 da Constituição mineira.
A criação do Conselho Estadual do Idoso foi expressamente

determinada pelo art. 226 da Constituição Estadual, o qual
estabeleceu o prazo de até 15/3/93 para a sua instalação,
nos termos da redação introduzida pela Emenda à Constituição
ng 6, de 22/12/92.
Decorrido tal prazo sem que o referido Conselho tivesse
sido criado, vem a proposição em apreço suprir, ainda que
tardiamente, a falta de dispositivo legal que viabilize o
funcionamento dessa importante instituição.
Além disso, a proposição está em conformidade com a Lei nQ
8.842 (federal), de 4/1/94, que dispõe sobre a política
nacional de amparo ao idoso e dá outras providências. Alguns
ajustes tornam-se, todavia, necessários, a fim de dar o
correto tratamento jurídico à matéria, adequá-la ã
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legislação federal vigente e aprimorá-la segundo a boa
técnica legislativa.
O inciso III do art. 5g apresenta dificuldades de
interpretação. Ao confrontarmos seu texto com o da lei
federal, julgamos por bem alterá-lo para colocá-lo em
conformidade com o dito ordenamento.
O art. 9g introduz na composição do Conselho representantes

dos ministérios e de outras entidades pertencentes á
administração federal. Entendemos não ser possível
arregimentar, por meio de lei estadual, membros da esfera
administrativa da União, o que seria contrário ao principio
da autonomia político-administrativa das entidades que
compõem a Federação.
Ademais, tal Conselho deve ser composto por igual número de
representantes dos órgãos e entidades públicas e de
organizações representativas da sociedade civil ligadas à
área, consoante determina o art. 6g da referida lei
federal
Sendo assim, propomos outra composição para esse Conselho,

adequando-o aos ditames da legislação federal.
O art. 19, II, atribui ao Conselho Estadual do Idoso

prerrogativas para elaborar proposições, o que é
inadmissível no sistema constitucional vigente.
Ora, a elaboração de leis estaduais compete apenas aos

órgãos e ás pessoas enunciadas pela Constituição mineira.
Inexiste, na referida Carta, qualquer outorga de competência
legislativa deferida a conselhos estaduais. Propomos, pois,
a alteração daquele dispositivo, por meio da Emenda ng 4,
que apresentamos ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.875/94 com as Emendas ns 1 a 6, a seguir redigidas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao inciso III do art. €Q a seguinte redação:
"Art. 6g - .. ..................................
rir - priorização do atendimento ao idoso por suas próprias

familias, em detrimento do atendimento asilar, á exceção do
idoso desprovido de condições que garantam sua
sobrevivência.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. gg a seguinte redação:

Art. Qg - O Conselho Estadual do Idoso será composto de:
- um representante da Secretaria do Trabalho e Ação

Social
II - um representante da Secretaria da Saúde;
III - um representante da Assembléia Legislativa;
IV - um representante do Ministério Público;
V - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção Minas Gerais - OAB-MG;
VI - um representante das universidades localizadas no

Estado;
VII - um representante da Legião Brasileira de Assistência
- LBAMG;
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VIII - um representante do SESIMINAS:
IX - um representante da Federação dos Aposentados e

Pensionistas do Estado:
X - um representante do CONART - Conviver com Arte - Minas:
XI - um representante da Associação Nacional de

Gerontologia - ANG;
XII - um representante das comunidades religiosas.".

EMENDA NQ 3
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
Art . 10 - Os membros do Conselho e seus respectivos

suplentes serão nomeados pelo Governador do Estado, devendo
a indicação ser efetivada conforme disposto em
regulamento.".

EMENDA NQ 4
Dê-se ao inciso II do art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - ..........................
II - elaborar estudos, visando a contribuir para o

aperfeiçoamento da legislação pertinente à política estadual
de amparo ao idoso.".

EMENDA Nç 5
Dê-se ao "caput" do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - Compete ao Estado, por intermédio da secretaria

de Estado responsável pela política de assistência e
promoção social:".

EMENDA Ng 6
Dê-se ao inciso III do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - ..........................
III - coordenar e financiar, com a participação dos

municípios, programas estaduais compatíveis com a política
nacional do idoso, no âmbito de sua competência
institucional.".
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Célio de Oliveira - Ivo José.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.118/92
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Eduardo Brás,
dispõe sobre a isenção do pagamento de tarifas nos
transportes coletivos municipal e estadual, pelos policiais
militares, quando estes se encontrarem devidamente fardados.
Publicada em 7/11/92, veio 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 Constituição Federal, em seu art. 21. XII. "e", dispõe

textualmente:
"Art. 21 - Compete à União:

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão:
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e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de ppss pqeiros". (Grifo nosso.)
A luz desse dispositivo constitucional, constata-se o
impedimento de a Assembléia Legislativa editar normas a
essas modalidades de transporte coletivo na forma cogitada
pelo projeto de lei sob comento.
A proposição em tela, se aprovada, acarretará ónus às
empresas com sede em outros Estados cujas rotas apenas
cruzam o território mineiro, uma vez que terão que se
submeter às regras ditadas pelo Estado de Minas Gerais.
Já em relação ao transporte estadual, infere-se que o
projeto de lei em discussão está consoante às normas
prescritas no art. 10, IX, da Constituição do Estado.
Da forma como se expressa, entretanto, a proposição abrange

o transporte coletivo nos âmbitos do município da Região
Metropolitana de belo Horizonte.
Por força do art. 29 e do arU 30, V, da Constituição da

República, compete ao poder público municipal a exploração e
a organização do transporte coletivo dentro de seus limites
territoriais, o que impede esta Casa de legislar sobre o
tema.
Também é cediço que a Região Metropolitana de Belo

Horizonte, composta pela Capital e por diversos municípios,
tem autonomia assegurada pelo art. 42 da Constituição
Estadual. Com efeito, no que tange ao transporte coletivo
que interliga os diversos municípios que compõem essa
região, são aplicáveis as regras dispostas na Lei
Complementar ng 26, de 14/1/93. Como forma de sanar os
vícios ora apontados, sem, contudo, comprometer o conteúdo
da matéria, apresentamos a Emenda ng 1, que é parte da
conclusão do nosso parecer.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
1.118/92 com a Emenda nQ 1, a seguir transcrita.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lg - Fica assegurado aos policiais militares em

serviço e devidamente fardados o direito à gratuidade no uso
do transporte coletivo interniunicipal, excluído o da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
Parágrafo único - A isenção de que trata este artigo
inclui, além da tarifa normal, quaisquer outras taxas
cobradas dos usuários do serviço."
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994. -
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Ivo José.
PARECER PARA O 2g 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 objetiva declarar de utilidade pública a
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Associação Comunitária e Desportiva do Bairro Santanense,
com sede no Município de Itaúna.
Após aprovação do projeto no lg turno, compete-nos emitir
parecer sobre a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação Comunitária e Desportiva do Bairro Santanense
é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por
objetivo incentivar a prática desportiva, estabelecendo um
vínculo mais estreito entre os itaunenses.
Pelos relevantes serviços que a entidade vem prestando á
comunidade, concluímos ser justa a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei no 1.780/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 18 de maio de 1994.
Arnbrãsio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.916/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.916/94, do Executivo, dispõe sobre a
organização do Conselho Estadual de Cultura.
Aprovada no lg turno com as Emendas ngs 1 e 2, nos termos
regimentais, vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser
objeto de parecer, em 2Q turno, cabendo-nos elaborar a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A organização do Conselho Estadual de Cultura faz-se
necessária para o adequado desenvolvimento do setor. O
Conselho, órgão deliberativo que integra a estrutura da
Secretaria de Estado da Cultura, deverá participar da
elaboração da política global de cultura para Minas Gerais
e, diretamente, coordenar o seu gerenciamento e
implantação.
O Executivo estima serem necessários CR$5.250.000,00, em
moeda orçamentária, na forma de crédito especial, para
ocorrer, em 1994, ás despesas decorrentes da aprovação do
projeto em exame. -

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.916/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 20 de abril de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amara], relator -
José Renato - Bernardo Rubinger.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.916/94

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

Capitulo 1
Da Finalidade e da Competência
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Art. l - O Conselho Estadual de Cultura, instituído nos
termos da Lei ng 8.502, de 19 de dezembro de 1983. é um
órgão deliberativo, integrante da estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Cultura e tem por finalidade
participar da elaboração da política global de cultura e
coordenar o seu gerenciamento e a sua implantação.
Art. 2g - Compete ao Conselho Estadual de Cultura:

- definir as diretrizes relativas ás áreas de atuação dos
setores culturais, necessárias â formulação dos objetivos e
das metas do setor;
II - apreciar e aprovar o Plano Estadual de Cultura, bem

como participar de sua execução;
III - definir as prioridades quanto à oferta e à demanda de

bens e serviços na área cultural do Estado, a partir de
estudos e pesquisas realizados por instituições públicas e
privadas e pela comunidade;
IV - aprovar os planos e programas relativos à implantação

de espaços para amostragem de arte e centros de criatividade
e experimentação artística, visando ao desenvolvimento
cultural e artístico da população do Estado;
V - criar comissões setoriais, regionais e locais de

discussão dos aspectos culturais, em seu respectivo nivel
como fonte de geração de idéias e processos de inovação da
gestão do setor cultural;
VI - manifestar-se com relação às questões afetas à
cultura, em articulação com órgãos e entidades competentes
do setor;
VII - aprovar, ao final de cada exercicio, o relatório de

execução do Plano Estadual de Cultura;
VIII - aprovar o calendário de eventos culturais;
IX - manter permanente intercâmbio e colaboração com os

Conselhos Federal, Estaduais e Municipais de Cultura;
X - zelar pela defesa do patrimônio cultural e natural do
Estado e incentivar a sua proteção;
XI - receber solicitações e sugestões da comunidade, de
órgãos ou de entidades e proceder a sua análise,
encaminhando-os aos órgãos e às entidades competentes;
XII - elaborar o seu regimento interno;
XIII - exercer outras atribuições definidas em lei.

Capitulo II
Da Composição

Art. 3 - O Conselho Estadual de Cultura tem a seguinte
composição:

- Secretário de Estado da Cultura, que é o seu
Presidente;
II - 5 (cinco) membros representantes das Secretarias de

Estado da Cultura, da Educação, da Fazenda, do Planejamento
e Coordenação Geral e da Universidade do Estado de Minas
Gerais;
III - 3 (três) membros escolhidos entre cidadãos de

reconhecida experiência e conhecimento na área cultural,
indicados pelo Secretário de Estado da Cultura;
IV - 8 (oito) membros representantes da sociedade civil,
integrantes de entidades não governamentais, legalmente
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constituidas, com efetiva atuação na área cultural, em
funcionamento há pelo menos 2 (dois) anos, no Estado de
Minas Gerais.

- Os membros do Conselho Estadual de Cultura e seus
respectivos suplentes serão designados pelo Governador do
Estado.

2g - Será de 2 (dois) anos o mandato dos representantes
das entidades não governamentais, permitida a recondução
para mais um mandato.

3g - Os representantes do poder público poderão ser
substituidos, a qualquer tempo, por ato do Governador do
Estado.
Art. 4g - As entidades não governamentais se reunirão em
fórum próprio, convocadas pelo Conselho Estadual de Cultura,
para elegerem seus representantes e respectivos suplentes no
Conselho.
E lo - A escolha será realizada em cada Câmara do Conselho
e será restrita aos representantes das entidades a ela
vinculadas.

2o - Cada entidade poderá designar apenas um
representante, escolhido entre seus associados, nos termos
do respectivo estatuto, para participar do fórum a que se
refere o "caput" deste artigo.
Art. Sg - Os membros nomeados e empossados elegerão, na
primeira reunião do Conselho Estadual de Cultura, o seu
Vice-Presidente e o Secretário-Geral.
Art. 6 - Perderá o mandato, por decisão da maioria

absoluta do Conselho, o membro que descumprir seus deveres,
previstos no Regimento Interno.

- Perderá o mandato, por decisão do Presidente do
Conselho, o membro que, no exercido da sua função, faltar a
3 (três) reuniões consecutivas ou a 6 (seis) alternadas,
salvo com justificação aprovada pelo plenário do Conselho.
§ 2o - O disposto neste artigo aplica-se, também, aos
representantes do poder público.
Art. 7g - A função de membro do Conselho Estadual de
Cultura é considerada de interesse público relevante.

Capitulo III
Do Funcionamento

Art. 8o - Para a consecução de seus objetivos, o Conselho
Estadual de Cultura funcionará com as seguintes Câmaras
Setoriais Especializadas:

- Produção e Patrimônio das Artes Auditivas e Cônicas;
II - Produção e Patrimônio das Artes Cinéticas e

Literárias;
III - Produção e Patrimônio das Artes Visuais e do

Patrimônio Histórico Natural;
IV - Infra-estrutura. Fomento, Desenvolvimento e Formação

para Cultura.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, consideram-se:
1) artes auditivas e cônicas: música, dança, teatro e

afins;
2) artes cinéticas e literárias: cinema, video, televisão,
literatura e afins;
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3) artes visuais e patrimônio histórico e natural: artes
plásticas, arquitetura, "design'. património histórico e
natural, museologia e afins;
4) infra-estrutura, fomento, desenvolvimento e formação

para cultura: arquivos, bibliotecas e afins; produtores,
financiadores, pesquisadores, educadores e assemelhados.
Art. g - Os membros do Conselho, exceto seu Presidente,

serão distribuídos pelas Câmaras Setoriais, nas quais serão
lotados.

lo - As Câmaras Setoriais serão constituídas de 4
(quatro) Conselheiros com representação paritária entre o
poder público e a sociedade civil.
f 2Q - Os representantes das entidades não governamentais

somente poderão ser lotados na Câmara Setorial a que estiver
vinculada a entidade que representam.

3o - Cada entidade não governamental deverá estar
vinculada a apenas uma das Câmaras Setoriais, tendo em vista
seus objetivos estatutários.
§ 4Q - Sempre que houver conveniência, poderão ocorrer

reuniões conjuntas das Câmaras.
Art. 10 - Integra o Conselho Estadual de Cultura a Comissão
Permanente de Legislação e Normas.
Parágrafo único - A Comissão de que trata este artigo é
constituída de 4 (quatro) membros, formada por um
representante de cada Câmara Setorial.
Art. 11 - Poderão ser convidados a participar de reuniões
do Conselho Estadual de Cultura ou de suas Câmaras, por
iniciativa de seu Presidente ou por proposição de
Conselheiro aprovada por maioria de votos, autoridades ou
personalidades de reconhecido saber em suas especialidades,
a fim de opinarem sobre temas específicos-
Art. 12 - Os dirigentes dos órgãos e das entidades da
administração estadual fornecerão ao Conselho Estadual de
Cultura, quando solicitados, informações e resultados de
estudos pertinentes à sua respectiva área de atuação,
necessários à instrução de matéria a ser examinada pelo
Conselho.
Art. 13 - O Conselho Estadual de Cultura possui uma

Secretaria-Geral, organizada na forma do Regimento Interno.
para o exercício de funções de apoio ás atividades a serem
executadas pelo órgão.
Art. 14 - Os órgãos e entidades da administração estadual

prestarão ao Conselho Estadual de Cultura o assessoramento e
o apoio administrativos de que ele necessita.

l Q - Por solicitação do Conselho, servidor da
administração direta ou indireta poderá ser colocado à
disposição do órgão. lotado na sua Secretaria-Geral.
# 2Q - Os serviços contábeis e financeiros do Conselho
Estadual de Cultura ficarão a cargo da Superintendência de
Finanças da Secretaria de Estado da Cultura.
Art. 15 - Ficam criados no Anexo III do Decreto no 16.409,

de 10 de julho de 1974, 2 (dois) cargos de Assessor II,
código MG-12. símbolo 5-03, destinados ao Quadro Setorial de
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Lotação da Secretaria de Estado da Cultura para apoio
técnico e administrativo ao Conselho Estadual de Cultura.
Art. 16 - As normas complementares indispensáveis ao
desenvolvimento das atividades do Conselho serão
estabelecidas em regimento interno, no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir da data da publicação desta lei.

Capitulo IV
Disposições Finais e Transitórias

Art. 17 - A primeira eleição dos membros do Conselho
Estadual de Cultura, prevista no art. 'IQ desta lei, será
convocada pela Secretaria de Estado da Cultura.
Art. 18 - Para atender ás despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial
de CR$5.250.000,00 (cinco milhões duzentos e cinquenta mil
cruzeiros reais), observado o disposto no art. 43 da Lei
Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 19 - O art. 107 da Lei no 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.
l Q - O Vice-Presidente do Conselho Curador substituirá o

Presidente em seus impedimentos legais e eventuais.
2o - 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 às
decisões do colegiado.
§ 3g - 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.
# 40 - O membro do Conselho que não comparecer á reunião
mensal ou a qualquer reunião extraordinária não fará jus à
verba honorária daquele mês em q ue se realizou a reunião.
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Sg - Os

Estado até
titulares."
Art. 20

publicação.

membros suplentes nomeados pelo Governador do
esta data ficam transformados em membros

Esta lei entra em vigor na data de sua

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.347/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.347/93, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o Município
de Sacramento, foi aprovado nos turnos regimentais sem
emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada 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 1.347/93
Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o

Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar
imóvel de propriedade do Estado, constituído de terreno com
área aproximada de 1.500,00m2 (mil e quinhentos metros
quadrados) e respectiva benfeitoria, constante de prédio com
322.16m2 (trezentos e vinte e dois virgula dezesseis metros
quadrados) de área construída, situado na Praça Cônego
Hermógenes, no Município de Sacramento, registrado sob o no
5.101, no livro 3-F, fls. 33, no Cartório de Registro de
Imóveis de Sacramento, por imóvel de propriedade do
Município de Sacramento, constituído de terreno com área de
1.425,00m2 (mil quatrocentos e vinte e cinco metros
quadrados) e respectiva benfeitoria, constante de prédio com
616,62m2 (seiscentos e dezesseis vírgula sessenta e dois
metros quadrados) de área construída, situado na Rua Aníbal
Ferreira Cândido, no Município de Sacramento, registrado sob
o no 6.119, no livro 2. no Cartório de Registro de Imóveis
de Sacramento.
Art. 2g - A permuta se dará sem torna para as partes.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
João Batista.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.916/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.916/94, do Governador do Estado, que
organiza o Conselho Estadual de Cultura e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno na forma do vencido
no lQ turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
No trabalho de aperfeiçoar o texto do projeto, esta

Comissão realizou, além de ajustes meramente formais, alguns
acertos de técnica legislativa e de redação mais
específicos, que convém registrar.
As alterações efetuadas na redação do art. 2Q, por exemplo,

as quais se concentram nos planos da estruturação sintático-
semântica e do vocabulário, procuram tornar mais claro o
conteúdo das competências atribuídas ao Conselho Estadual de
Cultura e garantir a fidelidade do texto aos objetivos do
projeto. Note-se que, nos incisos 1 e III desse artigo, o
aprimoramento da forma tem, entre outras, a finalidade de
precisar a idéia de que as ações a cargo do Conselho estão
voltadas para orientar e definir a política do Estado em
relação à cultura, e não para conduzir ou determinar as
manifestações da cultura que, em suas diversas
possibilidades, ocorrem espontaneamente, sem necessidade de
comando. A última concepção, entendemos, seria de todo
contraditórla com o sentido que o legislador quer imprimir à
matéria e que, diga-se de passagem, é o afinado com o
espírito da Constituição do Estado.
A par disso, a substituição ou a adaptação de um termo ou
outro no projeto é realizada para dar mais consistência e
significação aos dispositivos ou para aproximar a linguagem
do texto da realidade temática - a cultural - que ela
representa e na qual se organiza para produzir sentido.
Justifica-se, desse modo, a substituição do termo "oferta"
(art. 2g, III) por "oferecimento", assim como a do termo
"amostragem" (art. 2Q, IV) por "mostra", entre outros.
Com relação à enumeração que, no inciso II do art. 3g, foi
feita de forma contínua, num só dispositivo, consideramos
adequado rearranjá-la, articulando em incisos independentes
os elementos ai referidos, tanto para preservar a coerência
interna do artigo como para facilitar a compreensão e
melhorar a estética do texto.
Registre-se, finalmente, que, por motivos de técnica
legislativa e pela necessidade de incorporar ao texto da
proposição, como resultado da aprovação de emenda pelo
Plenário, matéria referente ao Conselho Curador da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, entendemos
ser necessário efetuar alguns pequenos ajustes na estrutura
original do último capítulo do projeto.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.916194
Organiza o Conselho Estadual de Cultura e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Miras Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Finalidade e da Competência

Art. lg - O Conselho Estadual de Cultura, instituído pela
Lei ng 8.502, de 19 de dezembro de 1983, é órgão
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deliberativo, integrante da estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Cultura, e tem por finalidade participar da
elaboração da política cultural do Estado, bem como
coordenar o seu gerenciamento e a sua implantação.
Art. 2g - Compete ao Conselho Estadual de Cultura:
- definir as diretrizes para a atuação do Estado nas

diversas áreas culturais, com vistas á formulação dos
objetivos e metas relativos a cada uma delas;
II - apreciar e aprovar o Plano Estadual de Cultura, bem

como participar de sua execução;
III - definir, observadas as demandas existentes, as

prioridades do Estado quanto ao oferecimento de bens e
serviços na área cultural, com base em estudos e pesquisas
realizados por instituições públicas e privadas e pela
comunidade;
IV - aprovar planos e programas relativos à implantação de

espaços para mostras de arte e de centros de criatividade e
experimentação artística, com vistas ao desenvolvimento
cultural e artístico da população;
V - criar comissões setoriais, de âmbito local e regional,

voltadas para a discussão de questões culturais, como forma
de promover a geração de idéias e de processos de
modernização da gestão cultural em seus diversos níveis;
vr - manifestar-se sobre questões ligadas á cultura, em
articulação com os órgãos e as entidades competentes;
VII - aprovar, ao final de cada exercício, o relatório de
execução do Plano Estadual de Cultura;
VIII - aprovar o calendário de eventos culturais;
IX - manter intercâmbio e colaboração permanentes com o

Conselho Federal e os Conselhos Estaduais e Municipais de
Cultura;
X - zelar pela defesa do património cultural e natural do
Estado e incentivar a sua proteção;
XI - receber solicitações e sugestões da comunidade, de

órgãos e entidades, analisá-las e encaminhá-las aos órgãos e
ás entidades competentes;
XII - elaborar o seu regimento interno;
XIII - exercer outras atribuições definidas em lei

Capitulo II
Da Composição

Art. 3 - O Conselho Estadual de Cultura é composto dos
seguintes membros:

- o Secretário de Estado da Cultura, que será o seu
Presidente;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Cultura:
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Educação;
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
V - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral
VI - 1 (um) representante da Universidade do Estado de
Minas Gerais;
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VII - 3 (três) cidadãos de reconhecida experiência e
conhecimento na área cultural, indicados pelo Secretário de
Estado da Cultura;
VIII - 8 (oito) representantes da sociedade civil, membros

de entidades não governamentais legalmente constituidas. as
quais tenham efetiva atuação na área cultural e estejam em
funcionamento há pelo menos 2 (dois) anos no Estado.

lg - Os membros do Conselho Estadual de Cultura e seus
respectivos suplentes serão designados pelo Governador do
Estado.

2 - O mandato de representante de entidade não
governamental é de 2 (dois) anos, permitida uma recondução
por igual periodo.
6 3Q - Os representantes do poder público poderão ser

substituidos, a qualquer tempo, por ato do Governador do
Estado.
Art. 4Q - As entidades não governamentais reunir-se-ão em
fórum próprio, convocadas pelo Conselho Estadual de Cultura,
para elegerem seus representantes e respectivos suplentes no
Conselho.
6 1 Q - A escolha será realizada em cada Câmara do Conselho
e será restrita aos representantes das entidades a ela
vinculadas.

2 - Cada entidade poderá designar apenas 1 (um)
representante, escolhido entre seus associados, nos termos
do respectivo estatuto, para participar do fórum a que se
refere o "caput" deste artigo.
Art. Sg - Os membros nomeados e empossados elegerão, na
primeira reunião do Conselho Estadual de Cultura, o Vice-
Presidente e o Secretário-Geral.
Art. 6g - Perderá o mandato:
- por decisão da maioria absoluta do Conselho, o membro

que descumprir seus deveres, previstos no regimento interno;
II - por decisão do Presidente do Conselho, o membro que,

no exercicio de sua função, faltar a 3 (três) reuniões
consecutivas ou a 6 (seis) alternadas, salvo se apresentar
justificação aprovada pelo Plenário do Conselho.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se,

também, aos representantes do poder público.
Art. 7Q - A função de membro do Conselho Estadual de

Cultura é considerada de interesse público relevante.
Capitulo III

Do Funcionamento
Art. S - O Conselho Estadual de Cultura, para a consecução
dos seus objetivos, funcionará com as seguintes cãmaras
setoriais especializadas:

- Produção e Patrimônio das Artes Auditivas e Cénicas;
II - Produção e Patrimônio das Artes Cinéticas e

Literárias;
III - Produção e Patrimônio das Artes Visuais e Patrimônio

Histórico Natural
IV - Infra-Estrutura, Fomento, Desenvolvimento e Formação

para a Cultura.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, consideram-se:



- artes auditivas e cénicas a música, a dança, o teatro e
outras artes afins;
II - artes cinéticas e literárias o cinema, o video, a

televisão, a literatura e outras artes afins;
Itt - artes visuais e patrimônio histórico e natural as

artes plásticas, a arquitetura, o "design", o patrimônio
histórico e natural, a museologia e artes e áreas afins;
IV - infra-estrutura, fomento, desenvolvimento e formação

para a cultura os arquivos, as bibliotecas e áreas afins,
bem como as atividades de produtores, financiadores,
pesquisadores, educadores e assemelhados.
Art. 9 - Os membros do Conselho, exceto seu Presidente,
serão distribuídos entre as câmaras setoriais, nas quais
serão lotados.

l Q - Cada câmara setorial será constituída de 4 (quatro)
Conselheiros, com representação paritária entre o poder
público e a sociedade civil.
f 2Q - O representante de entidade não governamental
somente poderá ser lotado na câmara setorial a que estiver
vinculada a entidade q ue represente.
f 3Q - Cada entidade não governamental deverá estar

vinculada a apenas 1 (uma) câmara setorial, em conformidade
com os seus objetivos estatutários.

- As câmaras setoriais poderão reunir-se
conjuntamente, sempre que houver conveniência-
Art. 10 - Integra o Conselho Estadual de Cultura a Comissão
Permanente de Legislação e Normas.
Parágrafo único - A Comissão de que trata este artigo é
constituída de 4 (quatro) membros, sendo cada um
representante de uma câmara setorial.
Art. 11 - Por iniciativa do Presidente ou por proposição de
Conselheiro aprovada por maioria de votos, poderá ser
convidada a participar de reunião do Conselho Estadual de
Cultura ou de qualquer de suas câmaras autoridade ou
personalidade de reconhecido saber, a fim de opinar sobre
tema especifico.
Art. 12 - O dirigente de órgão ou de entidade da
administração estadual, quando solicitado, fornecerá ao
Conselho Estadual de Cultura informações e resultados de
estudos relativos á sua área de atuação, necessários á
instrução de matéria a ser examinada pelo Conselho-
Art. 13 - O Conselho Estadual de Cultura terá uma
Secretaria-Geral, organizada nos termos do regimento
interno, para o exercício de funções de apoio às atividades
do órgão.
Art. 14 - Os órgãos e as entidades da administração
estadual prestarão ao Conselho Estadual de Cultura o
assessoramento e o apoio administrativo necessários ao
desempenho de suas atividades.
ç 1Q - Por solicitação do Conselho, servidor da
administração direta ou indireta do Estado poderá ser
colocado à disposição do órgão e será lotado na sua
Secretaria-Geral.
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20 - Os serviços contábeis e financeiros do Conselho
Estadual de Cultura ficarão a cargo da Superintendência de
Finanças da Secretaria de Estado da Cultura.

Capitulo IV
Disposições Finais e Transitórias e Outras Disposições

Art. 15 - Ficam criados, no Anexo III do Decreto ng 16.409,
de 10 de julho de 1974, 2 (dois) cargos de Assessor II,
código MG-12, símbolo S-03, destinados ao Quadro Setorial de
Lotação da Secretaria de Estado da Cultura, para apoio
técnico e administrativo ao Conselho Estadual de Cultura.
Art. 16 - As normas complementares indispensáveis ao

desenvolvimento das atividades do Conselho serão
estabelecidas em regimento interno, no prazo de 90 (noventa)
dias contados da data da promulgação desta lei.
Art. 17 - A primeira eleição dos membros do Conselho
Estadual de Cultura, prevista no art. 4g desta lei, será
convocada pela Secretaria de Estado da Cultura.
Art. 18 - O art. 107 da Lei ng 11406, de 28 de janeiro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 107 - Compõem o Conselho Curador da Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG:
- como membros natos:

a) o Secretário de Estado da Saúde, que será o seu
Presidente;
b) o Secretário Adjunto da Saúde, que será o seu Vice-

Presidente;
C) o Superintendente-Geral da FHEMIG, que será o seu

Secretário-Geral;
II - como membros não natos:
a) 2 (dois) representantes da Assembléia Legislativa:
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.
lg - O Vice-Presidente do Conselho Curador substituirá o

Presidente em seus Impedimentos legais e eventuais.
2g - Poderão participar das sessões do Conselho Curador,

sem direito a voto, Diretores e servidores da FHEMIG. com  o
objetivo de fornecerem suporte técnico e administrativo ás
decisões do colegiado.

3g - Os membros não natos do Conselho Curador serão
designados pelo Governador do Estado, para mandato de 2
(dois) anos, permitida a recondução por igual periodo.
f 4Q - O membro do Conselho que não comparecer à reunião
mensal ou a qualquer reunião extraordinária não fará jus á
verba honorária do mês em que se tiver realizado a
reunião.'.
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Art. 19 - Passam a ser membros titulares do Conselho de que
trata o artigo anterior os membros suplentes designados pelo
Governador do Estado até a data da promulgação desta lei.
Art. 20 - Para atender ás despesas decorrentes desta lei,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
no valor de CR$5.250.000,00 (cinco milhões duzentos e
cinqüenta mil cruzeiros reais), observado o disposto no art.
43 da Lei nQ 4.320 (federal), de 17 de março de 1964.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

João Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.004/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.004/94, do Governador do Estado, que
autoriza a abertura de crédito especial em favor da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado em turno único, com a Emenda no 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, f l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.004/94
Autoriza a abertura de crédito especial em favor da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

especial até o limite de CR$13.723.000.000,00 (treze bilhões
setecentos e vinte e trás milhões de cruzeiros reais) em
favor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
para atender a despesas relativas a transferências a
municípios e a auxílios para despesas de capital.
Parágrafo único - A despesa prevista neste artigo será

classificada nas subcategorias económicas e nos subelementos
de despesa abaixo discriminados, observados os valores
fixados:

- na subcategoria Transferências Correntes, no
subelemento de despesa Transferências a Municípios, o valor
de CR$3.921.000.000,00 (três bilhões novecentos e vinte e um
milhões de cruzeiros reais);
II - na subcategoria Transferências de Capital, no

subelemento de despesa Transferências a Municípios, o valor
de CR$3.921.000.000,00 (três bilhões novecentos e vinte e um
milhões de cruzeiros reais), e, no subelemento de despesa
Auxílios para Despesas de Capital, o valor de
CR$5.881.000.000,00 (cinco bilhões oitocentos e oitenta e um
milhões de cruzeiros reais).
Art. 2g - Para atender ao disposto no artigo anterior,
serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial
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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. 4 - Revogam-se as disposições, em contrário.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - João Batista - Péricles

Ferreira.

ERRATA

PROJETO DE LEI NO 2.017/94
Os anexos constantes no Projeto de Lei nQ 2.017/94,

encaminhado pela Mensagem nQ 473/94, publicada no "Diário do
Legislativo do dia 11/5/94, foram publicados em 20/5/94,
sob o titulo ERRATAS.
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Belo Horizonte, sábado, 21 de maio de 1994
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ATA DA 535j REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Dficios e cartões - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ngs 2.031 a 2.035/94 -
Requerimentos nos 5.321 a 5.325/94 - Requerimentos dos
Deputados Marcos Helênio (2) e Romeu Queiroz e da Comissão
Especial para Acompanhar as Negociações Salariais entre o
Governo do Estado e as Lideranças do Funcionalismo. Visando
à Reposição das Perdas Salariais e á Conversão dos Salários
para a URV - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Administração Pública e dos Deputados Tarcisio Henriques e
Geraldo da Costa Pereira - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Gilmar Machado e Adelmo Carneiro Leão - Za PARTE
(ORDEM DO DIA): ia Fase: Designação de comissão: Comissão de
Representação para Comparecer à 36a FENAMILHO - Festa
Nacional do Milho -, a Realizar-se em Patos de Minas, no
Perlodo de 20 a 29 de Maio - Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimentos do Deputado
Marcos Helênio (2); deferimento - Requerimento do Deputado
Romeu Queiroz; aprovação - Requerimento da Comissão Especial
para Acompanhar as Negociações Salariais entre o Governo do
Estado e as Lideranças do Funcionalismo, Visando a Reposição
das Perdas Salariais e a Conversão dos Salários para a URV;
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e votação de proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto
de Lei ng 1.605/93; apresentação do Substitutivo ng 1;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto e do
substitutivo à Comissão de Defesa Social - Discussão, em l
turno, do Projeto de Lei ng 1.639/93; encerramento da
discussão; discursos da Deputada Maria Elvira e dos
Deputados José Bonifácio e Gilmar Machado; aprovação com a
Subemenda ng 1 á Emenda ng 1 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Bené Guedes -
Sebastião Heivécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto -
Anderson Adauto - Antõnio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Bernardo Rubinger - Bonifácio
Mourão - Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Homero Duarte -
rbrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Renato - Márcio
Miranda - Marcos Helénio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Dlivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
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Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo vasconcelios - Simão Pedro Toledo - Tarcisio
Henriques -Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

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

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- A Deputada Maria Oflvia, lg-Secretário "ad hocu, lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Fued Dib. Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, agradecendo o recebimento da relação das propostas
eleitas como prioritárias pelos participantes da Audiência
Pública da Zona da Mata, realizada em Muriaé.
Do Sr. Mário Pacheco, Secretário da Habitação em exercício
(2), agradecendo o recebimento das relações de propostas
tidas como prioritárias pelos participantes das Audiências
Públicas da Região Central e da Zona da Mata, realizadas em
Diamantina e em Muriaé, respectivamente.
Do Sr. Ronaldo de Azevedo Carvalho, Secretário de Ciência e
Tecnologia em exercício, agradecendo o recebimento das
relações de propostas tidas como prioritárias pelos
participantes das Audiências Públicas da Região Central e da
Zona da Mata.

CARTÕES
Do Sr. José Norberto Vaz de Mello, Presidente do Tribunal

de Justiça (2), acusando o recebimento das relações das
propostas consideradas prioritárias pelos participantes das
Audiências Públicas da Região Central e da Zona da Mata.
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 2,031/94

Torna obrigatória a construção de escadas para peixes de
piracema em barragens edificadas em cursos de água de
domínio do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - E obrigatória a construção de escadas para peixes
de piracema em barragens edificadas em cursos de água de
domínio do Estado.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às

barragens cujas características de projeto tornem ineficaz a
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medida, de acordo com análise e decisão do Conselho Estadual
de Política Ambiental - COPAM.
Art. 2g - As normas contidas no artigo anterior aplicam-se

ás barragens já existentes.
Art. 3 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1994.
Maria Elvira
Justificação: Em nossas águas fluviais coexistem peixes de
hábitos diversos, destacando-se entre eles muitas espécies
migratórias, como a dos peixes de piracema, cujo instinto de
reprodução leva, em determinada época do ano, a subir os
rios à procura de locais propícios à desova.
A piracema é impedida, nos cursos de água, por obras de
barramento para geração de energia elétrica, para irrigação
ou para outros usos.
A construção de escadas para peixes é um recurso técnico
utilizado em todo o mundo como medida de proteção ás
espécies migratórias, auxiliando-as na transposição dos
barramentos.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares
à aprovação deste projeto.
- 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.

PROJETO DE LEI NQ 2.032/94
Cria a Rdgião Metropolitana do Vale do Aço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica criada a Região Metropolitana do Vale do

Aço-
Art. 2g - Passam a pertencer á Região Metropolitana do Vale
do Aço os Municípios de Timóteo, Coronel Fabriciano,
Ipatinga, Ipaba. Santana do Paraíso e Mesquita.
Art. 3g - Deverá ser criado o Conselho Metropolitando de
Planejamento e Desenvolvimento, com representação de todos
os municípios pertencentes á Região Metropolitana.
Art. 4g - Os sistemas viário e de transportes serão
administrados pela Transvale, com representantes de todos os
municípios envolvidos.
Parágrafo único - Será criada uma Câmara de Compensação

pelas empresas de transporte coletivo.
Art. 5g - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar

esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de -
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: A Região Metropolitana do Vale do Aço já está
sendo cogitada há mais de 10 anos. Os municípios integrantes
são quase interligados, portanto, com problemas comuns. 0
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desenvolvimento urbano da região somente se realizará com a
parceria do Poder Executivo Estadual e das Prefeituras
Municipais envolvidas-
Isso posto, solicito aos nobres pares a aprovação deste

projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Assuntos Municipais para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Hp 2.033194
Autoriza o Poder Executivo a celebrar comodato com o

Sindicato Rural de Paiva, com sede no Município de Paiva.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar
comodato pelo período de 30 (trinta) anos com o Sindicato
Rural de Paiva, com sede no Município de Paiva. cedendo-lhe,
para a construção de sua sede, um imóvel de propriedade do
Estado, situado nesse município, constituído de uma área de
300m2 (trezentos metros quadrados), medindo lOm (dez metros)
de frente, confrontando com a estrada Paiva - Fazenda Santa
Tereza; 30m (trinta metros) nas laterais, confrontando pelo
lado direito, com herdeiros de Antônio Eduardo Anastácio,
pelo lado esquerdo, com a Escola Estadual Santa Rosa e,
pelos fundos, com o córrego Santa Rosa.
Parágrafo único - As benfeitorias construídas no imóvel de
que trata o "caput" deste artigo, ao final do comodato,
reverterão para o Estado.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 16 de maio de 1994.
José Bonifácio
Justificação: O imóvel de que trata o presente projeto está
situado em terreno com 2.000m2, onde está construido o
prédio da Escola Estadual Santa Rosa. O que se deseja é a
cessão, por comodato, de 300m2 apenas dessa área ao
Sindicato Rural de Paiva.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195. c/c O art. 103. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Hp 2.034/94
Dispõe sobre readmissão de servidores em sociedades de

economia mista e empresas públicas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Aplica-se aos servidores de sociedades de
economia mista e de empresas públicas do Estado o disposto
no art. 40 da Lei ng 10.961. de 14 de dezembro de 1992, na
forma desta lei.
f lg - O servidor cujo processo de readmissão houver obtido
a aprovação da comissão não poderá reclamar direitos
trabalhistas anteriores á data da readmissão, cláusula que
deverá constar em negociação formalmente estabelecida.

2g - O servidor que, na época da demissão houver
negociado sua formalização com a entidade, só poderá ser



readmitido se realizar novo acordo a fim de ressarcir, em
prestações, o total recebido.
Art. 2g - Os pedidos de readmissão deverão ser instruidos
com a documentação indicada pela comissão, mencionada no
art. 40 da Lei ng 10.961.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 16 de maio de 1994.
José Bonifácio
Justificação: A Lei ng 10.961 criou justas prerrogativas
para os servidores do Estado que foram demitidos pelas
causas nela indicadas. Ora, os servidores de sociedades de
economia mista e de empresas públicas, dentro do principio
da isonomia e da eqüidade, devem merecer, por parte do poder
público, benefícios idênticos.
Ficam, todavia, alguns problemas a serem superados, sendo
que as questões decorrentes das cláusulas de rescisão do
contrato trabalhista serão solucionadas de acordo com os
l Q e 2Q do projeto apresentado.
Na realidade, casos semelhantes ocorreram quando vários
servidores, cujas demissões foram objeto de exame,
conseguiram o beneficio da readmissão, na vigência da lei
anteriormente mencionada.
Pelas razões aduzidas e por se tratar de medida justa,

contamos com a aprovação deste projeto.
- 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 NQ 2.035/94
Assegura direito a servidores de função pública.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Os servidores que detêm função pública no Estado

e cuja admissão ocorreu na vigência da atual Constituição do
Estado terão os mesmos direitos dos servidores efetivos no
tocante á lotação, ao enquadramento, á promoção e á
ascensão, mantidas, porém, as condições administrativas
decorrentes da Lei ng 10.254, de 1990, que os distinguem dos
servidores estatutários-
Art. 2g - O disposto no artigo anterior se aplica também

aos servidores em igualdade de condições do Poder Judiciário
e do Ministério Público, quando estiverem lotados nos seus
quadros, sem a estabilidade constitucional.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de maio de 1994.
José Bonifácio
Justi fi cação: A Lei no 10.254. de 1990, criou a figura do

servidor detentor de função pública, dando-lhe alguns dos
direitos de estatutários e exigindo-lhe tarefa
administrativa idêntica á do funcionário público. A partir
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da citada lei, porém, várias leis têm sido feitas
discriminando os detentores de função pública.
O projeto de lei apresentado visa a retificar essa questão
permitindo a lotação e o enquadramento do detentor de função
pública nos diversos setores do serviço público, sem, porém,
acrescentar novas prerrogativas legais ou estatutárias em
favor desse servidor.
- 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.

REQUERIMENTOS
NQ 5.321/94. da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária solicitando seja encaminhado oficio ao
Governador do Estado com vistas à obtenção das seguintes
informações; a memória de cálculo dos recursos repassados à
FAPEMIG no exercício de 1993, o valor dos imóveis
relacionados no Projeto de Lei nç 1.991/94 e a finalidade
para a qual eles serão doados. (- A Mesa da Assembléia.)
NQ 5.322/94, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Arutana Cobério Terena, Juiz de Direito da Comarca de
Nanuque, por haver adquirido vitaliciedade em seu cargo. (-
A Comissão de Administração Pública.)
No 5.323/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja

formulado apeio ao Governador do Estado para que intervenha
junto ao Governo Federal com vistas a evitar que o Banco
Mundial suspenda a liberação de verbas para o Projeto Jaíba.
(- A Comissão de Agropecuária.)
Ng 5.324/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja asfaltado o
trecho de estrada que liga o Município de São Sebastião do
Oeste ao trevo da Exposição Agropecuária e ao Anel
Rodoviário Presidente Tancredo Neves, no Município de
Divinopól is.
Ng 5.325/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas a que seja asfaltada a rodovia que liga os
Municípios de Bom Jardim de Minas e Passa-Vinte.(-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Marcos Helênio (2). solicitando sejam os

Projetos de Lei nos 1.114/92 e 1.860/93 submetidos ao exame
da comissão seguinte a que foram distribuídos, já que venceu
o prazo para a Comissão de Justiça emitir parecer sobre as
referidas proposições. (- A Presidência defere os
requerimentos, de conformidade com o item VII do art. 244,
c/c O art. 140, do Regimento Interno.)
Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando se atribua regime de
urgência à tramitação do Projeto de Lei no 1.957/94, do
Governador do Estado.
Da Comissão Especial Constituída para Acompanhar as
Negociações Salariais entre o Governo do Estado e as
Lideranças do Funcionalismo, Visando à Reposição das Perdas



Salariais e à Conversão dos Salários para a URV, solicitando
a prorrogação, por mais 30 dias, do seu prazo de
funcionamento.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão

de Administração Pública e dos Deputados Tarcísio Henriques
e Geraldo da Costa Pereira.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

ocupo esta tribuna nesta tarde para relatar, em parte, o que
ocorreu hoje pela manhã na terceira reunião da comissão
especial, criada por esta Assembléia, para acompanhar e
participar das negociações entre os servidores do Estado e o
Governo.
Estivemos hoje, pela manhã, reunidos, na condição de Vice~
Presidente, com o Secretário da Fazenda. José Afonso, o
Secretário da Casa Civil. Evandro de Pàdua Abreu, o
Presidente da nossa Comissão, Deputado Dilzon Melo, eu.
ocupando a Vice-Presidência, o Deputado Anderson Adauto,
como nosso relator, e o Deputado Roberto Carvalho, além do
Euler Ribeiro, representando a Coordenação Sindical, do
Antônio Lambertuci e do David, representando o SINJUS, e do
Presidente do IPSEMG, além de um representante da área da
saúde. Estivemos, hoje, aprofundando algumas discussões que
havíamos iniciado na semana passada, nas quais o Governo já
havia apresentado, em parte, algumas contas referentes a sua
despesa. Na reunião de hoje, foi organizada una comissão que
estará reunida amanhã na Secretaria da Fazenda para checar
os números e as informações fornecidas pelo Secretário da
Fazenda e para confirmar se a receita e as despesas
conferem. Essa comissão ficou assim constituída: o Euler e o
David, representantes do funcionalismo; o Henrique,
consultor da Casa, em nome da comissão de Deputados, e um
representante da Secretaria da Fazenda. Ela checará todos os
números e informações para que possamos ter acesso maior ás
proporções entre receita e despesa do Estado.
Além disso, a proposta mais concreta que o Executivo

apresentou hoje e que está por ser debatida consiste. na
elevação do valor mínimo pago no Estado, que é referente a
64 URVs, para 80 URVs. D valor mínimo corresponderia a 1,27
salários mínimos. Além disso, discutiu-se que, a partir de
julho, com a entrada do real, seria feita uma média dos
salários de janeiro a junho. Se houvesse diferença entre a
política anteriormente adotada pelo Estado e a praticada
efetivamente agora, ela seria desfeita com a entrada do
real, isto é, a quantia devida seria paga imediatamente na
folha de julho.
Além disso, tendo em vista que, na política anterior. 90%
do crescimento da receita eram destinados aos reajustes, e
10%, a cobrir diferenças, foi proposto que, a partir de
julho, com o crescimento real da receita, tudo o que viesse
em termos de crescimento seria aplicado, em todo seu
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percentual para efetuar o pagamento das diferenças e
distorções. E os salários, acima de um piso estabelecido,
não sofreriam os mesmos reajustes, teriam reajustes apenas
as categorias que apresentassem distorções ou defasagens.
Com relação à questão do rP5EMG, que, na última reunião do
Executivo, ficou de apresentar, através do Prof. Anastasla,
uma sintese ou um esboço para discutir a situação da
Previdência do Estado, houve recuo dessa proposta.
O Deputado Anderson Adauto está entrando aqui com a
solicitação de constituição de comissão especial para,
juntamente com representantes do Executivo, do Legislativo e
de funcionários, discutir a modificação do processo da
Previdência do Estado e. também, a melhoria do atendimento
na área da saúde, principalmente no interior, que , hoje,
praticamente inexiste.
Ficou acertado, também, que, na próxima quarta-feira,
teremos uma reunião em que essa comissão, que se reúne
amanhã, estará fazendo simulações de propostas de reajuste
imediato para alguns setores, em especial para o Quadro
Permanente do Magistério, a fim de terem algo de imediato e
não termos de aguardar essas definições a partir de julho.
Estaremos, na próxima quarta-feira, aprofundando essa
discussão. E não haveria votação do projeto na Casa enquanto
esse acordo, essa discussão não estivesse mais bem
trabalhada, tendo-se chegado a uma conclusão.
O que gostaria de ressaltar, em primeiro lugar, é que é
importante, é salutar a negociação. Não podemos e não
devemos aceitar que se enrole o funcionalismo, através de
negociações. Passa-se de uma semana para a outra, criando-se
expectativa em todos os servidores do Estado, sejam do Poder
Legislativo, sejam do Poder Executivo, sejam do Poder
Judiciário. Colocamos essa questão para o Secretário, que
conversará com o Governador do Estado antes de quarta-feira,
para, depois, apresentar-nos uma proposta mais concreta. E
necessária uma definição mais rápida. Não pode o
funcionalismo ficar aguardando, e esse processo ficar se
estendendo, até mesmo porque teremos de votar o projeto de
conversão. Ontem, a partir da votação da medida provisória,
já entramos em uma nova realidade, que é o real, e temos de
nos adaptar e nos preparar para ela.
Espero que, de fato, possamos chegar a bom entendimento com
relação a essa questão. O funcionalismo estadual,
principalmente do Poder Executivo, tem um indicativo de
greve a partir de 31 de maio. Espero q ue, até lá, possamos
ter uma proposta mais objetiva, mais concreta, para Que
esses servidores possam analisá-la e assim chegarmos a um
bom termo.
Os servidores, realmente, necessitam de um processo de
recomposição dos seus salários, e o Governo já reconhece
tais perdas passadas, que precisam ser repostas. Fazemos
críticas ao Governo, mas sabemos reconhecer quando há a
possibilidade de discussão, de debate. Temos coragem de vir
à tribuna reconhecer isso. Assim, espero que possamos criar
as condições para a concretização do plano de carreira e
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para que o funcionalismo tenha um salário mais decente a fim
de melhor desenvolver suas atividades, Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Adelmo
Carneiro Leão-
0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, amiga e companheira Deputada Maria José Kaueisen,
estou vindo a esta tribuna para fazer alguns esclarecimentos
que considero importantes, em razão de um fato publicado nos
jornais 'Estado de Minas' e 'Diário do Comércio' relativo á
questão das subvenções sociais.
O que quero expor aqui - e é meu dever, na condição de
Líder da Bancada do PT - é que a interpretação que fizemos
em relação á lei recentemente aprovada por esta Casa não é a
mesma feita por quem publicou, hoje, esses artigos nos
referidos jornais. A notícia tem o mesmo conteúdo em ambos
os jornais e diz que o projeto aprovado, que disciplina a
destinação de recursos de subvenções sociais, é um projeto
que vai beneficiar parlamentares.
A primeira consideração que quero fazer é q ue o modo como
as subvenções sociais são destinadas, hoje, realmente
beneficia os parlamentares, e o faz de maneira individual.
Mas o maior risco não é a questão do beneficio sob o ponto
de vista político ou eleitoral. Aliás, estamos
insistentemente solicitando da Assembléia Legislativa que
preste contas ao povo de Minas Gerais sobre as subvenções
sociais já destinadas. E que preste contas para mostrar quem
utilizou as subvenções sociais de modo irregular para
estabelecer as diferenças entre os parlamentares, até porque
precisamos entender o que é beneficiar o parlamentar.
Entendo que, na medida em que o parlamentar trabalha

corretamente, de acordo com os princípios estabelecidos pela
Constituição, cumprindo os seus deveres, fazendo um trabalho
de maneira absolutamente transparente, também ele é
beneficiado de alguma forma. O beneficio deveria acontecer
apenas nesse sentido.
O beneficiar, do modo como está colocado aqui, é difícil
para nós interpretarmos. Mas, no sentido em que se o invoca,
não é verdadeira a notícia. Não há beneficio, porque, de
fato, os parlamentares continuam destinando recursos
públicos por meio das subvenções sociais.
A lei, ao permitir o repasse de recursos para as
Prefeituras Municipais, não aumenta o beneficio aos
parlamentares . Aliás, em nosso entendimento, dificulta o
beneficio individual, já que, ao estabelecer o repasse de
recursos para as Prefeituras Municipais do Estado,
possibilita que elas também prestem assistência social. E

o

 

 dentro desse contexto que nós discutimos e que as Lideranças
decidiram aprovar o projeto.

.3	No repasse de recursos para as Prefeituras, existem algumas
exigências preliminares, extremamente importantes. Por
exemplo, a exigência de que as Prefeituras cumpram a
determinação constitucional de investir recursos em
educação. Isso é até um estímulo positivo, é uma ação que
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força as Prefeituras, num sentido mais positivo, a
utilizarem os recursos públicos corretamente.
Uma outra questão é quanto aos convênios firmados com as
Prefeituras, que necessitarão de aprovação pelas Câmaras
Municipais. Isso distancia e dificulta a ação direta do
parlamentar-
Outra questão - e aqui está errada a forma como a
informação foi veiculada - é que o convênio não vai ser
estabelecido entre Deputados e Prefeitos ou Prefeituras, não
vai ser estabelecido entre a Assembléia Legislativa e
Prefeituras. O que se propõe é que os recursos que as
Prefeituras irão administrar como subvenções sociais sejam
oriundos de convénios entre as Prefeituras e a Secretaria
de Assuntos Municipais ou as outras secretarias aqui
relacionadas. Não há modificação nesse sentido. Não há
aumento de privilégio para os Deputados. Não se facilita a
ação para os Deputados.
Mas quero - e estou aqui também para insistir, na condição
de Líder da Bancada do PT - clamar a esta Casa que acelere
o processo de votação do projeto elaborado a partir do
seminário que fizemos, em que se discutiu a questão das
subvenções sociais.
Em nenhum momento nós queremos repassar esse projeto. O que
estamos solicitando é que esse projeto seja votado da
maneira mais rápida e da forma mais transparente possível
Quero também fazer um apelo á imprensa mineira. Estamos
vivendo um momento eleitoral, em que muita coisa pode
acontecer, e não podemos admitir que recursos públicos sejam
utilizados para favorecimento dos parlamentares que aqui
estão. Tenho a convicção 'de que o parlamentar não deveria
incumbir-se da destinação de recursos públicos, mas, se o
fizer, conforme previsão e permissão do orçamento do Estado,
que o faça da maneira mais transparente possível. Dessa
forma, todos poderão conhecer o quanto de recursos públicos
ele destinou, para onde destinou, quais os convênios
estabelecidos entre o Estado, os municípios e as
instituições, o repasse desses recursos e o gasto com eles.
Com essa ação coletiva, nossa, dos parlamentares, da
imprensa, da sociedade mineira, poderemos estabelecer
distinções entre parlamentares que, ao destinarem recursos,
agem da maneira mais transparente possível, apresentando
todos os dados á sociedade mineira, daqueles que, ao
destinarem esses recursos, agem em benefício próprio, caso
em que devem ser denunciados para que não permaneçam na
condição de representantes do povo mineiro.
O PT, ao votar esse projeto, não o fez com o intuito de
beneficiar qualquer indivíduo dentro do parlamento, e sim
por compreender que estava avançando ainda mais.
O PT não tendo, agora, estabelecido um conselho gestor em
nível de Estado, um conselho em nível de princípios, por
meio de seus parlamentares, está discutindo, nas diferentes
regiões. com entidades que trabalham com subvenções sociais,
com lideranças regionais, com outros setores da sociedade, a
aplicação desses recursos. Nenhum parlamentar do PT irá



;fl
destinar subvenções por si mesmo, sem discussão prévia com
essas entidades, com a sociedade organizada, sem divulgação
para o conjunto da sociedade.
Quero também chamar a atenção da sociedade mineira e, de
modo multo especial, da imprensa mineira para que, neste
momento, tenhamos cuidado para que o Governo de Minas
Gerais, que também tem interesses eleitoreiros, que tem uma
lógica eleitoreira, não atenda apenas as entidades, os
municípios, os grupos que o apóiam. E necessário que o
Governo do Estado, no cumprimento de suas obrigações
constitucionais, saiba destinar os recursos públicos para o
bom atendimento, sem rótulos ideológicos, sem colocar seus
interesses em primeiro lugar. Deve atender todos os pedidos
de acordo com os interesses da sociedade em seu conjunto.
Estamos preocupados, neste momento, com a possibilidade de
o Governo do Estado, que controla os recursos públicos,
destinar recursos somente para os municípios cujos Prefeitos
apóiam o Governo que ai está, ou para os grupos que o
apóiam.
Queremos e exigimos que o Governo cumpra, rigorosamente, o
que determina a Constituição e atenda, de acordo com
critérios justos e com absoluta transparência, o conjunto da
sociedade mineira.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

Designação de Comissão
o Sr. Presidente - Esta Presidência vai designar Comissão
de Representação para Comparecer á 36a FENAMILHO - Festa
Nacional do Milho -, a Realizar-se em Patos de Minas, no
Período de 20 a 29 de Maio. Pelo BRD: Deputados Elmiro
Nascimento, Bernardo Rubinger, Ajalmar Silva e Romeu
Queiroz; pelo PP: Deputado Hely Tarquinio. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Administração Pública - aprovação, na 6a Reunião Ordinária,
do Projeto de Lei nQ 1.453/93. do Deputado Ronaldo
Vasconcellos (Ciente. Publique-se.); pelo Deputado Geraldo
da Costa Pereira - falecimento da Sra. Geni Alvarenga, em
Coqueiral pelo Deputado Tarcisio Henriques - falecimento da
Sra. Ormenzinda Alves Duarte. em Cataguases (Ciente. Oficie-
se.).

Requerimentos
- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos
do inciso VII do art. 244. c/c o art. 140, do Regimento
Interno, requerimentos do Deputado Marcos Helênio(2),
solicitando o envio dos Projetos de Lei ns 1.114/92 e
1.560/93, respectivamente, à comissão seguinte a que foram
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distribuídos, já que a Comissão de Constituição e Justiça
perdeu prazo para emitir parecer sobre eles.
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Romeu Queiroz,
em que solicita a tramitação em regime de urgência para o
Projeto de Lei ng 1.957/94. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Requerimento da Comissão Especial para Acompanhar as
Negociações Salariais entre o Governo do Estado e as
Lideranças doFuncionalismo, Visando á Reposição das Perdas
Salariais e á Conversão dos Salários para a URV, em que
solicita prorrogação, por mais 30 dias, de seu prazo de
funcionamento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei ns 1.991 e 1.999/94.
do Governador do Estado, em virtude de sua aprovação na
reunião extraordinária realizada ontem á noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei nQ 1.605/93, da Comissão de Defesa do Consumidor, que dá
nova redação ao art. 11 da Lei ng 977. de 27/9/17, e dá
outras providências (composição da diretoria da Caixa
Beneficente da Guarda Civil e da tnspetoria de Veículos de
Belo Horizonte). A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa Social
perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. - Vem á Mesa:

SUBSTITUTIVO NO 1 AO PROJETO DE LEI NO 1.605/93
Dá nova redação ao art. 11 da Lei no 977. de 17 de setembro

de 1927, e outras providências que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - O art. 11 da Lei ng 977. de 17 de setembro de
1927, com a redação que lhe deu a Lei ng 5.784, de lj de
outubro de 1971, passa a vigorar com o seguinte teor:
"Art. 11 - O Conselho Administrativo da Caixa Beneficente

dos Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito, presidido pelo
Secretário de Estado da Segurança Pública, será integrado,
além de seu Presidente, por 6 (seis) membros, a saber:

- o Diretor do Departamento de Trãnsito de Minas Gerais -
DETRAN-MG -:
II - o Inspetor-Geral do Corpo de Detetives;
III - dois membros designados pelo Secretário de Estado da

Segurança Pública, entre os Delegados de Policia em final de
carreira, da ativa, ou aposentados; e dois, designados pelo
Conselho Superior de Policia, entre os contribuintes
obrigatórios, sendo um da ex-Guarda-Civil e um dos ex-Corpo
de Fiscais de Trânsito.



Parágrafo único - O Secretário de Estado da Segurança
Pública poderá delegar as atribuições de Presidente do
Conselho a um Conselheiro, entre os Delegados que o
compõem.".
Art. 2 - D Diretor Executivo da Caixa Beneficente dos
Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito será designado pelo
Secretário de Estado da Segurança Pública.
Art. 3Q - Fica criado um Conselho Fiscal composto por 5
(cinco) membros, sendo 3 (três) designados pelo Secretário
de Estado da Segurança Pública e sendo 2 (dois) escolhidos
pelo Conselho Superior de Policia Civil, entre os
contribuintes.
# lg - O Conselho Administrativo fixará as normas de
funcionamento do Conselho Fiscal, bem como sua competência e
atribuições.
6 2Q - Nenhuma remuneração, gratificação, ajuda de custo,
pró-labore ou jetom será devida, a nenhum titulo, aos
membros do Conselho Administrativo ou do Conselho Fiscal-
Art. 3Q - Será facultativo o pagamento da taxa de 8'!. (oito
por cento) sobre seus proventos, ao Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG - pelos
ex-Guardas-Civis e ex-Fiscais de Trânsito, contribuintes
obrigatórios da Caixa Beneficente, para fins de assistência
médica-hospitalar.
Art. S - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de maio de 1994.
Roberto Amaral
Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi

apresentado substitutivo ao projeto pelo Deputado Roberto
Amara]. Em face do que dispõe o f 2g do art. 195 do
Regimento Interno, a Presidência vai encaminhar o projeto
com o substitutivo á Comissão de Defesa Social para parecer.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.639/93. da

Comissão de Saúde e Ação Social, que assegura o oferecimento
gratuito, pelo Estado, do exame do cariõtipo e da triagem
metabólica para diagnóstico de fenilcetonúria e do
hipotireoldismo congênito - "exame do pezinho". A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de Saúde e Ação
Social opina pela sua aprovação com a Subemenda flQ 1 á
Emenda ng 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Subemenda
nQ 1, da Comissão de Saúde e Ação Social, à Emenda ng 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não havendo
oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheira
Deputada Maria Olivia, companheiros Deputados. senhoras e
senhores presentes nas galerias, gostaria de fazer um alerta
nesta Casa. Nos últimos dias, tem-se acelerado em Belo
Horizonte um processo de violência contra a mulher. No
último sábado, foi encontrada mais una mulher estuprada e



482

morta, debaixo de um viaduto do centro da cidade. Queria
alertar a nossa Polícia Militar, a nossa Policia Civil e,
principalmente, a Secretaria da Segurança Pública para que
levem mais a sério o trabalho que tem sido realizado pela
Delegacia Especializada de Mulheres em belo Horizonte. Já,
há muitos anos, vimos lutando para que essa Delegacia fosse
criada em Minas, o que, efetivamente, aconteceu. Desde
então, a Dra. Elaine Matozinhos, uma das Delegadas mais
competentes e trabalhadoras do Estado, tem dirigido essa
Delegacia. E o que percebemos foi que melhorou muito o
clima de violência, porque a cidade passou a ter um fórum de
atendimento a mulheres espancadas, estupradas ou que tenham
sofrido qualquer discriminação, problemas do cotidiano. Mas,
ao longo desses anos, muita coisa poderia ter sido feita por
essa Delegacia. Nós sempre reivindicamos a regionalização
das delegacias para que cada região do Estado recebesse,
também, uma Delegacia Especializada de Mulheres, para que
pudesse valer-se do seu atendimento. Infelizmente, por uma
visão, talvez, um pouco míope. os Secretários que por ai
passaram, tanto no Governo passado como no atual, nunca
deram apoio ao trabalho da Delegacia Especializada de
Mulheres. Agora, nós estamos vivendo um momento de crise. Em
dez dias, quatro mulheres foram estupradas e algumas delas,
mortas com extrema violência. A sociedade tem que tomar
conhecimento desses fatos para que se tome alguma
providência-
0 "Estado de Minas" do dia 19 de maio - inclusive hoje é
para mim um dia importante, triste, porque é o dia em que
nasceu uma irmã que perdi, uma mulher que faleceu aos 29
anos de idade - traz a noticia de mais uma mulher morta.
Então, faço aqui esse libelo contra esse problema, pedindo,
solicitando, exigindo que a Secretaria de Estado da
Segurança Pública se preocupe mais com a situação, envolva-
se mais no trata do problema da violência contra a mulher.
A violência está em toda parte. Talvez, alguns perguntem:
"Por que a Deputada Maria Elvira está falando só da
violência contra a mulher? Ela tem que falar da violência no
trânsito, dos assassinatos, dos latrocínios e dos roubos."
Todos são problemas sérios que a sociedade vive. Estou dando
enfoque especial ao problema da mulher, porque o estupro ê
uma das violências que marcam o psiquismo de uma mulher pelo
resto da vida. Aqui, em Belo Horizonte, esse crime, que não
era uma constante, está virando um problema social.
Então, venho, aqui, com o jornal "Estado de Minas" em mãos

para denunciar que mais uma mulher foi violentada e morta em
Belo Horizonte. Peço, Sr. Presidente, providências urgentes
da Secretaria da Segurança Pública.
Quero, também, trazer a esta Casa dois assuntos que estão
me preocupando. Desde o inicio do processo de degradação do
Grande Hotel de Araxá, tenho ocupado esta tribuna, feito
cartas, ofícios. "fax" e telegramas para as autoridades
competentes do Estado de Minas Gerais, para que elas se
sensibilizem com o fato. Não deu outra coisa, o hotel foi
fechado no dia 26 de fevereiro. Parece que o Governo fará um



aporte de US$3.000.000,00 para que seja, pelo menos,
resolvida a questão de base do Grande Hotel de Araxá, que
está com os fios todos podres, com a rede elétrica em tempo
de pegar fogo e destruir o prédio, que é patrimônio
histórico e cultural do Estado de Minas Gerais.
Na última semana, estive em Araxá e participei, juntamente

com 65 pessoas, de uma reunião no Clube de Araxá, onde foram
discutidos os problemas da região e daquele município.
Todas as pessoas estão muito preocupadas com a situação do
Grande Hotel. O movimento do comércio diminuiu
tremendamente. Os artesãos de bordados e tecelagens, as
artesãs que fabricam doces e confeccionam bordados em linho
estão desesperadas, porque ficou provado que o Grande Hotel
é absolutamente necessário para a sobrevivência do povo
daquela cidade. Quero fazer esse alerta aos meus colegas
Deputados presentes no Plenário e àqueles que estão me
ouvindo em seus gabinetes, para que todos possamos apelar
para o Governo do Estado para q ue sejam agilizadas as obras
daquele hotel. Apelo também para a COMÍG, tão bem dirigida
pelo Or. Carlos Cotta, a quem sempre considerei ótimo
administrador, mas que, mesmo assim, tem me surpreendido.
Sempre tive um ótimo relacionamento com ele. Estou muito
feliz com a forma com que a obra do Grande Hotel vem sendo
conduzida. Mas é necessária a sua agilização. E preciso
corrigir todos os seus problemas e, logo a seguir, ele deve
ser privatizado, vendido ou alugado. E claro que o processo
interessa, mas, mais do que isso, a nossa preocupação é de
se reabrir o hotel, já que todos os comerciantes de Araxá
estão pagando um alto preço com o seu fechamento. Eles
precisam voltar ás suas atividade normais, precisam ganhar o
pão de cada dia.
Recebi o Boletim ng zero, da Comissão Pró-Reabertura do
Grande Hotel, da quarta semana de abril, editado pela
Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Araxá.
Cumprimento o Prefeito Jeová pela iniciativa da criação
desse boletim. Assim, todos os Deputados estarão inteirados
do que se passa naquela cidade. Os Deputados Roberto
Carvalho, Ajalmar Silva e eu já estamos a par desse
assunto, pois pertencemos á comissão da Assembléia que trata
dele,
Sr Presidente, quero, também, trazer ao conhecimento desta
Casa o teor de uma carta que recebi, assinada pelo
Secretário da Câmara Municipal de Pimenta, o companheiro
Jaime Gonçalves. Nessa carta, ele, como Vereador e como
funcionário público do DER - MG, em seu nome e no de seus
colegas de trabalho, como motoristas, mecânicos, agentes
administrativos, operadores, auxiliares e trabalhadores
braçais, nos pede que olhemos um pouco mais por essas
pessoas sofridas do Estado. Essas pessoas precisam de apoio
governamental. Aqui ele diz, Sr. Presidente: ". . . enquanto
os salários de alguns cargos de confiança do Governo tiveram
até 600% de aumento, nós tivemos 115%. Temos familia a
sustentar e somos eleitores como eles." Anexo ele coloca um
abaixo-assinado da 20a RRG de Formiga, Minas Gerais, que
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representa essa seção, e de todas as outras residências do
DER-MO, esperando contar com o nosso apoio, dos colegas da
Bancada do PMDB e de todos os outros, para que olhemos com
carinho esse apelo. Fica registrado, no Plenário desta Casa,
o apelo dos funcionários do DER-MO de Formiga e de todas as
outras regionais, para que seja examinado o problema
salarial daquela categoria.
Recebi, também, uma carta apócrifa dos funcionários

públicos de Minas Gerais. Nela os funcionários dizem que, em
Minas, já se chegou ao limite e que a única saída é a greve.
Depois eles fazem uma critica a todos nós, a todos os
Deputados desta Casa, exceção feita ao PT, o segmento
especifico a que efetivamente estão sempre ligados, talvez
por esse partido fazer oposição ao Governo. Sobre isso não
temos muito o que discutir. D funcionalismo público estadual
nos critica dizendo que estamos atrelados ao Governo. Quero
deixar bem claro que não concordo com o teor dessa carta e,
muito menos, com esse tipo de ameaça. No final, o documento
diz: "Nós, os mais de 350 mil funcionários públicos, estamos
assistindo aos seus dias finais de parlamentares mineiros e
saberemos avaliar muito bem o seu próximo pedido de voto".
Quero afirmar que esse tipo de ameaça, a mim, não diz
absolutamente nada. Acho que o Deputado deve votar de acordo
com a sua consciência, não propriamente com o seu
eleitorado, mas de acordo com as suas bases.
Quero aqui repetir que temos o maior respeito pelo
funcionalismo público. Temos consciência de que os
servidores deveriam ser bem pagos, mas, realmente, não o
são. Porém, a razão não é puramente numérica; é uma razão
conjuntural, ou seja, as péssimas finanças do Estado e a
forma como os impostos são distribuídos. Inclusive, existe
alguma dúvida, mas a folha de pagamento representa hoje um
percentual que varia de 72% a 78% da arrecadação de
impostos, sendo que o principal deles é o ICMS, que é a
principal fonte para o pagamento do funcionalismo. Ora, não
temos chapéu de mágico para tirar coelho ou dinheiro de
dentro. Dinheiro não dá na pedra. Precisamos produzir mais;
temos que maximizar o dinheiro e minimizar custos e gastos,
para que a arrecadação do Estado seja suficiente, não só
para pagar decentemente os funcionários públicos, mas também
para fazer investimentos. Hoje, o Estado carece de recursos
para investir em saúde, educação, saneamento básico e em
tantas obras que o povo merece. Mas não podemos utilizar
todos os recursos do Estado simplesmente para pagar a folha
dos funcionários. Não dá para usar 100% do que o Estado
arrecada só para isso. E Importante que todos os mineiros e
mineiras, funcionários públicos ou não, entendam isso. Temos
que encontrar formas de melhorar a situação do
funcionalismo, mas não vamos atrás de mensagens demagógicas
e simplistas, que acham que o Governador ou os Deputados vão
resolver o problema dos servidores. O Deputado não pode dar
aumento para ninguém, porque não nos cabe criar despesas
para o Estado.
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Essa é uma carta míope de uma pessoa mal-informada,
que não sabe o que acontece em Minas Gerais. Lamento o grau
de ignorância de pessoas q ue deveriam ter um nível razoável
de informação, até porque trabalham para o Estado de Minas
Gerais como funcionários públicos.

- Sem revisão da oradora.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José

Bonifácio.
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
estou de acordo com a tramitação do projeto que está em
pauta.
Sr. Presidente, tenho observado, nos últimos anos, que
algumas coisas ocorrem neste Pais, não saberia dizer se
baseadas exclusivamente no cinismo nacional. O primeiro
cinismo, Sr. Presidente, é do Governo, e, por que não dizer,
de todos nós, q ue concordamos, por exemplo, com o aumento da
gasolina toda semana. E o Governo ainda explica que o
aumento da gasolina não provoca inflação. Ora, Sr.
Presidente, sou um homem do interior, mas tenho convivido
também nas grandes cidades. Isso é mais do que óbvio. E até
óbvio ululante, como diria o grande e saudoso escritor
Nélson Rodrigues. Se aumentou a gasolina, é óbvio que tudo
aumenta.
Mas o motivo da minha presença, nesta tribuna, é uma

entrevista do meu amigo Presidente da OCEMG, que li hoje no
'Estado de Minas'.
A OCEMG é uma instituição que congrega todas as
cooperativas de leite de Minas Gerais. Embora seu
Presidente seja meu amigo particular, devo afirmar que ele
está dominado por um prática de "lobby' que ainda não
percebeu. Nessa entrevista, dá uma grande noticia para os
produtores de leite do Estado: irá transformar o preço do
leite em URV, na porteira da fazenda.
A noticia parece trazer grande alegria para os produtores
rurais, mas, dentro desse quadro de cinismo que domina o
País, vão colocar o preço em URV, pagando ao produtor 70% a
menos do que o preço cobrado na cidade. A cooperativa paga
CR$285,00 pelo litro de leite e, depois de extrair a gordura
e os derivados e embalar, dando aquela aparência de higiene,
vende o leite a CR$980,00.
Verifiquei o mesmo cinismo ao ler o art. 202 da
Constituição Federal. Esse artigo diz que o trabalhador
rural se aposenta com 30 anos de serviço. Uma grande
conquista, Sr. Presidente, dentro de mais um quadro de
cinismo que comanda a Nação. Esse artigo diz que aposenta,
sim, aos 30 anos de serviço, mas, quando se refere ao
trabalhador rural, a lei simplesmente diz: 'desde que ele
trabalhe no mínimo 46 anos'. Escrevi aos nobres colegas
Deputados Federais Reinhold Stephanes e Luiz Roberto Pontes,
citando um caso típico como o do meu retireiro, que, aos 14
anos de idade, começou trabalhando com seu pai, que á época
era retireiro do meu pai na fazenda. Hoje, ele está com 54
anos, bem vividos, mas sofridos, tendo trabalhado,
portanto, 40 anos. E, para se aposentar, basta trabalhar
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mais seis anos. Essa é a lei. 0 trabalhador da zona rural,
produzindo para o Pais, não deve onerar o Governo, porque o
INPS só admite a sua aposentadoria quando completar 60 anos
de idade.
Agora, vejam este absurdo, dentro do quadro de cinismo que
comanda várias outras atividades e começa com um fato bem
engraçado: nós, produtores, em Barbacena, Varginha, Uberaba,
Teõfilo Qtõni, nos reunimos e elegemos o Presidente do
sindicato rural, mantendo até disputas árduas. O cidadão
eleito, nosso conhecido, produtor, começa a trabalhar pelos
produtores, quando, em determinada época do ano, é convocado
para vir a Belo Horizonte eleger o Presidente da FAEMG. No
caso em espécie, trata-se de um rapaz ótimo, homem de bem. E
dai, acontece o seguinte: é eleito um cidadão de bem, meu
amigo. Tudo bem. Somos convidados para sua posse. Vamos lá.
como fui na última posse. Ai, Sr. Presidente, confesso, eu
me assustei, porque fazendeiros, além de mim, que sou
modesto agricultor, verifiquei mais uns dois ou três. Lá
estava a diretoria da Itambé inteira, que há 40 anos mantém
o controle do leite de grande parte de Minas Gerais, Lá
estavam todos os Presidentes das cooperativas de Minas, e
mais, Sr. Presidente, estavam também todos os proprietários
de indústrias de laticínios.
Então, o que acontece? Se esse homem de bem, produtor,
homem sério, que não é político, não percebe a situação e
começa a cair na rede daquela aranha, que é uma rede
colossal, passa a ser nosso adversário, até o dia em que é
convocado a ir a Brasília pela... esqueci o nome. Esse homem
também é honesto, trabalhador, mas passa a ser vitima
daquele homem de Mato Grosso que produz não sei quantos
milhões de quilos de soja por dia, grande pecuarista, aquele
negócio todo. Forma-se, então, a Bancada da UR não-sei-o-
quê, lá em Brasilia, para exigir do Governo a devolução
daqueles vultosos empréstimos que tomaram do Banco do
Brasil, com juros exorbitantes - e nisso têm razão, o Banco
do Brasil só cobra caro dos pecuaristas. Então, nós,
pequenos produtores, nós, produtores de leite,
especialmente, e nós, agricultores, na realidade, que não
temos assim tanta condição de penetrar numa agência do Banco
do Brasil, porque o gerente já olha para a gente com o canto
do olho, sabendo que produtor de leite vai acabar não
pagando - ficamos nós todos a serviço desse pessoal.
E o que está acontecendo? Ninguém mais está tirando leite.
Eu, por exemplo, confesso que, um mês atrás, com o último
pagamento que recebi, de CR$280,00 por litro, já dei ordem
para o leite ser dado aos bezerros, o que é melhor do que
ficar para o laticinio. para a cooperativa, a fim de
enriquecê-los ás nossas custas.
Esse cinismo não é só da classe produtora, não. Nós temos.
no interior, o sindicato dos trabalhadores rurais, e com
eles ocorre a mesma coisa: vêm para cá, elegem o Presidente
da FETAEMG e a coisa lá em cima não modifica. Vão para outra
FETAEMG superior, e não vejo ninguém reclamar sobre as
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coisas que estão acontecendo aqui com os trabalhadores
rurais.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso que a classe política
reaja. Tenho contribuído e reagido, modestamente, contra
essa situação. Tenho autoridade para isso, porque, graças a
Deus, tenho as minhas modestas propriedades rurais, onde
tenho 30 famílias comigo.
A propósito, devo lembrar que é absurdo o que se pretende

exigir para o trabalhador rural. Se os senhores comparecerem
á reunião que a Assembléia fará no próximo mês, terão a
oportunidade de verificar, "in loco", que ele terá que
trabalhar durante até 46 anos para se aposentar. E é sempre
bom lembrar: nós - mesmos, Deputados, ainda que
proporcionalmente, podemos nos aposentar com oito anos de
serviço. Não é o caso do Lula, mas nós temos metalúrgicos
que, pela espécie de trabalho que executam, se aposentam com
15 anos de serviço. Os nossos professores, que, aliás,
ganham muito mal, trabalham 4 horas por dia e se aposentam
com 25 anos. Os funcionários públicos podem se aposentar com
30 anos. Não vamos nem falar na PETROBRAS, porque lá,
provavelmente, eles se aposentam de maneira diferente.
Sr. Presidente, eu acho que a classe política tem que levar
a sério o problema e, sobretudo, atentar para o fato de que
não adianta termos uma Previdência rica sem termos comida;
não adianta termos uma Previdência rica se a zona rural vier
para a periferia e não tivermos dinheiro - como já não
estamos tendo - para comprar manilha para fazer os esgotos.
Eram essas as observações. Sr. Presidente, e um pequeno
reparo ao nosso nobre representante de Uberlândia: eu
continuo seguindo os estatutos da UDN, á qual pertenci, com
muita honra. Da Arena, do PDS. do PPR e, sobretudo, do PTB.
Muito obrigado a V. Exa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Quero apenas agradecer e dizer

que essa mudança de partido fez bem ao Deputado José
Bonifácio e ao PTB, que faz uma intervenção trabalhista.
Gostaria sinceramente de dizer que concordamos que é
necessário alteração na concepção atual de livre
financiamento, pois. de fato, o pequeno e o médio produtor é
que estão sem condição.
Acho Que isso é fundamental e entendo que é necessário que
se faça, com urgência, a reformulação da questão
previdenciária. Ou enfrentamos o problema ou vamos,
literalmente, quebrar o Pais. A situação é quase
insustentável. Esse alerta é importante, e espero que
possamos ter outras oportunidades de nos manisfestar a
respeito e q ue esta Casa, de fato, assuma posição em relação
à questão previdenciária, que é seriissima, e á inversão da
prioridade para as linhas de financiamento, em especial, as
dos Bancos oficiais. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
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O Sr; Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Subemenda ng 1 á Emenda ng 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se. encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto
de Lei ng 1.639/93. com a Subemenda ng 1 á Emenda ng 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 20, às 9 horas. Levanta-
se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.655193

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Anderson Adauto, tem
como propósito tornar obrigatório o registro, na conta
mensal de consumo, do percentual do aumento tarifário
praticado pelas empresas prestadoras de serviço público.
Publicada em 18/9/93, foi a proposição encaminhada, para

exame preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento procura dotar o consumidor do
serviço público de energia elétrica de um instrumento legal
capaz de obrigar as concessionárias a informar-lhe, por via
das próprias contas, o percentual de aumento incidente sobre
a tarifa.
A proposta do parlamentar não enseja, para as empresas

prestadoras dos referidos serviços, nenhum ônus.
Deve-se salientar que, atualmente, as concessionárias dos

serviços públicos de água, energia e telefone informam, por
via das contas mensais, tão-somente a portaria que autorizou
a majoração da tarifa, e não, o percentual do aumento.
Com efeito, a inclusão da informação do percentual do
aumento autorizado na conta mensal passa a dotar os atos
emanados da administração pública, neste particular, de
maior transparência.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em lQ

turno, do Projeto de Lei ng 1.665/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - João Marques, relator -

Antônio Fuzatto - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.933/94
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer
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Relatório
A proposição em apreço, do Deputado Marcos Helénio, tem por

escopo declarar de utilidade pública a Federação de Teatro
do Estado de Minas Gerais - FETEMIG -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Após apreciação preliminar pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á tramitação do projeto,
compete-nos, nos ternos do Regimento Interno, elaborar o
parecer para o IQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em questão pauta sua atuação pela defesa dos
interesses de importante segmento do teatro mineiro,
contribuindo, dessa forma, para o lazer e a cultura,
direitos fundamentais do cidadão.
Por seu trabalho sério e comprometido, a entidade faz jus á

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1,933/94, no IQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.917/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria 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.
No lg turno, foi o projeto aprovado com as Emendas ngs 1, 5
e 6. Agora, vem a matéria a esta Comissão a fim de ser
examinada no 2Q turno, e ser elaborada a redação do vencido,
que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
As despesas decorrentes do projeto de lei em tela são

especificadas na proposta orçamentária de cada período, nos
ternos do art. Sg do projeto de lei em comento.
Visando complementar a amplitude do inciso II do parágrafo
único do art. Sg , estamos incluindo, mediante a apresentação
da Emenda ng 1, a Represa de Nova Ponte, recentemente
inaugurada pelo Governador do Estado, o que virá a atender á
aspiração dos munícipes de Nova Ponte e região.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.917/94, no 2g turno, com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao inciso II do parágrafo único do art. 6g a seguinte

redação:
"Art. Sg - . . ....................................
Parágrafo único - . . ......................................
II - 2Q nível - Parque do Rio Doce, Represas de Furnas, de

Três Marias e de Nova Ponte, rio São Francisco e circuito
das Grutas de Maquiné, da Lapinha e do Rei do Mato.".
Sala das Comissões. 20 de abril de 1994.
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Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Roberto Amara] - Bernardo Rubinger.

Redação do Vencido no IQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.917194

Dispõe sobre o Plano Integrado para o Desenvolvimento
do Turismo em Minas Gerais - PLANITUR-MG e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. IQ - Fica instituído o Plano Integrado para o
Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais - PLANtTUR-MG,
nos termos do disposto nesta lei.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, as expressões
Plano Integrado para o Desenvolvimento do Turismo em Minas
Gerais e PLANITUR-MG são equivalentes.
Art. 2 - O PLANITuR-MG, a par de estabelecer as diretrizes
e os objetivos da administração pública estadual e os
subprogramas a serem executados na promoção da atividade
turística no Estado, de forma regionalizada, conforme o
disposto no art. 243. inciso 1, da Constituição do Estado,
tem como objetivo definir uma política de apoio e incentivo
ao turismo como atividade econômica.
Art. 3g - Caberá ao Estado atuar de forma que seja
garantida a preservação do produto turístico e incentivada
sua exploração, dentro dos princípios da racionalidade e da
busca de eficiência, bem como favorecer a ampliação da
demanda turística.
Art. 4Q - O PLANITUR-MG, com vistas á ampliação da

afluência de turistas, de seu tempo de permanência no Estado
e de seu gasto médio, atuará sobre todos esses elementos a
partir da definição de um conjunto de ações voltadas para:
1 - a obtenção de informações sobre o patrimônio histórico

e natural, sobre os eventos culturais e de negócios do
Estado e sobre a demanda turística;
II - a recuperação e a preservação do patrimônio turístico

mineiro;
III - o estimulo ás áreas de recursos humanos, infra-

estrutura e serviços e o Incentivo á implantação de novos
pólos turísticos e ao turismo social;
IV - a divulgação do produto turístico mineiro.
Parágrafo único - A implementação dessas ações será feita

de forma regionalizada, com a participação articulada de
diversos órgãos e entidades da administração pública
estadual. em estreita parceria com os municípios e a
iniciativa privada-
Art. Sg - A alocação de recursos públicos estaduais
pertinente ás ações propostas no PLANITUR-MG será
especificada na proposta orçamentária para cada exercício.
Art. 60 - Será realizado, por circuito turístico,
levantamento de potencial e de carências, de forma a se
elaborarem programas específicos contendo as ações
necessárias à viabilização da exploração económica do
turismo em cada região, observados os subprogramas
apresentados no anexo desta lei.
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Parágrafo único - Os programas e as ações de que trata este

artigo serão Implementados de acordo com a seguinte ordem de
prioridades:
- l Q nível - Circuito das cidades históricas, das

estâncias hidrominerais, rio São Francisco e Capital do
Estado;
II - 2Q nível - Parque do Rio Doce. Represas de Furnas, de

Três Marias e de Nova Ponte, circuito das Grutas de Maquiné,
Lapinha e Rei do Mato;
rir - 3Q nível - Demais regiões turísticas do Estado.
Art. 7g - Os programas regionais de que trata o art. 6g
deverão contemplar as ações propostas em todos os
subprogramas apresentados no anexo desta lei, cabendo a sua
elaboração aos seguintes órgãos e entidades:

- ao Instituto Estadual do Património Histórico e
Artístico de Minas Gerais - rEPHA-MG a definição das ações
que comporão o subprograma Inventariação, Restauração e
Preservação do Património Histórico e Artístico;
II - ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - e à

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - a definição das
ações que comporão o subprograma Inventariação, Recuperação
e Conservação do Património Natural
III - à Secretaria de Estado da Cultura, à Secretaria de

Estado de Indústria e Comércio e ao Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - a definição das ações que comporão o
subprograma Inventariação, Organização e Incentivo de
Eventos Turísticos;
iv - à Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social a
definição das ações que comporão o subprograma
Inventariação, Incentivo e Proteção do Artesanato Mineiro;
V - à Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo a
definição das ações que comporão os subprogramas Pesquisa
das Tendências da Demanda Turística e Incentivo ao Turismo
Social
VI - à Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e à
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -
UTRAMIG - a definição das ações que comporão o subprograma
Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos;
vri - ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG, à Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - CDPASA-MG, à Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG - e ao Departamento Estadual de Telecomunicações de
Minas Gerais - DETEL-MG definir as ações que comporão o
subprograma Adequação da Infra-Estrutura;
vrij - ao Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas
Gerais - INDI - definir as ações que comporão o subprograma
Ampliação do Potencial Receptivo e Implantação de Novos
Pólos Turísticos;
ix - à Secretaria de Estado de Comunicação Social definir

as ações que comporão os subprogramas Calendário de Eventos
Turísticos e Divulgação do Produto Turístico;
X - á Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral definir as ações que comporão o subprograma
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Coordenação. Acompanhamento e Avaliação da Política de
Turismo.
Art. 8 - As ações propostas para os programas regionais
serão executadas por órgãos e entidades da administração
pública estadual de acordo com sua competência, conforme a
relação das atividades e dos projetos apresentados no anexo
desta lei.
Parágrafo único - A coordenação da execução destas ações

caberá à Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo -
SELT -. por meio da Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS.
Art. 9 - A TURMINAS ou a entidade que vier a sucedê-Ia

será a entidade gestora do Fundo de Assistência ao Turismo -
FASTUR -, a ser criado em lei especifica, dentro do prazo de
120 (cento e vinte) dias a contar da publicação desta lei.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo*
• - O anexo do Projeto de Lei no 1.917/94 é o publicado na

redação final do referido projeto, nesta edição.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.917/94
Comissão de Redação

o Projeto de Lei nQ 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, foi
aprovado no 2Q turno com a Emenda nQ 1 ao vencido no lg
turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 Nç 1.917/94
Dispõe sobre o Plano Integrado para o Desenvolvimento do

Turismo em Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituido o Plano Integrado para o
Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais, nos termos do
disposto nesta lei.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as expressões
Plano Integrado para o Desenvolvimento do Turismo em Minas
Gerais e PLANITUR-MG são equivalentes.
Art. 2g - O PLÂNITUR-MG tem como objetivo definir a
política estadual de apoio e incentivo ao turismo como
atividade econômica.
Parágrafo único - O PLANITUR-MG estabelecerá as diretrizes
e objetivos da administração pública estadual e os
subprogramas a serem executados para promoção da atividade
turística, de forma regionalizada, conforme o disposto no
art. 243, 1, da Constituição do Estado.
Art. 3g - Caberá ao Estado atuar de forma a garantir a
preservação do produto turístico, a incentivar a sua
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exploração, dentro dos princípios da racionalidade e da
eficiência, e a favorecer a ampliação da demanda turística.
Art. 40 - O PLANITUR-MO, com vistas a ampliar, no âmbito do
Estado, a afluência de turistas, seu tempo de permanência e
seu gasto médio, definirá um conjunto de ações voltadas
para:

- a obtenção de informações sobre o patrimônio histórico
e natural, sobre os eventos culturais e de negócios do
Estado e sobre a demanda turística;
II - a recuperação e a preservação do patrimônio turístico

mineiro;
III - o estimulo ás áreas de recursos humanos, de infra-

estrutura e serviços e o incentivo á implantação de novos
pólos turísticos e ao turismo social;
IV - a divulgação do produto turístico mineiro.
Parágrafo único - A implementação dessas ações será feita
de forma regionalizada, com a participação articulada dos
diversos órgãos e entidades da administração pública
estadual, em parceria com os municípios e com a iniciativa
privada.
Art. SQ - A alocação dos recursos públicos estaduais
necessários á execução das ações propostas no PLANrTUR-MG
será especificada na proposta orçamentária para cada
exercício-
Art. 6g - Será realizado, em cada circuito turístico,
levantamento de potencial e de carências, com a finalidade
de se elaborarem programas específicos que contenham as
ações necessárias à viabilização da exploração económica do
turismo em cada região, observados os subprogramas
apresentados no anexo desta lei.
Parágrafo único - Os programas e as ações a que se refere
este artigo serão implementados nas regiões na seguinte
ordem de prioridade:

 

- circuito das cidades históricas, das estâncias
hidrominerais, rio São Francisco e Capital do Estado;
It - Parque do Rio Doce, represas de Furnas, de Três

Marias e de Nova Ponte, circuito das grutas de Maquiné, da
Lapinha e Rei do Mato;
III - demais regiões turísticas do Estado.

Art. 7g - Na elaboração dos programas regionais a que se
refere o artigo anterior, caberá:

- ao Instituto Estadual do Património Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG - a definição das ações
que comporão o subprograma Inventariação, Restauração e
Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico;
II - ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - e á

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - a definição das
ações que comporão o subprograma Inventariação, Recuperação
e Conservação do Património Natural
rir - ás Secretarias de Estado da Cultura, de Indústria e

Comércio e ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - a
definição das ações que comporão o subprograma
Inventariação, Organização e Incentivo a Eventos Turísticos;

a

k]
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iv - á Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social a
definição das ações que comporão o subprograma
Inventariação, Incentivo e Proteção do Artesanato Mineiro;
V - à Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo a
definição das ações que comporão os subprogramas Pesquisa
das Tendências da Demanda Turística e Incentivo ao Turismo
Social;
VI - à Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e à
Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -
UTRAMIG - a definição das ações que comporão o subprograma
Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos;
VII - ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG -, à Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG -, à Companhia Energética de Minas Gerais
- CEMIG - e ao Departamento Estadual de Telecomunicações de
Minas Gerais - DETEL-MG - a definição das ações que comporão
o subprograma Adequação da Infra-Estrutura;
VIII - ao Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas
Gerais - INDI - a definição das ações que comporão o
subprograma Ampliação do Potencial Receptivo e Implantação
de Novos Pólos Turísticos;
IX - à Secretaria de Estado de Comunicação Social a

definição das ações que comporão os subprogramas Calendário
de Eventos Turísticos e Divulgação do Produto Turístico:
X - à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral a definição das ações que comporão o subprograma
Coordenação. Acompanhamento e Avaliação da Política de
Turismo.
Art. 8g - As ações propostas para os programas regionais
serão executadas pelos órgãos e entidades da administração
pública estadual de acordo com sua competência, observada a
relação de atividades e projetos apresentada no anexo desta
lei.
Parágrafo único - Caberá à Secretaria de Estado de
Esportes, Lazer e Turismo, por meio da Empresa Mineira de
Turismo - TURMINAS -, coordenar a execução dessas ações.
Art. 9g - A TURMINAS será a entidade gestora do Fundo de
Assistência ao Turismo - FASTUR -, a ser criado em lei
específica, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data de publicação desta lei.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo
(a que se referem os arts. 6o, 7g e So da Lei ng de

de de 1994)
Subprogramas do Plano Integrado para o Desenvolvimento do

Turismo em Minas Gerais
- Inventariação, Restauração e Preservação do Patrimônio

Histórico e Artístico:
a) atividades e projetos:
1 - identificar, pesquisar e cadastrar bens de significação

histórica, arquitetônica e artística. visando subsidiar os
processos de tombamento e a execução de obras de conservação
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e restauro, assim como diagnosticar o potencial cultural de
cada município;
2 - executar obras de conservação e restauro com a

participação dos municipios e, principalmente, da iniciativa
privada;
3 - realizar atividades educativas voltadas para a

permanente preservação e utilização econômica do patrimônio
histórico, envolvendo tanto a população local corno o usuário
forâneo.
b) - executores:

- Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artistico
de Minas Gerais - IEPHA-MG -;
2 - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC.
II - Inventariação, Recuperação e Conservação do Patrimônio

Natural
a) atividades e projetos-
1 - inventariar os bens naturais de elevado potencial

turistico e avaliar as condições de conservação desses bens,
por meio de ação conjunta das diversas instituições
estaduais que desenvolvem funções ligadas á área ambiental
2 - realizar atividades de recuperação de áreas degradadas

e adequar esse acervo natural à utilização turistica;
3 - realizar ações educativas e fiscalizadoras voltadas
para a conservação do património natural do Estado.
b) executores:
1 - Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
2 - Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -:
3 - Departamento de Recursos Hidricos do Estado de Minas

Gerais - DRH -;
4 - Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP -;
5 - Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC;
6 - Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.
III - Inventariação, Organização e Incentivo a Eventos

Turisticos:
a) atividades e projetos:
1 - identificar os eventos culturais e de negócios no
Estado, avaliando, inclusive, as deficiências e
potencialidades de eventos já existentes e a viabilidade de
se incentivar a criação de novos eventos;
2 - criar um 'bureau' de captação de eventos em Belo
Horizonte, de forma a dotar a cidade de meios para atrair
congressos e feiras nacionais e internacionais;
3 - realizar trabalhos de inventariação, promoção,

participação e captação de eventos turisticos;
4 - definir adequadamente o calendário de eventos para
evitar, nas cidades que os sediarem, a ociosidade dos
periodos caracterizados por menor afluxo de turistas.
b) executores:
1 - Secretaria de Estado da Cultura;
2 - Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -;
3 - Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -;
4 - Secretaria de Estado da Indústria e Comércio.
IV - Inventariação, Incentivo e Proteção do Artesanato

Mineiro:
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a) atividades e projetos:
1 - mapear a produção artesanal do Estado, avaliando os

principais problemas vividos pelo setor e propondo ações
para superá-los;
2 - promover ações voltadas para a melhoria das condições

de produção do artesanato, em todas as suas fases, incluídas
as de obtenção de matéria-prima, de capacitação e
assistência técnica, de introdução de novas tecnologias e de
acesso ao crédito;
3 - propor leis e normas de estimulo e apoio á produção
artesanal, bem como de incentivo ao estabelecimento de
organizações de artesãos;
4 - divulgar o artesanato mineiro.
b) executores:
1 - Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -

CODEVALE -;
2 - Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social.
V - Pesquisa das Tendências da Demanda Turística:
a) atividades e projetos:
1 - definir as necessidades de cada região na área de

recursos humanos, de infra-estrutura, de oferta de serviços
turísticos e de divulgação do produto turístico a ser
oferecido;
2 - coletar e analisar informações sobre a demanda interna

- nacional e estadual - e externa, visando compatibilizar o
produto turístico regional com o tipo de demanda detectada.
b) executores:
1 - Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo;
2 - Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS.
VI - Formação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos:
a) atividades e projetos:

- estudar as carências e deficiências existentes na área
de recursos humanos no setor de turismo, de forma a detectar
as principais necessidades das regiões turísticas;
2 - desenvolver um programa de formação e aprimoramento

para a mão-de-obra alocada no setor, nas áreas de hotelaria,
restaurantes, transporte e divulgação de informações, bem
como para profissionais da área de segurança;
3 - realizar cursos sobre a história de Minas Gerais, a
história da arte, o folclore e outros, destinados a guias e
operadores de agências de turismo e a funcionários de
hotéis, restaurantes e estabelecimentos congêneres.
b) executores:
1 - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais -

UTRAMIG -;
2 - Fundação de Arte de Duro Preto - FAOP -;
3 - Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.
vii - Adequação da Infra-estrutura:
a) atividades e projetos:
1 - identificar os problemas, as carências e as

deficiências de infra-estrutura nos circuitos turísticos já
existentes e, posteriormente, nas regiões avaliadas como de
elevado potencial turístico:
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2 - promover a co-participação dos setores público e

privado na execução de atividades que visem á melhoria da
infra-estrutura no Estado;
3 - garantir uma adequada utilização da Infra-estrutura

existente.
b) executores:
- Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG -;
2 - Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP -;
3 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - CDPASÂ-MG;
4 - Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -;
5 - Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas

Gerais - DETEL-MG.
VIII - Ampliação do Potencial Receptivo e Estimulo á
Implantação de Novos Pólos Turísticos:
a) atividades e projetos:
1 - estudar e analisar o setor de equipamentos turísticos e

recreativos do Estado de forma a detectar as distorções e
carências existentes nos municípios integrantes dos
circuitos turísticos mineiros;
2 - avaliar os investimentos necessários à implantação de
uma estrutura turística em locais de elevado potencial
turístico, mas ainda subexplorados;
3 - motivar grupos hoteleiros, nacionais e internacionais,
e demais empresas ligadas ao turismo a se instalarem no
Estado
b) executor: Instituto de Desenvolvimento Industrial de

Minas Gerais - INDI.
IX - Incentivo ao Turismo Social:
a) atividades e projetos:'

- promover a implantação de uma estrutura receptiva de
hospedagens e serviços que possibilite á população de baixa
renda o acesso ás atrações turísticas do Estado;
2 - estimular as associações, clubes de serviço, empresas e
Prefeituras a construir áreas de "camping", albergues e
colônias de férias para atender ao turismo de trabalhadores
de menor poder aquisitivo;
3 - incentivar a criação de grupos de idosos, em

colaboração com entidades como a LBA, o SESC e o SESI, para
participação dos associados em excursões por elas
organizadas fora da alta estação, beneficiando-os com
descontos e outras vantagens oferecidas pelos meios de
hospedagem e demais prestadores de serviços, para
aproveitamento da oferta do produto e do equipamento
turístico ocioso, em decorrência da sazonalidade.
b) executor: Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e

Turismo,
X - Calendário de Eventos Turísticos:
a) atividades e projetos:

- elaborar o calendário oficiai de eventos turísticos, de
caráter cultural, religioso, folclórico, comercia] ou
artístico, visando fornecer informações tais como a natureza
dos eventos, a época de sua realização, sua duração e sua
localização;
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2 - divulgar o calendário oficial em tempo hábil, visando à
consolidação dos eventos mineiros como fator de atração de
turistas nacionais e internacionais.
b) executor: Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS.
XI- Divulgação do Produto Turístico;
a) atividades e projetos:

- publicar anúncios em jornais, revistas, rádio e
televisão:
2 - editar 'folders', "posters' e 'outdoors';
3 - publicar reportagens nos cadernos de turismo dos
principais jornais do País e do exterior;
4 - elaborar documentários sobre as regiões e os produtos
turísticos específicos do Estado;
5 - editar atlas e guia turístico do Estado;
6 - divulgar feiras, congressos e seminários;
7 - promover concursos fotográficos sobre o produto

turístico mineiro;
8 - promover programa especial para a imprensa, mediante a
premiação de reportagens sobre o turismo no Estado e a
organização de visitas de jornalistas especializados a
cidades turísticas, em períodos nos quais se realizem
eventos que se pretenda divulgar;
9 - promover programa especial para agentes de viagem;
10 - divulgar o produto turístico entre os turistas que

chegam aos hotéis e aos terminais rodoviários e aeroviários;
11 - utilizar os órgãos oficiais do Estado para a

divulgação do turismo,
b) executores:

- Secretaria de Estado de Comunicação Social
2 - Fundação TV Minas - Cultural e Educativa;
3 - Rádio Inconfidência Ltda.
XII - Coordenação, Acompanhamento e Avaliação da Política
de Turismo:
a) atividades e projetos: promover a articulação entre os

órgãos estaduais e municipais e a iniciativa privada, para
se concretizarem as propostas do PLANITUR-MG e se detectarem
eventuais insuficiências e distorções da política para o
setor, propondo solução para os problemas existentes ou
ajustamentos que se fizerem necessários.
b) executor: Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral,
Sala das Comissões. 18 de maio de 1994.
Maria Olivia. Presidente - João Batista, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO

AO PROJETO DE LEI NQ 807192
Comissão de Política Energética, Hidríca e Minerária

Relatório
O Projeto de Lei ng 807/92, do Deputado Roberto Amaral,
dispõe sobre a política estadual de recursos hidricos e dá
outras providências.
Após ser analisado pelas Comissões de Constituição e
Justiça, de Política Energética. Hidrica e Minerária. de
Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
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foi a proposição incluída na ordem do dia para apreciação do
Plenário.
Na fase de discussão, no lQ turno, foram apresentadas as
Emendas nQs 32 a 37, sobre as quais cabe-nos emitir parecer.

Fundamentação
As Emendas ngs 32 a 37, apresentadas em Plenário ao
Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 807/92. possuem
elementos divergentes em relação ás diretrizes adotadas como
base para a elaboração daquela proposição.
Por outro lado, verifica-se que o citado substitutivo

contém dispositivos que impedem sua assimilação pela atual
estrutura setorial estadual, bem como dificultam a transição
gradual e harmônica entre o antigo e o novo modelo de
gerenciamento de recursos hídricos nele proposto.
E. portanto, pertinente a apresentação do Substitutivo ng
2, que incorpora, em seu texto, as Emendas ngs 33 e 35 e
deixa de acolher as Emendas ngs 32. 34, 36 e 37, por serem
incompatíveis com os princípios de gestão das águas
necessários ao Estado de Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 807/92 na forma do Substitutivo ng 2, a seguir
redigido, pela prejudicial idade das Emendas ngs 33 e 35 e
pela rejeição das Emendas ngs 32, 34, 36 e 37.

SUBSTITUTIVO Ng 2 AO PROJETO DE LEI Ng 807/92
Dispõe sobre a Política }-lidrica 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. lQ - A Política Estadual de Recursos Hidricos - PERH -
visa a assegurar o controle do uso da água e a garantir sua
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 preencherá os
seguintes requisitos:

- direito a todos de acesso aos recursos hidricos, com
prioridade para o abastecimento público e a manutenção dos
ecossistemas;
TI - gerenciamento integrado visando ao uso múltiplo 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 hídricos em
função das disponibilidades e peculiaridades das respectivas
bacias hidrográficas;
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VI - prevenção de efeitos adversos da poluição, das
inundações e da erosão do solo;
VII - compensação aos municípios afetados por áreas
inundadas resultantes da implantação de reservatórios e por
restrições decorrentes de leis e outorgas relacionadas com
os recursos hidricos;
VIII - compatibilização do gerenciamento dos recursos
hídricos com o desenvolvimento regional e com a proteção do
meio ambiente;
IX - reconhecimento da unidade do ciclo hidrolõgico em suas

três fases: superficial, subterrânea e meteórica.
Seção II

Das Diretrizes Gerais
Art. 3 - D Estado assegurará, por intermédio do Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRF-4 -,
recursos financeiros e institucionais necessários para
satisfazer ao disposto na Constituição Estadual,
especialmente para:

- programas permanentes de proteção, melhoria e
recuperação das disponibilidades hidricas superficiais e
subterráneas;
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
e 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 aqüiferos;
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;
VI - defesa contra eventos hidrolôgicos criticos, que
ofereçam riscos à saúde e à segurança pública, assim como
prejuizos econômicos e sociais;
VII - instituição de sistema estadual de rios de
preservação permanente, com vistas à conservação dos
ecossistemas aquáticos, ao lazer e á recreação das
populações;
VIII - conscientização da população acerca da necessidade
de utilização múltipla racional e de proteção dos recursos
hídricos;
IX - outorgas, registros, acompanhamento e fiscalização

das concessões de direito de pesquisa e de explotação de
recursos hídricos-
Art. 4 - O Estado desenvolverá programas que objetivem o
uso múltiplo dos reservatórios e o desenvolvimento regional,
nos municípios que:
1- tenham áreas inundadas por reservatórios ou sofram os
impactos ambientais deles resultantes;
II - sofram restrições decorrentes de leis de proteção de

recursos hidricos;
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III - sofram restrições decorrentes da implantação de
áreas de proteção ambiental com a finalidade assinalada no
inciso anterior.

lg - Para a realização dos objetivos deste artigo, o
Estado incentivará a formação de consórcios entre os
municípios.

- Parte da compensação financeira destinada ao Estado
resultante da explotação dos recursos tiidricos ou do
impedimento de seu uso será aplicada, prioritariamente, nos
programas mencionados no "caput" deste artigo, nas condições
estabelecidas em regulamento.
Art. SQ - O Estado promoverá o planejamento 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 satisfazer ao disposto neste artigo,
serão utilizados os meios financeiros e institucionais
previstos nesta lei e em seu regulamento.
Art. 6g - O Estado realizará programas em conjunto com os
municipios, mediante convénios de cooperação mútua,
assistência técnica e econõmico-financeira, com vistas:

- á manutenção do uso sustentável dos recursos hídricos
com a perenização dos cursos d'água;
ii - à racionalização do uso múltiplo dos recursos

hidricos;
III- ao controle e á prevenção das inundações e da erosão,

especialmente em áreas urbanas;
iv - á implantação, á conservação e à recuperação de matas

ciliares;
V - ao zoneanento de áreas inundáveis, com restrições de

USO;
VI- ao tratamento das águas residuárias, em especial dos

esgotos urbanos domésticos;
vii- à implantação de sistemas de alerta e de defesa civil

em eventos hidrológicos indesejáveis;
viii - á instituição de áreas de proteção e conservação dos
recursos hídricos, principalmente daqueles utilizáveis para
abastecimento das populações;
ix - - á manutenção da capacidade de infiltração do solo.
Art. 7g - O Estado se articulará com a União, com outros
Estados e com municípios, 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
hidricos, 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, das veredas e
de outras áreas de inundação;

a

LI
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IV - a proteção e o controle das áreas de recarga, descarga
e captação dos recursos hidrícos subterrâneos.
Parágrafo único - O Estado poderá celebrar convênios com

outras unidades federadas a fim de disciplinar a utilização
dos recursos hídricos compartilhados.

Seção III
Dos Instrumentos

Art. BQ - São instrumentos da PERH;
- o Plano Estadual de Recursos Hidricos - PERH-MG-;

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 Hidricos

Art. 9Q - O Estado elaborará, quadrienalmente. o PERH-MG,
com base nos planejamentos efetuados nas bacias
hidrográficas, o qual conterá o seguinte

- os objetivos a serem alcançados;
II - as diretrizes e os critérios para o gerenciamento de

recursos hidricos:
III - a indicação de alternativas de aproveitamento e

controle de recursos hidricos;
IV - a programação de investimentos em obras e em outras

ações relativas à utilização, á recuperação, à conservação e
à 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.

lQ - O plano de que trata este artigo será elaborado em
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
e com o Plano Plurianual de Ação Governamental;

2Q - 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 hídricos
no Estado.
Art. 10 - O anteprojeto de lei do PERH-MG será aprovado
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG - e
encaminhado, na forma de projeto de lei, à 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 plano Estadual de
Recursos Hidricos deverão constar nas leis sobre o plano
plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual
do Estado.

- Constará no Plano Estadual de Recursos Hidricos a
divisão hidrográfica do Estado, com a caracterização de cada
bacia hidrográfica utilizada para o gerenciamento
descentralizado dos recursos hidricos.

Subseção II
Da Outorga de Direito de Uso
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Art. ii - A derivação ou a utilização dos recursos
hídricos, superficiais ou subterrâneos, que cause ou possa
causar alteração no regime, na quantidade ou na qualidade
das ãguas, depende de outorga de direito de uso, a ser
concedida pelo Departamento Estadual de Recursos Hidricos -
DRH - MG-, na forma do regulamento desta lei, sem prejuízo
do licenciamento ambiental.
Parágrafo único - Os critérios para outorga de direito de
uso dos recursos hídricos do domínio 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 hidricos superficiais e
subterrâneos será cobrada segundo as peculiaridades da
respectiva bacia hidrográfica, na forma a ser estabelecida
no PERH.

1 Q - 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 hídrica 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 sua finalidade;
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-quimicos dos efluentes;
e) a natureza da atividade que lhes dá origem.

- 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, devendo 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 nos locais onde forem 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 Hidricos
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Art. 15 - O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hidricos - SEGRH-MG - tem por objetivo assegurar, nos ternos
da Constituição do Estado, a execução da Política Estadual
de Recursos Hidricos.
Art. 17 - Compõem o Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos - SECRH-MG:

- o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG-:
II - a Secretaria Executiva;
III - os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - as Agencias de Bacia Hidrográfica.
Parágrafo Unico - O CERH-MG, com caráter deliberativo e

competência normativa, será composto por:
- representantes do poder público, de forma paritária

entre o Estado e os municípios;
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 Conselho Estadual de Recursos

Hidricos:
- propor o Plano Estadual de Recursos Hídricos, na forma

do art. 9g desta lei;
II - decidir os conflitos entre Comitês de Bacia

Hidrográfica:
III - atuar como instância de recurso nas decisões dos

Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de
recursos hidrícos que extrapolem o âmbito de um 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.
Parágrafo único - A Presidência do Conselho Estadual de
Recursos Hidricos será exercida pelo titular da Secretaria
de Estado a que estiver afeta a política estadual de
recursos hidricos.
Art. 19 - A Secretaria Executiva, órgão de apoio técnico e
administrativo ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos e à
implantação dos Comitês de Bacia Hidrográfica, será exercida
pelo Departamento Estadual de Recursos Hidricos - DRH - MC.
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 hídricos:
II - decidir os conflitos entre usuários, atuando como

primeira instância de decisão;
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III - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de

recursos hidricos;
IV - estabelecer critérios e normas de cobrança pelo uso

das águas;
V - estabelecer o rateio de custos de uso múltiplo dos

recursos hidricos;
VI - criar Subcomitês de Bacia Hidrográfica, a partir de
propostas de usuários e de entidades da sociedade civil;
VII - exercer outras funções, conforme o regulamento desta
lei.
Art. 21 - Os Comités de Bacia Hidrográfica serão compostos

de:
- representantes do poder público, de forma paritária

entre o Estado e os municípios que integram a bacia
hidrográfica;
Ir - representantes de usuários e de entidades da sociedade

civil ligadas aos recursos hidricos encontrados na bacia
hidrográfica, de forma paritária com o poder público;

$6 1Q - As Agências de Bacia Hidrográfica atuarão como
órgãos executivos de apoio aos respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica, respondendo pelos suportes administrativo,
técnico e financeiro, inclusive pela cobrança do uso dos
recursos hidricos na correspondente unidade.

$6 2Q - A criação de Agência de Bacia Hidrográfica se dará a
partir da aprovação, pelo Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, de proposta elaborada pelo respectivo Comité de
Bacia Hidrográfica.
Art. 22 - Será incentivada a organização de associações de
usuários, como entidades auxiliares para o gerenciamento dos
recursos hidricos, ou para a implantação, a operação e a
manutenção de obras e serviços com eles relacionados.

Capitulo III
Das Infrações e das Penalidades

Art. 23 - Constituem infrações das normas de utilização dos
recursos hídricos, superficiais e subterrâneos de domínio 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

qualquer empreendimento ou atividade destinados á derivação
ou á utilização de recursos hídricos, superficiais ou
subterrâneos que cause ou possa causar alteração no regime.
na quantidade ou na qualidade das águas, sem prévia anuência
do órgão estadual competente, nos termos do regulamento
desta lei;
III- continuar utilizando os recursos hídricos após o

término do prazo fixado na respectiva outorga sem a sua
devida prorrogação ou revalidação;
IV - utilizar-se dos recursos hidricos ou executar obras ou

serviços com eles relacionados em desacordo com as condições
estabelecidas na outorga;



506

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 como 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 à 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 IJPFMG 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 UPFMG nas
infrações gravissirnas;
III - embargo administrativo, com prazo determinado para

execução de serviços e obras necessários ao efetivo
cumprimento de normas referentes ao uso, controle,
conservação e proteção dos recursos hidricos;
IV - embargo administrativo, com revogação de outorga e

reposição, no prazo determinado, em seu antigo estado, de
recursos hídricos, leitos, margens ou pontos de extração da
água, nos termos previstos nos arts. 58 e 59 do Código de
Águas, ou efetivação das devidas proteções sanitárias nas
perfurações de poços tubulares profundos para extração ce
águas subterrâneas.

lg - A penalidade prevista no inciso II deste artigo
poderá ser aplicada concomitantemente com as dos incisos III
ou IV.

- A aplicação das penalidades previstas neste artigo
levará em conta:

- as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - os antecedentes do infrator.
3g - Nos casos previstos nos incisos II e IV do art. 23

desta lei, independentemente da multa, será cobrado do
infrator o valor correspondente ás despesas realizadas pela
administração para obrigá-lo a regularizar as ações
previstas nos referidos incisos, conforme o disposto nos
arts. 53 e 56 e nas alineas a e "b do art. 58 do Código
de Águas, sem prejuizo das demais medidas de
responsabilização pelos danos a que o infrator der causa.
# 4Q - Na reincidência, a multa poderá ser aplicada com

valor correspondente ao dobro do anteriormente cobrado.
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s	- Das decisões, caberá recurso á autoridade

administrativa competente, nos termos do regulamento desta
lei.
Art. 26 - As normas para aplicação das penalidades serão
estabelecidas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos -
CERH/MG.

Capitulo IV
Das Disposições Finais

Art. 27 - Os incisos IV e XV do art. 4Q da Lei flQ 9.528,
de 28/12/87, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 4 - . - .............................................

IV programar, instalar, manter e operar redes de postos
hidrometeorolõgicos e sedimentométricos, elaborar e manter
atualizado o mapa de vulnerabilidade dos aqúlferos e
implantar o cadastro dos usos dos recursos hidricos do
Estado e dos lançamentos de elementos nos corpos d'água:

XV - enquadrar e classificar os corpos d'água de domínio do
Estado ou a ele delegados-"-
Art. 28 - Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação.
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Aílton Vilela, Presidente - Romeu Queiroz, relator -

Ambrõsio Pinto.

o
-o

o
-4
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Belo Horizonte, terça-feira, 24 de maio de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE MAIO DE 1994
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum"
- COMPARECIMENTO
A- s 9h16min, comparecem os Deputados:

Agostinho Patrus - Antônio Pinheiro - Homero Duarte -
tbrahim Jacob - José Laviola - Maria Olivia - Paulo
Pettersen.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de segunda-
feira, dia 23, às 20 horas.

ATA DA rica REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - 18 PARTE: Ata - 28 PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n
2.004/94; aprovação com a Emenda nQ 1 - Discussão, em lg
turno, do Projeto de Lei no 807/92; discurso do Deputado
Ronaldo Vasconcelios; apresentação das Emendas ngs 32 a 37;
encerramento da discussão: envio do projeto, com as emendas,
á Comissão de Política Energética - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - António Fuzatto - Antônio
Genaro - António Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Milton Salles - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo vasconcellos - Sebastião Costa Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior-

 lê PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 30-Secretário, nas funções de
2g-Secretário, procede á 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 á 2ê parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ng 2.004/94,

do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito
especial em favor da Assembléia Legislativa. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
a Emenda ng 1. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação a Emenda ng 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei
ng 2.004/94 com a Emenda no 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei no 807/92, do

Deputado Roberto Amaral, que dispõe sobre a política hidrica
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas nos 1 a 7, que apresenta. A Comissão
de Política Energética opina pela sua aprovação com as
Emendas ngs 1 a 4 e 7, apresentadas pela Comissão de
Justiça, e com a Subemenda no 1, que apresenta, á Emenda ng
6, da Comissão de Justiça; pela prejudicial idade da Emenda
ng 5, da referida Comissão; e pela aprovação das Emendas nos
8 a 31, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina
pela sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, apresentado
pela Comissão de Meio Ambiente.
Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Ronaldo

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Sr Presidente, Srs.
Deputados, assessoria, galerias e imprensa, este projeto do
ilustre Deputado Roberto Amaral, que procura dotar Minas
Gerais de uma política estadual de recursos hídricos, foi
muito bem recebido por esta Casa, em geral, pela sociedade
mineira e, em particular, pelos segmentos organizados que
lidam com a questão dos recursos hídricos, dos recursos
naturais e do meio ambiente. O projeto tramitou por esta
Casa por um período que eu diria bom, em termos de
discussão, e este Deputado solicitou, no fim do ano passado,
que houvesse audiência da Comissão de Meio Ambiente. 0
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Plenário aprovou esse projeto, e tivemos oportunidade de
discuti-lo com todos os segmentos organizados da sociedade
civil, além dos membros do Governo do Estado que lidam com a
importante questão dos recursos hídricos- Ouvimos diversos
Secretários de Estado, Diretores e Presidentes de órgãos e
entidades representativas da questão ambienta]. A partir
dai, caminhamos para um substitutivo que dava, como dá, uma
organização, uma redação legislativa mais precisa em relação
ao projeto original, do Deputado Roberto Amaral.
O projeto original foi substancialmente modificado,
acrescido de idéias e sugestões, após exaustivos e
competentes debates entre os técnicos que lidam com o
assunto de recursos hidricos, naturais e do meio ambiente em
Minas Gerais. Caminhamos então para um substitutivo que foi
aprovado pela Comissão de representação constituida por esta
Casa quando do Seminário Aguas de Minas. Achamos por bem
apresentar duas pequenas modificações, tanto eu quanto o
Deputado que lida com a questão e o Deputado Gilmar Machado,
também estudioso do assunto.
Por isso, Sr. Presidente, ocupo a tribuna para encaminhar a
votação do projeto e solicitar aos Srs. Deputados que,
quando da sua votação, acompanhem o substitutivo, que tem
uma redação legislativa precisa e atende aos interesses do
Estado e aos anseios da sociedade mineira, notadamente a
ligada ao meio ambiente.
Apresento também mais três emendas ao substitutivo, para

serem analisadas junto a outras, apresentadas pelo Deputado
Gilmar Machado, pela Comissão que V Exa determinar. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Continua em discussão o projeto. Não há

outros oradores inscritos.
- Vêm á Mesa as Emendas ngs 32 a 37, de autoria dos
Deputados Ronaldo Vasconcellos e Gilmar Machado, que foram
publicadas no "Diário do Legislativo" do dia 19/5/94.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto as Emendas nos 32 a
37, de autoria dos Deputados Ronaldo Vasconcellos e Gilmar
Machado-
Em face do que dispõe o ji 2Q do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência vai encaminhar o projeto com as
emendas á Comissão de Politica Energética para que emita o
seu parecer sobre a matéria.

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

ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HiDRICA E MINERARIA
Às dez horas e quinze minutos do dia quatorze de abril de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Eduardo Brás, Aflton Vilela e João
Marques (substituindo este ao Deputado Hely Tarquinio, por
indicação da Liderança do PP), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Eduardo Brás, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado João Marques que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente coloca á
disposição dos parlamentares documento recebido do
Presidente da CEMIG. Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, em
que se retrata a matriz energética de Minas Gerais para um
período de 14 anos. Logo após, passa à segunda parte da
reunião, com a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Ailton Vilela profere parecer favorável
á aprovação dos Requerimentos ns 5.127, 5.162, 5.166,
5.212, 5.230 e 5.232/94. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. Nada mais havendo a
ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Ailton Vilela, Presidente - Romeu Queiroz - Ambrõsio Pinto

- rvo José.
ATA DA 29 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, DE DEFESA 00 CONSUMIDOR E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Pinheiro. Célio de
Oliveira, Marcos Helénlo, Jaime Martins e Ibrahim Jacob
(substituindo os dois últimos aos Deputados Clêuber Carneiro
e Geraldo Rezende, respectivamente, por indicação da
Liderança do BRD), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Márcio Miranda, Wanderley Avila e Ambrósio Pinto
(substituindo os dois últimos aos Deputados José Leandro e
Jorge Eduardo, respectivamente, por indicação da Liderança
do BRD), membros da Comissão de Saúde e Ação Social; Marcos
Helénio, Márcio Miranda e Ambrõsio Pinto (substituindo este
ao Deputado Hely Tarquínio, por indicação da Liderança do
PP), membros da Comissão de Defesa do Consumidor; Célio de

E	Oliveira, Baldonedo Napoleão, Jaime Martins e Dilzon Meio,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Encontra-se presente, também, o Deputado José
Bonifácio Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Ibrahim Jacob que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. A Presidência informa que a reunião

2 se destina a apreciar os pareceres para o lQ turno do
Projeto de Lei ng 1.583/93. do Deputado Arnaldo Canarinho,
que concede o pagamento das taxas mínimas de água e de
energia elétrica às entidades assistenciais e sociais. O
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Presidente redistribui os pareceres aos Deputados tbrahim
Jacob. Márcio Miranda, Marcos Helênio e Baldonedo Napoleão,
pelas Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Ação
Social. Defesa do Consumidor e Fiscalização Financeira e
Orçamentária, respectivamente. A Presidência passa à
discussão e à votação, no lQ turno, do parecer sobre o
Projeto de Lei flQ 1.583/93. O Deputado rbrahim Jacob emite
parecer pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade da proposição. Colocado em discussão e
votação, é o parecer rejeitado pelos membros da Comissão de
Constituição e Justiça, com votos contrários dos Deputados
Jaime Martins, Marcos Helênio e Antônio Pinheiro. O
Presidente designa novo relator o Deputado Jaime Martins e
concede-lhe o prazo regimental para a nova redação do
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Célio de Oliveira - Baldonedo
Napoleão - Márcio Miranda - Marcos Helênlo - Arnaldo
Canarinho - Antõnio Pinheiro - Anderson Adauto.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
VISITAR A GENERAL MOTORS DO BRASIL E PROCEDER A ESTUDO
VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE UMA MONTADORA DA MENCIONADA EMPRESA
NO ESTADO DE MINAS GERAIS
As quinze horas do dia dezessete de maio de mil novecentos
e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Anderson Adauto, Márcio Miranda e Ajalmar Silva,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente "ad hoc", Deputado Márcio Miranda, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
se elegerem o Presidente e o Vice-Presidente, a se designar
o relator e a se programarem os trabalhos. A seguir, o
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Ajalmar Silva
para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas,
verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. os Deputados Anderson Adauto e Ambrõsio
Pinto. O Presidente "ao rioc' empossa o Presidente. O
Deputado Anderson Adauto agradece a escolha de seu nome e
designa como relator da matéria em pauta o Deputado
Baldonedo Napoleão. O Deputado Ajalmar Silva apresenta
requerimento, atendendo a pedido do Deputado Ivo José, no
qual solicita seja convidado o Prof. Clélio Campolina Diniz.
da UFMG. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O
Deputado Anderson Adauto apresenta requerimento solicitando
sejam convidados os Srs. Maurides Dutra, Presidente da
Companhia de Distritos Industriais, e Luis André Rico
Vicente, Assessor Especial da Secretaria de Indústria e
Comércio. Posto em votação, é aprovado o requerimento. Nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião a ser realizada no próximo dia 19. ás
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91h30mIn, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Anderson Adauto. Presidente - Ambrõsio Pinto - Baldonedo

Napoleão - Ajalmar Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.097/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em epigrafe objetiva dispor sobre normas de adaptação de
prédios públicos a fim de se assegurar o acesso adequado dos
portadores de deficiência, de acordo com os princípios
estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.
Nos termos dos arts. 103 e 195 do Regimento Interno, o
projeto foi distribuído às comissões competentes para ser
objeto de parecer.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Por seu turno, esta Comissão baixou em diligência o projeto
à Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente -
CAADE -, órgão vinculado à Secretaria do Trabalho e Ação
Social, responsável pela política de apoio e assistência aos
portadores de deficiência em Minas Gerais, a fim de
consultá-la sobre os aspectos de natureza técnica inseridos
no texto da proposição.
Cumprida a diligência, passamos á análise da matéria.

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo estabelecer normas
técnicas para adaptação de prédios públicos, a fim de se
permitir o livre acesso dos portadores de deficiência.
Por meio do art. 3g, o projeto em referência especifica as

condições mínimas para o acesso dos deficientes a
corredores, passagens, zonas de circulação, escadas,
rampas, elevadores, portas e instalações sanitárias e
estabelece exigências relativas às comunicações visual e
sonora nos edifícios de uso público, considerados no projeto
como aqueles onde se realizam atividades de atendimento ao
público (art. lQ, 2g).
Nos prédios tombados pelo património histórico, quando as

medidas ora propostas implicarem prejuízo arquitetônico do
ponto de vista histórico, serão feitos acessos laterais ou
secundários, desde que cumpram as determinações
estabelecidas no projeto em exame.
Um dos grandes avanços da nossa Carta Magna é, sem dúvida,
o tratamento dispensado às pessoas portadoras de
deficiência, ao garantir-lhes, principalmente, o direito à
reabilitação e à integração na vida social.
Muito oportuna, a nosso ver, a medida ora proposta, ao
exigir que todos os edifícios abertos ao público estejam
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equipados de modo a permitir-se o acesso dos deficientes
físicos. Inicia-se, assim, uma política de atendimento aos
portadores de deficiência, que, conscientizados sobre seus
direitos, aguardam ansiosos mais atenção do poder público.
A CAADE, entretanto, sugeriu algumas alterações no
projeto, baseadas nas normas técnicas definidas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - e nas
reivindicações de pessoas portadoras de deficiência. Em
razão disso, acolhemos, na forma da Emenda no 1 apresentada
ao final deste parecer, as sugestões encaminhadas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.097/92 com a Emenda ng 1, a seguir
redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação:
"Art. 3Q - Para efeito desta lei, são considerados

acessíveis o espaço ou o elemento construtivo que satisfaçam
às seguintes condições mínimas:

- nas circulações horizontais:
a) quando corredores e passagens, piso revestido de

material não escorregadio, regular, continuo, durável e não
interrompido por degraus, com largura mínima de 1,90m (um
metro e noventa centímetros):
b) grades e ralos, se indispensáveis, com espaço máximo de

0,02m (dois centímetros) entre as barras;
c) zona de circulação livre de obstáculos, tais como caixas
de coleta, lixeiras, telefones públicos, extintores de
incêndio e outros;
d) quando "hall" de edificação, se houver telefones

públicos, pelo menos um deles deverá ser acessível a pessoa
em cadeira de rodas;
e) proteção com guarda-corpo em desníveis e terraços;
II - nas escadas:
a) corrimão em ambos os lados com altura mínima de 0,90m
(noventa centímetros);
b) guarda-corpo acessível ou parede em ambos os lados,

sempre que o desnível for superior a 0,35m (trinta e cinco
centímetros):
C) degraus com largura mínima de 0,90m (noventa

centímetros) por 0,30m (trinta centímetros) de profundidade,
com espelhos não vazados, verticais ou com inclinação
máxima de 0,02m (dois centímetros), com pisos não salientes
em relação ao espelho e altura máxima de 0,17m (dezessete
centímetros), satisfazendo à fórmula 21h+1b=0,64m:
d) revestimento do piso dos degraus e dos patamares com
material não escorregadio, estável e com bom contraste de
cor e textura em relação aos pisos dos pavimentos servidos
pela escada;
e) faixas, nos pisos dos níveis servidos, constituídas
pelas áreas contíguas à escada em toda a sua largura, com
0,96m (noventa e seis centímetros) de comprimento e
revestimento de piso igual ao revestimento dos degraus e dos
patamares;
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f) patamar de comprimeito igual ou sumerior á largura da
escada e, a cada trecho, com desnível máximo de 1,60m (um
metro e sessenta centímetros);
g) mudança de direção somente por meio de patamar;
h) lance com, no máximo, 16 (dezesseis) degraus:
III - nas rampas:
a) largura mínima de 1,50m ( um metro e cinqüenta

centímetros);
b) corrimão acessível em ambos os lados, com altura de

0,90m (noventa centímetros);
c) guarda-corpo acessível ou paredes em ambos os lados,
sempre que o desnível for superior a 0,35m (trinta e cinco
centimetros)
d) continuidade entre patamares ou níveis, sem interrupção
por degraus;
e) revestimento do piso e dos patamares com material

antiderrapante e estável, capaz de oferecer bom contraste de
cor e textura em relação aos pisos dos pavimentos servidos
pela rampa;
f) faixas, nos pisos dos níveis servidos, constituídas
pelas áreas contíguas à rampa em toda a sua largura, com
0,96m (noventa e seis centímetros) de comprimento e
revestimento de piso igual ao revestimento do piso da rampa;
g) inclinação máxima de 8,33% (oito virgula trinta e três
por cento), quando se constituir no único elemento de
circulação vertical entre os dois níveis, ou inclinação
máxima de io% (dez por cento), quando houver escada ou
elevador acessíveis;
h) patamar de comprimento igual ou superior à largura da
rampa e, a cada trecho, com desnível máximo de 1,60m (um
metro e sessenta centímetros);
i) mudança de direção por meio de patamar, admitindo-se

rampas curvas com raio de curvatura de seu bordo interno
igual ou superior a 7,00m (sete metros);
IV - nos corrimãos:
a) materiais componentes resistentes;
b) continuidade, sem interrupção nos patamares, boa

empunhadura e com prolongamento horizontal, no mínimo por
0,30m (trinta centímetros), nos dois níveis servidos pela
escada ou pela rampa;
V - nos guarda-corpos;
a) materiais componentes resistentes;
b) espaços entre seus elementos com dimensões e forma que
impossibilitem a queda acidental de pessoas de qualquer
faixa etária;
VI - nos elevadores;
a) porta com vão mínimo de 0.90m (noventa centímetros);
b) cabine com forma e dimensões que permitam sua utilização

por uma pessoa em cadeira de rodas de 0,70m x 1,20m (setenta
centímetros por um metro e vinte centímetros) acompanhada de
uma pessoa adulta em pé;
c) painel de comando padronizado e sinais em relevo junto
aos botões, a uma altura em que o último botão de controle
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não ultrapasse 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) do
piso do elevador;
d) parada em todos os pavimentos e nos mesmos níveis
destes, não sendo permitidos elevadores com paradas em
pavimentos alternados;
e) circulação de acesso com um mínimo de 1,50m (um metro e

cinqüenta centímetros) de largura, medida perpendicularmente
ao plano da porta, e capachos, quando existentes, nivelados
em sua face superior ao piso e firmemente fixados;
f) circulação acessível desde o logradouro até o saguão;
g) corrimãos afixados nas laterais e no fundo das cabines;
h) portas que se abrem automaticamente;
VII - nas portas:
a) vão livre mínimo de 0,90m (noventa centímetros);
b) disposição que permita sua completa abertura;
C) capachos, quando existentes, nivelados em sua face
superior ao piso e firmemente fixados;
VIII - nas instalações sanitárias:
a) quando banheiros e lavabos, dimensões mínimas de 1,40m x
1,70m (um metro e quarenta centímetros por um metro e
setenta centímetros), forma de abertura da porta e
distribuição de aparelhos que permitam sua utilização por
usuário em cadeira de rodas de 0,70cm x 1,20m (setenta
centímetros por um metro e vinte centímetros);
b) piso com revestimento não escorregadio e sem degraus;
C) lavatórios sem coluna;
d) quando instalações coletivas, terem no mínimo 10% (dez
por cento) dos chuveiros e pelo menos 1 (um) em cada
conjunto com disposições e dimensões de 1.40m x 1,70m (um
metro e quarenta centímetros por um metro e setenta
centímetros):
e) assentos dos vasos sanitários a 0,46m (quarenta e seis

centímetros) de altura do piso;
f) boxes de vasos e chuveiros destinados a deficientes com
barras de apoio nas lateràis e no fundo afixadas a uma
altura 0,76m (setenta e seis centímetros);
g) o símbolo internacional de acesso afixado na porta;
IX - nos auditórios, nos anfiteatros e nas salas de reunião

ou de espetáculos:
a) local destinado a cadeiras de rodas; -
b) quando for o caso, existência de equipamento de tradução
simultânea, sem prejuízo das condições de visibilidade e
locomoção;
X - nos refeitórios e nas salas de leitura:
a) acesso, espaço para circulação e manobra de cadeira de

rodas;
b) mesas apropriadas para atender a pessoa em cadeira de

rodas. -
1g - E dispensada a escada em desníveis servidos por

rampas acessíveis de inclinação igual ou inferior a 5%
(cinco por cento).
6 2Q - A comunicação visual e sonora deverá apresentar:
a) sinalização visual em cores contrastantes e dimensões

apropriadas para pessoas com visão subnormal
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b) placas indicativas no interior das edificações para a

adequada circulação de portadores de deficiência auditiva;
c) sistema de alarme, especialmente os de incêndio e de

saída de veículos, simultaneamente sonoro e luminoso;
d) fixação do símbolo internacional de acesso na entrada

das edificações totalmente acessíveis.
s 3Q - E dispensada a rampa ligando pavimentos em prédios

que disponham de elevadores acessíveis-".
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - João Marques, relator -

Sebastião Costa - Antõnio Fuzatto.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.508193
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Wilson Pires,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Bela Vista, com sede no Município de Teófilo
Otõni
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 Associação Comunitária Bela Vista é uma sociedade civil,
fundada em 1991, que tem como objetivo a integração da
comunidade do Bairro Bela Vista mediante a promoção de
atividades sociais e de lazer.
Isso posto, julgamos oportuna a declaração de sua utilidade

pública.
Conc 1 usão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.508/93 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.604/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei
nQ 1.604/93 visa a declarar de utilidade pública a
Associação Comercial de Juiz de Fora, com sede no Município
de Juiz de Fora.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade da matéria, cabe-nos,
agora, emitir parecer para o lQ turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A Associação Comercial de Juiz de Fora é uma sociedade
civil, fundada em 1896, que tem por finalidade defender os
legítimos interesses das classes produtoras, promovendo seu
desenvolvimento e prosperidade.
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Dessa forma, empenha-se em prestar auxilio e proteção a
seus associados, participando de debates sobre problemas
econômicos nacionais ou regionais de interesse das classes
que representa. A entidade estimula, ainda, iniciativas que
visem ao aprimoramento técnico-profissional do setor, com o
objetivo de desenvolver as atividades das classes
produtoras.
Portanto, é oportuno que a entidade seja declarada de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.604/93 no lg turno.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1994.
Antônio Fuzatto, relator.

PARECER PARA O la TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.688/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em epigrafe declara de utilidade pública a Fundação São João
Bosco para a Infância, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Após ser publicado, o projeto foi submetido á apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, com a alteração proposta pela Emenda nQ 1, por ela
apresentada.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para deliberação
conclusiva, no lg turno, nos termos do art. 104, 1. "a U . do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a Fundação São João Bosco
para a Infância tem por finalidade primordial proteger a
criança e o adolescente, prestando, até mesmo, apoio técnico
e material ás instituições públicas e particulares dedicadas
à sua defesa e á promoção do seu bem-estar. Entre as
propostas que constam no seuestatuto, destaca-se a promoção
de iniciativas que visem à efetiva implantação da Lei n
8.069, de 13/7/90, que instituiu o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Pelo elenco dos seus objetivos fica patente a significativa

atuação da entidade no âmbito, sobretudo, da ação social.
E inquestionável, portanto, o mérito da proposição em tela.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.688/93 com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.877/94

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
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De autoria do Deputado José Leandro, o projeto de lei em
apreço propõe seja declarado de utilidade pública o Centro
Espirita Cabocla Jurema, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete,
Submetida a proposição, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua
normal tramitação, vem agora a matéria a esta Comissão para
deliberação conclusiva, nos ternos regimentais.

Fundamentação
O Centro Espirita Cabocla Jurema tem por finalidade o
estudo e a propagação da doutrina espírita e o exercício da
caridade junto à população carente.
A entidade desenvolve plenamente seus objetivos sociais,
razão por que merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.877/94, no lo turno, na forma original.
Sala das Comissões, 20 de maio de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.880/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

o projeto de lei em epigrafe, do Deputado Alvaro António,
visa a declarar de utilidade pública o Conselho de Defesa
dos Moradores da Vila Pinho - CODEMVIP -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
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 lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade acima referida tem por objetivo dar ampla

assistência a seus associados, proporcionando-lhes apoio nas
áreas cultural, social e econômica. Promove seminários e
debates em torno de temas socioeconômicos, para os quais
convida as autoridades e toda a comunidade.
independentemente de ideologia política ou religiosa.
Pelo trabalho de cunho social desenvolvido pela
instituição, julgamos oportuna a declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do

Projeto de Lei ng 1.880/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994,
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.894194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Raul Messias,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação São
Vicente do Rio Doce - ASVIRO -, com sede no Município de
Tarumirim,
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Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que, apresentando-lhe a Emenda ng 1, concluiu pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da
proposição, compete-nos, agora, emitir parecer para o 1Q
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade acima referida tem a finalidade de prestar

assistência médico-hospitalar a seus associados. Para isso,
promove o bem-estar e a integração da comunidade que
representa.
Por esse meritório trabalho, a entidade faz jus á

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.894/94, no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.897/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação Agrícola dos Sem-Terra de Tarumirim - AAST -. com
sede no Município de Tarumirim.
Após exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, apresentando-lhe a Emenda ng 1, que
aprimora a redação dada ao art. ig da proposição.
Nos ternos do art. 195, c/c o art. 104, 1, "a", do

Regimento Interno, compete a esta Comissão apreciar
conclusivamente a matéria.

Fundamentação
A Associação Agrícola dos Sem-Terra de Tarumirin - AAST - é
uma entidade constituída na forma de sociedade civil, com
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, e que tem por
objetivo, além de outros, a melhoria das condições de vida e
a defesa da dignidade de seus associados.
Para satisfazer ao aludido propósito, a entidade promove

encontros de estudos e debates para tratar de questões sobre
a conjuntura agrária, económica, política, social e
histórica.
Considerando o caráter social de que se revestem suas
atividades, julgamos oportuna a declaração de utilidade
pública da entidade mencionada.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no ig turno,

do Projeto de Lei ng 1.897/94 com a Emenda flQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator,

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.903/94
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Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
apreço propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação dos Produtores Rurais da Comunidade do Córrego
Cabeceira do Vai Volta, com sede no Município de Tarumirim.
Submetida preliminarmente ao exame da Comissão de

Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua normal
tramitação, a matéria deve, agora, receber parecer para o lg
turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação dos Produtores Rurais da Comunidade do Córrego

Cabeceira do Vai Volta congrega órgãos e produtores rurais
interessados em trabalhar na expansão da agricultura,
objetivando a melhoria do nível de vida e, conseqüentemente,
do bem-estar da população.
Pela promoção de atos que beneficiam os agricultores, por
meio da união de forças aptas a trabalhar num plano de
desenvolvimento daquela comunidade, a entidade merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.903/94, no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.925/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto
de lei em epígrafe declara de utilidade pública a Associação
dos Produtores do Centro Comunitário do Conjunto
Habitacional Morro Alto, com sede no Municipio de
Vespas i ano.
Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão

de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, r, "a" do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a Associação dos Produtores

do Centro Comunitário do Conjunto Habitacional Morro Alto
tem por finalidade capacitar os moradores do conjunto para o
exercício de atividades alternativas rentáveis, Que
contribuam para a melhoria do nível socioeconômico e
cultural da comunidade.
Para o êxito dessas atividades, a associação busca promover

o melhor aproveitamento e o transporte da produção obtida
e, ainda, manter serviços próprios de assistência médica e
odontológica em beneficio dos seus associados.
Pelo meritório trabalho que vem sendo realizado pela
entidade, nada mais justo do que declará-la de utilidade
pública.
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O nome da entidade, todavia, vem precedido da sigla
APROCON. Por essa razão, apresentamos a Emenda ng 1, que
visa ao aperfeiçoamento do art. lg do projeto de lei em
análise.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 1.925/94 com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.

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

Associação dos Produtores do Centro Comunitário do Conjunto
Habitacional Morro Alto, com sede no Município de
Vespas i ano.".
Sala das Comissões. 19 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.934194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame do Deputado Marcos Helênio, visa a
declarar de utilidade pública a Associação Semente da Nova
Sociedade de Sobrália, com sede no Município de Sobrália.
Encaminhado o projeto para exame preliminar à Comissão de
Constituição e Justiça esta não encontrou óbice á sua
normal tramitação.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão, cabendo-nos emitir
parecer sobre ela para o lo turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade supramencionada está em funcionamento há mais de

dois anos e tem como finalidade a melhoria das condições de
vida do pequeno trabalhador rural por meio do incentivo á
produção agricola.
Ademais, a Associação referida desenvolve atividades de

assistência social e de lazer para seus associados.

Diante do exposto. so
ng 1.934/94.
Sala das Comissões, 19
Wilson Pires, relator.

Conc 1 usão
os pela aprovação do Projeto de Lei

de maio de 1994-

PARECER PARA D lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.941/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei
em epígrafe pretende declarar de utilidade pública a Ação
Social São Miguel - ACIEL -, com sede no Municipio de Santos
Dumont.
Publicado, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou, na ordem jurídica, impedimento á sua tramitação.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no lo turno, obedecendo ao q ue prescreve o
Regimento Interno.

Fundamentação
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A Ação Social São Miguel - ACIEL - tem por finalidade
prestar assistência às pessoas reconhecidamente
necessitadas, a fim de que elas consigam viver com
dignidade.
Pelos serviços prestados, torna-se a entidade merecedora de

ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.941/94, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.946/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o
Asilo Padre Augusto Horta, com sede no Municipio de
Paraopeba.
Publicada, foi a proposição distribuida, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice à sua normal tramitação
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de receber
parecer para o lQ turno de deliberação conclusiva, cumprindo
as normas regimentais.

Fundamentação
O Asilo Padre Augusto Horta tem como finalidade amparar a
velhice e as pessoas de comprovada invalidez, fornecendo-
lhes abrigo, vestuário, alimentação, tratamento médico e
todos os recursos necessários à sua manutenção.
Por desenvolver um trabalho de nobres objetivos, a entidade

merece ser declarada de utilidade pública
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.946/94, no lQ turno, na forma original-
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.951/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Clêuber Carneiro,
visa a declarar de utilidade pública a Associação Cristã de
Reabilitação - ACERTA -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Encaminhado o projeto, preliminarmente, à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe-nos, agora, emitir
parecer sobre a matéria para o lQ turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada tem por finalidade prestar
assistência em reabilitação física, motora e psíquica aos
mais carentes; preparar tecnicamente os diversos elementos
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de uma equipe de reabilitação e integrá-los; difundir os
conceitos de reabilitação junto à comunidade; pesquisar
novos métodos, técnicas e projetos de aparelhos a fim de
facilitar a vida dos deficientes físicos em geral-
Por seu trabalho de cunho social, julgamos oportuna a

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.951/94, no lQ turno, na forma proposta
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O Ia TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.954/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei ora
analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação dos Moradores Idosos e Crianças Pobres do Bairro
Nacional - ADMICPBNA -, com sede no Município de Contagem.
Publicada, a proposição foi submetida ao exame preliminar
da Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou
óbice, na ordem juridica, à sua tramitação e lhe apresentou
a Emenda no 1.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no lg turno, nos termos do arU 104, 1.
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Moradores Idosos e Crianças Pobres do
Bairro Nacional - ADMICPBNA -, com sede no Municipio de
Contagem, tem por finalidade promover o desenvolvimento
econômico e o bem-estar social da comunidade em que atua.
Pelos serviços que presta a seus associados, torna-se a

entidade merecedora de ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1-954/94, no lQ turno, com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.956/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária e Social do Bairro Santa Luzia - ACSBSL -, com
sede no Município de Manhuaçu.
Enviado preliminarmente á Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação. vem o
projeto a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação Comunitária e Social do Bairro Santa Luzia -
ACSBSL - é uma sociedade civil sem fins lucrativos que se



;fl; 
empenha, junto aos poderes públicos, em proporcionar
melhorias e benefícios â população do bairro que lhe
empresta o nome. A entidade estimula o espírito de
solidariedade comunitária por meio da promoção de eventos
sociais e ampara, dentro de suas possibilidades, os seus
associados carentes.
Em vista do caráter social da entidade, consideramos

oportuna e merecida a declaração de utilidade pública que a
proposição pretende outorgar-lhe.

Conclusão
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.956/94, no lQ turno, com a Emenda nQ 1. da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.957194

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe cria a Assessoria de Comunicação Social na
estrutura das secretarias de Estado, da PMMG e do Gabinete
do Vice-Governador do Estado e dá outras providências.
Publicada em 29/3/94, foi a proposição distribuída a esta

Comissão, para, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno, receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Em virtude de requerimento do Deputado Tarcísio Henriques,

aprovado na reunião plenária de 1115194. o projeto deve ser
apreciado em reunião conjunta das Comissões supracitadas, de
acordo com o art. 129. III, c/c o art. 245, XV, do Diploma
Regimental

Fundamentação

 

Compete ao Estado membro, dentro dos princípios que
norteiam a organização político-administrativa da Federação
brasileira e de acordo com o previsto no art. 25, lg. da
Constituição Federal de 1988, organizar e gerir, .com
autonomia, sua estrutura administrativa. Assim sendo, cabe
exclusivamente ao Estado criar seus órgãos e serviços,
destinando-lhes os cargos necessários e definindo sua
remuneração, sempre buscando o melhor atendimento às
demandas sociais e administrativas.
Tais atos, entretanto, por força de exigência
constitucional, devem ter a forma de lei, sendo
necessariamente submetidos à apreciação do Poder
Legislativo, nos termos do art. 61. VIII e XI, da
Constituição Estadual.
A iniciativa do processo legislativo pertence
privativamente ao Governador do Estado quando se trata da
estrutura funcional ou da criação de cargos públicos e da
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fixação da respectiva remuneração, conforme o art. 66. III,
"b" e 'e", da Carta mineira.
No projeto de lei em exame, a criação de 21 Assessorias de
Comunicação Social, com 63 cargos privativos de
profissionais legalmente habilitados na área de comunicação
social, todos eles de provimento em comissão, está de acordo
com os procedimentos formais e obedece às exigências
constitucionais acima aludidas, razão pela qual a matéria
não encontra, num exame preliminar, óbice á sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
1.957/94.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Wanderley Ávila, relator -
Antônio Júlio - Geraldo Rezende.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe cria a Assessoria de Comunicação Social na
estrutura das secretarias de Estado, da PMMG e do Gabinete
do Vice-Governador do Estado e dá outras providências.
Publicada em 29/3/94, foi a matéria distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e a esta Comissão para, em reunião
conjunta, conforme requerimento apresentado pelo Deputado
Tarcisio Henriques, receber parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103. 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Pela proposição em exame, pretende o Governador do Estado
promover a criação de 21 assessorias na área de comunicação
social, uma em cada secretaria de Estado, no Gabinete do
Vice-Governador e na PMMG.
Tais assessorias terão por finalidade coordenar e executar
as atividades de comunicação social nos órgãos nos quais se
integrarem, obedecidas as diretrizes e as normas gerais
estabelecidas pela Secretaria de Comunicação Social.
Para concretizar, em termos de recursos humanos, a
iniciativa, serão criados 21 cargos em comissão, de
recrutamento amplo, de Assessor de Comunicação, símbolo 5-
02, além de 42 cargos de Assessor II, símbolo 5-03, de livre
nomeação e exoneração, privativos de profissionais
devidamente habilitados em jornalismo, relações públicas e
publ icidade
A iniciativa da transformação da estrutura orgânica da
administração direta, desde que levada a cabo por meio dos
procedimentos legislativos adequados, é faculdade
constitucionalmente conferida ao Chefe do Poder Executivo e
integra a esfera do poder de que é dotado o comando da
máquina administrativa, conforme reconhecem os doutrinadores
da matéria -
A criação de cargos de livre nomeação e exoneração afigura-
se, por vezes, necessária para que se tenha maior eficiência
e agilidade nas ações do poder público, ou quando se torna
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necessária a existência de um vínculo estreito entre as
visões político-ideológicas da chefia e dos subordinados, de
forma a manter-se a homogeneidade nas ações administrativas.
Nesses termos, a iniciativa do Governador do Estado, no
projeto de lei em tela, encontra-se adequada aos princípios
e normas gerais que orientam as matérias de natureza
administrativa, razão pela qual, no exame de mérito, não
encontramos óbices que possam vir a prejudicar a sua normal
tramitação-
Apresentamos, ao final deste parecer, as Emendas ngs 1 a 7

ao projeto.
A Emenda ng 1 visa a corrigir equívoco que exclui o pessoal
civil da área de saúde da Secretaria da Casa Civil do
Governo do Estado das normas constantes na Lei ng 11.432, de
1994, que trata da destinação do percentual previsto no
inciso II do parágrafo único do art. 4g da Lei ng 11.115, de
1993.
A Emenda ng 2. que dá nova redação ao art. 105 da Lei ng
11.406, de 28/11/94, também tem por intuito corrigir
equivoco cometido, quando do encaminhamento daquela
proposição, e vem beneficiar alunos do curso superior de
Administração mantido pela Fundação João Pinheiro.
A Emenda ng 3 contém correção material, feita mediante
redação dada ao parágrafo único do art. 7g da Lei ng 11.258,
de 25/10/93, que dispõe sobre a estrutura orgânica do IEPHÂ
A Emenda ng 4 dá outra redação ao art. 12 da Lei ng 11.456,
de 25/4/94. que trata da Junta Comercial do Estado de Minas,
e dispõe que a opção do servidor ocupante de cargo de
provimento em comissão poderá recair sobre a remuneração de
seu cargo efetivo, acrescida de 20% calculados sobre o
vencimento básico, e não sobre a remuneração, como se
pretendia. Mantém-se, dessa forma, a coerência com a regra
geral introduzida no art. 19 da Lei nQ 11.406, de 28/1/94.
A Emenda ng 5 estabelece normas para a execução de ações
públicas de natureza social, com a participação conjunta dos
Poderes Executivo e Legislativo.
A Emenda no 6 cria dez cargos em comissão na estrutura da
Secretaria de Assuntos Municipais - SEAM -, com o objetivo
de melhor prover, em termos de recursos humanos, aquele
órgão.
A Emenda ng 7 manda respeitar a proporcionalidade fixada na
Lei ng 9.530, de 21/12/87, quando do provimento dos cargos
de Assessor II.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.957/94 com as Emendas ngs 1 a 7, a seguir
redigidas.

EMENDA NO 1
Acrescente-se onde convier:
'Art .....- Aplica-se o disposto no inciso IV do art. 2g e
no art. 4g da Lei ng 11.432, de 19 de abril de 1994, ao
servidor civil da área de saúde da Secretaria de Estado da
Casa Civil do Governo de Minas Gerais.'.

EMENDA NO 2
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Acrescente-se onde convier:
"Art ------ O art. 105 da Lei nQ 11.406, de 28 de janeiro

de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 105 - O Poder Executivo concederá a aluno do curso

superior de Administração, com ênfase em Administração
Pública, mantido pela Escola de Governo da Fundação João
Pinheiro, bolsa de estudo mensal no valor de CR$10.000,00
(dez mil cruzeiros reais), a partir de lQ de setembro de
1993, sujeita aos reajustamentos previstos pela política de
recomposição dos vencimentos dos servidores públicos
estaduais, excluído o mês de setembro de 1993."."

EMENDA NQ 3
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O parágrafo único do art. 7g da Lei ng 11.258,

de 28 de outubro de 1993. passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 7g - - - .............................................
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas referidas nos incisos II. "a, a V, "d"
deste artigo, serão previstas no estatuto da Fundação, a ser
estabelecido por meio de decreto.".".

EMENDA NO 4
Acrescente-se onde convier:
Art - ---- - O art. 12 da Lei ng 11.456, de 25 de abril de

1994, passa a ter a seguinte redação-
"Art. 12 - O servidor ocupante de cargo de provimento em

comissão poderá perceber, mediante opção, a remuneração do
cargo efetivo ou da função pública de que é detentor,
acrescida de 20% (vinte por cento) calculados sobre o
vencimento básico do cargo em comissão.".

EMENDA NO 5
Acrescente-se onde convier:
"Art. ..._ - Incumbe á Secretaria de Estado de Assuntos

Municipais - SEAM -, em cumprimento ás diretrizes de
Governo, e de forma articulada com a Assembléia Legislativa,
a execução, em caráter suplementar ás demais secretarias de
Estado, de ações públicas de natureza social.
f lg - Para cumprimento do disposto neste artigo, a SEAM

poderá firmar convênios com municípios e entidades, correndo
as despesas á conta de dotações orçamentárias de capital e
de custeio a ela consignadas ou decorrentes de destaque de
crédito procedido pela Assembléia Legislativa ou outro órgão
da administração direta,

2g - O acompanhamento da aplicação dos recursos ê de
responsabilidade da SEAM em conjunto com os órgãos
responsáveis pelos destaques de crédito.".

EMENDA NQ 6
Acrescente-se onde convier:
"Art..... - Ficam criados, no Anexo III do Decreto ng
16.409, de 10 de julho de 1974, no Quadro Especifico de
Provimento em Comissão. 10 (dez) cargos de Assessor II,
código MG-12. símbolo S-03. sendo 5 (cinco) de recrutamento
limitado, 5 (cinco) de recrutamento amplo, destinados ao
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de
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Assuntos Municipais, a que se refere o Anexo XXXIV do
Decreto ng 16.686, de 27 de outubro de 1974.".

EMENDA NQ 7
Dê-se ao "caput" do art. 3g e a seus lg e 4g a seguinte

redação:
"Art. 3g - Ficam criados no Anexo II do Decreto ng 16.409,

de 10 de julho de 1974, 21 (vinte e um) cargos de Assessor
de Comunicação, código MG-19, símbolo 5-02, e 42 (quarenta e
dois) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo 5-03.

lg - O provimento dos cargos de Assessor II, previstos no
"caput" deste artigo, obedecerá ao disposto no art. 2Q da
Lei ng 9.530, de 29 de dezembro de 1987.

- As Assessorias de Comunicação Social terão em seus
respectivos Quadros de Lotação 2 (dois) cargos de Assessor
II. código MG-12, símbolo 5-03.".
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994-
Célio de Oliveira. Presidente - José Renato, relator -
Baldonedo Napoleão - Antônio Júlio - Geraldo Rezende -
Adelmo Carneiro Leão,

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela cria
a Assessoria de Comunicação Social nas estruturas das
secretarias deEstado, da PMMG e do Gabinete do Vice-
Governador e dá outras providências.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria. Em seguida, a Comissão de
Administração Pública opinou pela sua aprovação com as
Emendas ngs 1 a 7.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição não encontra impedimento do ponto de vista
financeiro-orçamentário á sua aprovação. Cria assessorias de
comunicação social em cada uma das secretarias de Estado, na
PMMG e no Gabinete do Vice-Governador.
As despesas decorrentes da execução do projeto, inclusive
as decorrentes do recrutamento de assessores de
comunicação, correrão por conta de crédito especial a ser
aberto pelo Poder Executivo para essa finalidade, conforme o
disposto no art. 4Q do projeto em tela, observado o disposto
no art. 43 da Lei ng 4.320, de 1964.
Julgamos oportuna a apresentação das Emendas ngs 8 a 11,
transcritas na conclusão deste parecer.

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

Lei ng 1.957/94 com as Emendas flQ5 1 a 7, apresentadas pela
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nos 8 a
11, a seguir transcritas:

EMENDA NO 8
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - O "ca put" do art. 37 da Lei nQ 11.179, de 1993,

passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 37 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a
contratar operação de crédito no valor, em moeda brasileira,
correspondente a US$3.250.000,00 (três milhões duzentos e
cinqüenta mil dólares), junto á Companhia Vale do Rio Doce,
destinada á execução das seguintes obras:".

EMENDA NQ 9
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Para o cálculo do beneficio de que trata o

art. 48 da Lei nQ 10.745, de 25 de maio de 1992, alterado
pelo art. 10 da Lei nQ 11.452, de 22 de abril de 1994, ficam
excluidas as parcelas relativas aos recebimentos por horas
extras prestadas.!!.

EMENDA Ng 10
Acrescente-se onde convier:
"Art ------ Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar

aos atuais valores de vencimento dos cargos de q ue trata a
Lei ng 6.762, de 23 de novembro de 1975, a parcela da
Gratificação de Estimulo á Produção Individual de que trata
o inciso 1 do art. 2Q da referida lei, cuja redação foi
alterada pelo art. 15 da Lei nQ 11.091, de 4 de maio de
1993.
Parágrafo único - A incorporação de que trata este artigo,

observada a manutenção do teto respectivo, não implicará
aumento de despesa, cabendo ao Poder Executivo providenciar:

- a redução dos indices básicos definidos para cálculo do
valor das unidades utilizadas para pagamento das referidas
gratificações;
II - os ajustes que se fizerem necessários na forma e nos

critérios de atribuição e pagamento das mencionadas
gratificações, reduzindo seus valores em proporção à
absorção do aumento ocorrido na parcela relativa ao
vencimento.".

EMENDA NO 11
Acrescente-se onde convier:
"Art ------ Os quadros '2" e "3" do Anexo 1, de que trata

o art. 1Q da Lei ng 11.103, de 28 de maio de 1993, ficam
substituidos pelos quadros abaixo:

2 - Grupo de Nível de 2g Grau de Escolaridade

GRUPO DENOMINA- ATIVIDADE
ÇÃO DA FUNCIONAL
CLASSE CAT.PRDFIS-

SIONAL

Nivel e ssistente
520
Segund écnico
200
Grau d da Saúde
14
Escola
ri dade

AIXA DE Q DE
'VENCIMENTO CAR-

GOS

Aux.Enferma emVtI/l

Aux Técnic VII/1 E

TêcHanseni seVII/l

a VII/15

VII/15

a Vil/is
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Nivel e
4
Segund
129
Grau T c-
VIII/l 119
nico d
Escola i-
VIII/l 228
dade

écnico de Citotécnico 111/1 a VIII/15

aúde Laboratoris aVIII/1 a VIII/15

Operador Ra os X VIII/1 a

éc.Enfermage vrriii a VI 1/15 274
Téc.Kig.Den alVIII/1 a

éc.Laboratór oVIII/1 a V 11/15 237
éc.Nut.Dieté icaVIII/1 a VIII/15 4
éc.Ortôptica VIII/i a VI 1/15 3
éc. de Raios XVIII/1 a V 11/15 10
éc.Saneament VIII/i a VI 1/15 3

21

E

TOTAL 11745

3 - Grupo de Nivel de lo Grau de Escolaridade

GRUPO DENOMIN - ATIVIDADEFAI A DENg DE
ÇÃO DA FUNCIONAL VENCIMENTO CAR-
CLASSE CAT.PROFIS- GOS

SIONAL

Nivel Agente de AtendentelV 1 a 1V/15 2
de erviços Atend. de C nsult.
Pri- a Saúde Odontol. V/1 a V/15 484
melro Aux.Enfermage VI/1 a VI/1 467
Grau d Aux. de Saci eV/1 a V/15 4.164
Escola Visitador 5 ni-
ridade tãriolV/1 a 1V/15 393

1 TOTAL $510"

Sala das Comissões. 18 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente e relator - Baldonedo
Napoleão - José Renato - Wilson Pires.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.966/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Roberto Carvalho,
visa a declarar de utilidade pública a Creche Escola
Infantil São Vicente de Paulo, com sede no Municipio de Belo
Horizonte-
Encaminhado o projeto, preliminarmente, á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe-nos, agora, emitir
parecer sobre a matéria para o lg turno de deliberação
conclusiva, na forma regimental.

Fundamentação
A Creche Escola Infantil São Vicente de Paulo é entidade
filantrópica sem fins lucrativos e tem por objetivo
participar de amplo trabalho educativo junto às famil ias a
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fim de integrá-las na comunidade. A entidade complementa seu
trabalho por meio de atendimento nas áreas pslcopedagógica,
social, religiosa e de saúde.
Acreditamos, pois, ser a entidade merecedora da declaração

de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.966/94, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.706/93

Comissão de Defesa Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o Projeto de Lei
ng 1.706/93 visa a instituir o Dia Estadual do Guarda de
Trânsito.
Aprovado no lg turno, com a Emenda ng 1, o projeto em pauta
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2g
turno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que integra

este parecer.
Fundamentação

A matéria em exame já foi devidamente apreciada pelas
comissões competentes, cabendo-nos tão-somente, nesta fase,
ratificar o nosso posicionamento anterior.
Com efeito, instituir o Dia Estadual do Guarda de Trânsito
é uma grande homenagem que se presta aos que zelam pela
ordem no trânsito, em prol da segurança de toda a sociedade.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei r1Q
1.706/93 na forma do vencido em lo turno.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1994.
Cóssimo Freitas, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.706193

Institui o Dia Estadual do Guarda de Trãnsito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituido o Dia Estadual do Guarda de
Trânsito, a ser comemorado anualmente, na sexta-feira que
fizer parte da Semana do Trânsito, instituida pela Resolução
no 420. de 31 de julho de 1969, do Conselho Nacional de
Trânsito.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.710/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Moradores e Amigos do Bairro Icaivera Betim, com sede no
Município de Betim.
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Aprovado no lg turno,, o projeto vem a esta Comissão para o
2c turno de deliberação conclusiva, em conformidade com o
disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação de Moradores e Amigos do Bairro Icaivera Betim
é entidade sem fins lucrativos que busca desenvolver
atividades sociais e assistenciais em beneficio da
comunidade local.
Tendo em vista o cunho social e filantrópico das atividades
desenvolvidas pela Associação, e preenchidos os requisitos
legais exigidos, merece a entidade ser declarada de
utilidade pública.

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

Lei ng 1.710/93, no 2g turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.763193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Célio de Oliveira,
institui o Dia Estadual da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE.
Aprovado o projeto no lg turno sem emenda, retorna a

matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em tela tem como meta homenagear aqueles que se

dedicam â educação dos excepcionais -
Preliminarmente, destacamos o papel dos pais, que assumem a

maior responsabilidade, não só pela convivência permanente
com os deficientes, mas pela importância do seu amor na vida
dos filhos. Por outro lado, nem sempre o acompanhamento dos
pais é possível, por razões alheias á vontade destes
Entretanto, o carinho e a atenção da família permanecem
como fatores fundamentais para a boa formação do
excepcional
Complementando o esforço da familia, destacamos o trabalho

das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAEs -
em todo o País Na atuação dessas entidades, sobressaem o
desvelo e o desprendimento manifestados pelos que se dedicam
á nobre arte de educar os deficientes. Observa-se grande
idealismo naqueles que organizam a APAE e nos que nela
atuam. Entendemos que essa ação especializada dos
profissionais é fator fundamental para o desenvolvimento dos
excepcionais, uma vez que estes necessitam de cuidados
personalizados que os estimulem a ter confiança em si
próprios e a responder adequadamente ao processo de
aprendizagem.
A educadora Helena Antipoff, que se dedicou a esse
trabalho, nos deixou uma lição, ao postular não a
compaixão, mas sim o apoio ao deficiente a fim de torná-lo
útil à comunidade
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Assim, a integração do deficiente na comunidade através da
educação revela-nos verdadeiros mestres de coragem,
paciência e amor à vida. A dedicação dessas pessoas motiva-
nos a vencer o individualismo e a nos dedicar a um ideal de
solidariedade humana.
Nesse sentido, julgamos oportuna a proposição em apreço.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.763/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Nó 1.801/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em questão, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, tem por finalidade declarar de utilidade pública o
Centro de Informações e Assistência Social de Minas Gerais -
CIASMIG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no 1Q turno sem emendas, cabe-nos emitir
parecer sobre a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Centro de Informações e Assistência Social de Minas
Gerais - CIASMIG -, com sede no Município de Belo Horizonte,
compromete-se com a promoção do bem comum, prestando
serviços de informação e assistência social no que se refere
às áreas de educação, saúde, transporte, comunicação,
política, lazer e cultura -
A julgar por sua atuação, é a instituição merecedora de ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos favoráveis á aprovação do
Projeto de Lei ng 1.801/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.809/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Romeu Queiroz, objetiva
declarar de utilidade pública a Sociedade de Apoio e
Recuperação a Dependentes Químicos - AMARAVIDA -, com sede
no Município de Patrocínio.
Aprovado o projeto no lg turno sem emendas, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela desenvolve um
trabalho de grande alcance social, em especial na prevenção
• na recuperação de dependentes de drogas, bem como no apoio
• na orientação aos seus familiares.
Assim, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento desta

Comissão no lQ turno.



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

no 1.809/93, no 2Q turno, na torna proposta.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994
Wilson Pires. relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.813/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei
ora analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária dos Amigos de Vila Nova - VILAJAX
-, com sede no Município de Manhuaçu.
Aprovada a proposição rio lg turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.

Fundamentação
A Associação Comunitária dos Amigos de Vila Nova - VILAJAX
- é uma entidade que tempor objetivo representar o Distrito
de São Pedro do Aval na busca de benefícios para a
comunidade de Vila Nova.
Pelos serviços prestados, torna-se a Associação merecedora

de ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.813/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.815/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei ng
1.815/93 pretende declarar de utilidade pública o Sindicato
dos Condutores Autónomos de Veículos Rodoviários de
Barbacena. com sede no Município de Barbacena.
Aprovada a proposição no lg turno. cabe a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
Fundamentação

O Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos
Rodoviários de Barbacena, com sede no Município. de
Barbacena, tem por finalidade representar os seus associados
junto às autoridades administrativas e judiciárias, além de
colaborar com o Estado, como órgão técnico e consultivo, no
estudo e na busca de soluções dos problemas que afligem a
categoria que representa.
Como se vê, pelas atividades que desenvolve, a entidade

merece o reconhecimento de sua utilidade pública
Conclusão

Pelas razões expostas, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.815/93 na forma proposta.
Sala das Comissões. 19 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.907/94
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em comento, do Deputado Raul Messias, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Córrego do Beija-Flor e
Adjacências, com sede no Município de Tarumirim.
Aprovada no lg turno com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, deve a matéria receber, agora,
parecer para o 2g turno de deliberação conclusiva. Compete-
nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que integra este
parecer.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar presta relevantes
serviços á comunidade em que atua, contribuindo para o
desenvolvimento e o bem-estar social.
Faz jus, pois, ao que objetiva a proposição em exame.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.907/94, no 2g turno, na forma do vencido no 1Q turno, a
seguir redigido.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI No 1.907/94

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Córrego do Beija-Flor e Adjacências,
com sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
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 Tarurnirim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 25 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 5364 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE MAIO DE 1994

Presidência da Deputada Maria Olivia
SUMARIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ia Fase:
Atas (2) - Correspondência: Mensagens nQs 477 e 478/94
(Projeto de Lei no 2.036/94 e Emenda ao Projeto de Lei ng
2.017/94) - Oficios - Apresentação de Proposições: Projeto
de Resolução nQ 2.037/94 - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Elmiro Nascimento (2), Roberto Luiz Soares (2),
Jaime Martins e Maria Olivia- 2a Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h9min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêniolo Aloise - Elmo Braz -

Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ambrôslo Pinto - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Cõssimo
Freitas - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - Jorge Hannas
- José Laviola - José Renato - Kemil Kumalra - Marcelo Cecõ
- Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton Salles
- Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de

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

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lg Fase
Atas

- O Deputado Gilmar Machado, 2g-Secretário 'ad hoc",
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Wilson Pires, 1-Secretário 'ad hoc', lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 477/94*

Belo Horizonte, 19 de maio 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 altera disposições das Leis ngs
11-383. de 4 de janeiro de 1994, e 11.406, de 28 de janeiro
de 1994, e dá outras providências.
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A proposta ora encaminhada cuida fundamentalmente do
estabelecimento de jornada de trabalho na Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, a saber, a
jornada de trabalho integral e a jornada especial, com
tabela de vencimento especifica, para cada uma delas,
observada, ainda, a área de atuação do servidor na rede
hospitalar da Fundação, sediada na Capital do Estado.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto o
regime de urgência a que se refere o artigo 69 da
Constituição do Estado, sirvo-me da oportunidade para
renovar-lhe o protesto do meu elevado apreço.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais,

PROJETO DE LEI Ng 2.036/94
Altera disposições das Leis ng 11.383. de 4 de janeiro de
1994, e nQ 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e dá outras
providências-
Art. lg - O anexo a que se refere o artigo lg da Lei ng
11.383, de 4 de janeiro de 1994, fica alterado na forma do
Anexo 1 desta lei, transformando-se 17 (dezessete) cargos de
Auxiliar Administrativo em Técnico Administrativo, do mesmo
nível de escolaridade, e extinguindo-se 2 (dois) cargos de
Capelão, com o que o número total de cargos de provimento
efetivo é fixado em 2.698 (dois mil seiscentos e noventa e
oito).
Parágrafo único - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, 2
(dois) cargos de Assistente Religioso, de provimento em
comissão e de recrutamento amplo.
Art. 2g - O artigo 117 da Lei no 11.406, de 28 de janeiro

de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 117 - O valor-referência para cálculo da GIEFS é a

média respectiva dos valores constantes nas tabelas de
vencimento da FHEMIG e da HEMOMINAS.
Art. 3g - O atual vencimento básico das categorias
funcionais do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG passa a corresponder á
jornada de trabalho especial.
Art. 40 - O atual servidor do quadro a que se refere o
artigo anterior poderá ser designado para o cumprimento de
jornada de trabalho integral, compondo o Quadro Numérico
Mínimo Essencial de Assistência, hipótese em que os
respectivos vencimentos serão os fixados nas tabelas
constantes dos Anexos II, Ill e iv desta lei, conforme a sua
área de atuação.
Art. 5Q - A designação para o cumprimento da jornada de
trabalho integral, a que se refere o artigo anterior, deverá
observar o seguinte:

- a comprovação da necessidade do serviço, de acordo com
o Quadro Numérico Mínimo Essencial de Assistência definido
para cada unidade e área de atuação do servidor;
II - a opção do servidor;
III - o histórico funcional e a avaliação da qualidade de

trabalho do servidor, atestada pela chefia imediata, segundo
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o mesmo critério a que se refere o inciso II do artigo 112
da Lei flQ 11.406, de 26 de janeiro de 1994.

1Q - As unidades hospitalares terão prioridade de
Inclusão no cronograma de que trata o artigo 6Q desta lei.

- A Fundação poderá determinar diligências na hipótese
de o servidor não estar cumprindo as normas relativas à
jornada de trabalho integral.
Art. GQ - A designação para a jornada integral de trabalho
deverá observar, nos três primeiros meses da sua
implantação, os seguintes limites, por categoria funcional:

- 30% (trinta por cento), a partir de abril de 1994;
II - 40% (quarenta por cento), a partir de maio de 1994 e,

finalmente,
III - 60% (cinqüenta por cento), a partir de junho de 1994.
Art. 7Q - A jornada de trabalho integral será estendida,
gradativamente, até 31 de dezembro de 1994, aos atuais
servidores que comporão o Quadro Numérico Minimo Essencial
de Assistência, de cada unidade e área de atuação, observado
o que dispuser o regulamento a que se refere o artigo 8Q.
Art. S - A aprovação do Quadro Numérico Minimo Essencial

de Assistência, nos termos do artigo 6Q desta lei, a fixação
das jornadas de trabalho integral e especial, os critérios
para a designação, bem como o quantitativo de servidores
para os meses subseqüentes a junho, serão objeto de
regulamento aprovado em decreto, ouvida, previamente, a
Comissão Estadual de Política de Pessoal.
Art. 9 - O servidor provido em cargo de provimento efetivo
do Quadro de Pessoal da FHEMIG, a partir da vigência desta
lei, ficará sujeito ao regime da jornada de trabalho
integral.
Art. lO - Nos valores do vencimento básico constantes das
tabelas dos Anexos ir, rir e IV desta lei, está incorporada
a parcela correspondente á vantagem pessoal temporária a que
se refere o inciso 1 do artigo 12 da Lei ng 11.091. de 4 de
maio de 1993, com o que se extingue a referida parcela
relativamente aos servidores da FKEMIG.
Art. 11 - O disposto nos artigos 3g ao 7g desta lei aplica-
se, inicialmente, aos servidores das unidades da FHEMIG
localizadas na Capital do Estado.
Art. 12 - Os ocupantes de cargo ou detentores de função
pública de Auxiliar de Enfermagem, constante do Quadro de
Pessoal da FREMIG. serão posicionados nos niveis VA, VB e VC
da tabela de vencimento, observado, quanto ao grau, seu
posicionamento anterior.
Parágrafo único - Os critérios, bem como o posicionamento

dos servidores, a que se refere este artigo, serão definidos
em regulamento aprovado pela Comissão Estadual de Politica
de Pessoal - CEP.
Art. 13 - Enquanto não for concluido o processo de
provimento dos cargos criados na Lei nQ 11.383, de 4 de
fevereiro de 1994, fica a FHEMIG autorizada a recrutar
pessoal, mediante contratação administrativa, por período
não superior a 120 (cento e vinte) dias, a partir de lo de
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abril de 1994, observada a parte final do "caput" do artigo
2g da referida Lei flQ 11.383.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário."

- Publicado de acordo com o texto original.)
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 220, do
Regimento Interno.
(** - Os anexos mencionados foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo" de 25/5/94.)
MENSAGEM No 478194

Belo Horizonte, 20 de maio de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, em
aditamento à Mensagem ng 473, de 9 de maio de 1994, para
solicitar que seja substituida, no Projeto de Lei n
2.017/94, que dispõe sobre a Fundação de Amparo á Pesquisa
do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - e dá outras
providências, a redação do artigo 28 pela seguinte:
"Art. 28 - Ficam acrescidos no Anexo II da Lei ng 10.324,

de 20 de dezembro de 1990, 10 (dez) cargos de Auxiliar de
Atividades de Pesquisa, 5 (cinco) cargos de Técnico de
Atividades de Pesquisa. 1 (um) cargo de Assistente de
Ciência e Tecnologia. 2 (dois) cargos de Analista de Ciência
e Tecnologia, 5 (cinco) cargos de Pesquisador e 1 (um) cargo
de Pesquisador Pleno, destinados ao Quadro de Pessoal da
FAPEMIG.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência as expressões do meu elevado apreço e distinta
consideração.
Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 2.017/94.

- Publicado de acordo como texto original.)
OFICIOS

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia. Secretário da
Cultura em exercicio, encaminhando os resultados
preliminares da primeira etapa do lg Censo Cultural de Minas
Gerais, realizada na região Sul.
Do Sr. Arlen de Paulo Santiago Filho, Presidente da

Associação dos Municipios da Área Mineira da SUDENE - AMAMS
-, manifestando-se, em nome da comunidade do Distrito de
Indaiabira, do Municipio de Rio Pardo de Minas, em favor da
emancipação do referido distrito e solicitando, para tanto,
o apoio desta Casa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
Do Sr. Ronaldo Junqueira, Presidente da Cãmara Municipal de

Poços de Caldas, encaminhando cópia de requerimento aprovado
por aquela Casa, em que se pede a rejeição do veto a
dispositivos da Proposição de Lei ng 12.199 que beneficiam
os funcionários da antiga MinasCaixa. (- Anexe-se á
Proposição de Lei no 12.199.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor-Superintendente de

Bens Imóveis da Secretaria de Administração, comunicando, em
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atendimento a consulta relativa ao Projeto de Lei ng
1.378/93, do Deputado Bernardo Rubinger (autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Municipio de Tiros), que a PMMG,
a quem o imóvel se encontra vinculado, manifestou-se
contrária à doação. (- A Comissão de Constituição e
Justiça.)
Do Sr. Lúcio Bemquerer, Presidente da Federação das
Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de
Serviços do Estado de Minas Gerais - FEDERAMINAS -,
solicitando a este Poder o exame minucioso do Substitutivo
nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 807/92, uma vez que foram
preteridas as circunscrições hidrográficas como elementos
básicos de gestão das águas, contrariamente ao que
prescreve a Constituição Estadual. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei flQ 807/92.)
A Sra. 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 2.037194

Adapta o Sistema de Carreira da Secretaria da Assembléia
Legislativa ao disposto no Projeto de Lei nQ 2.016/94.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l Q - Aplica-se ao Sistema de Carreira da Secretaria da
Assembléia Legislativa, com as adaptações necessárias, o
disposto no art. 3g do Projeto de Lei nQ 2.016/94.
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação, não implicando aumento de despesas.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de maio de 1994.
José Ferraz, Presidente - José Militão - Rêmolo Aloise -

Elmo Braz.
Justificação: As inovações contidas no art. 3Q do Projeto

de Lei nQ 2.016/94, que altera os Planos de Carreiras dos
Servidores do Poder Judiciário, podem ajustar-se ao Sistema
de Carreira da Secretaria da Assembléia, com as necessárias
adaptações.
Dada a similitude do sistema de carreira adotado pelos dois
Poderes e tendo em vista que as alterações propostas pelo
Poder Judiciário, quanto à matéria, são altamente positivas,
é conveniente que sejam acolhidas, no que couber, pela

o Assembléia Legislativa.
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para

2	parecer.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Elmiro Nascimento (2). Roberto Luiz Soares (2), Jaime
Martins e Maria Olivia.

2g Fase
A Sra. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da ia parte da reunião,
destinada à leitura de comunicações e a pronunciamento de



542

Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Elmiro Nascimento (2) - falecimento da Sra. Genuína Maria de
Amorim, em Brasilia, e do Sr. Sebastião Alves da Mata, em
Patos de Minas; Roberto Lula Soares (2) - falecimento do Sr.
Armando Grandioso e da Sra. Matilde Laponez Maia, em Belo
Horizonte; Jaime Martins - falecimento do Sr. João Antônio
dos Santos, em Divinópolis; e Maria Olivia - falecimento da
Sra. Maria Madalena Trindade Paiva, em Belo Horizonte (-
Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 24. às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária também de amanhã, âs 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: Nota do redator: A ordem do dia anunciada pela
Sra. Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião.

ATA DA lia AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DAS COMISSÕES
PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, REALIZADA EM MURIAÉ
As nove horas do dia sete de abril de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem no Teatro Zacharias Marques, em
Muriaé, os Deputados José Militão, Bené Gueces, Sebastião
Helvécio, Raul Messias. Roberto Luiz Soares e Sebastião
Costa. O Coordenador dos trabalhos, Deputado José Militão,
declara aberta a reunião e convida a tomarem assento à mesa
os Srs. Paulo Carvalho e Lydio Miguel Bandeira de Meio,
respectivamente, Prefeito e Presidente da Cãmara Municipal
de Muriaé; a Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária
Adjunta de Assuntos Municipais; e a Sra. Maria Amarante
Pastor Baracho, representante da SEPLAN. O Deputado José
Militão expõe aos presentes a sistemática de funcionamento
da audiência pública e concede a palavra às debatedoras,
Sras. Maria Coeli Simões Pires e Maria Amarante Pastor
Baracho, que, em nome do Poder Executivo, tecem
considerações a respeito das audiências públicas e analisam
as tendências socieconõmicas da região, Passa-se à segunda
parte da reunião, em que é feita oralmente a defesa das
propostas apresentadas pelas entidades inscritas. Fazem uso
da palavra, então. os Srs. Paulo Carvalho, Prefeito
Municipal de Murlaê. Lydio Bandeira de Melo, Presidente e
representante da Câmara Municipal de Muriaé; e os Deputados
Raul Messias, Roberto Lula Soares, Bené Guedes e Sebastião
Helvécio. O Coordenador agradece a presença do Sr. Paulo
Carvalho, que se retira do recinto. Logo após, fazem defesa
de propostas os Srs. Naedyr Ortman de Vasconcellos Marge,
representante da Associação dos Moradores do Bairro João
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XXIII, de Muriaé; Marli de Carvalho Montezano, Presidente da
Associação de Mulheres Rurais de Muriaé; José Raul Pereira
da Rocha, representante da Associação dos Moradores do
Bairro Safira, de Muriaé; Jáder Luis Gusman Pedrosa, Oficial
do Registro Civil e Tabelionato do Cartório de Registro
Civil e Notas de Muriaé; Israel Leocãdio da Silva,
representante do SINDI-UTE, subsede de Muriaé e regional;
Luis Carlos Magalhães, representante da Associação dos
Moradores do Bairro Santana - AMOBASA -, de Muriaé; Vicente
La Gatta. Presidente do Conselho Central de Muriaé da
Sociedade São Vicente de Paulo; Zélia Rodrigues Couri,
representante da 13a Delegacia Regional de Ensino, com sede
em Muriaé; Lúcio José Gusman, Secretário Municipal de
Cultura de Muriaé; Adelunar Marge, Secretário Municipal de
Educação de Muriaé; Rita de Cássia Braga Feres. Diretora da
Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas, de Muriaé;
Vereador Ediberto Antônio Ferreira, representante do
Conselho de Desenvolvimento Socioeconómico de Máculo, de
Muriaé; Neusa Antunes Rodrigues, Presidente do Movimento por
Direito a Moradia, de Muriaé; Nilson dos Santos Peron,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Carangola; Paulo Sérgio Ferreira Neto. Coordenador da
Associação Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da
Mata; José Calais Gomes, Diretor-Presidente da Cooperativa
dos Cafeicultores, Comerciantes e Agricultores de Muriaé;
José Maria Pinto da Silva, Diretor e Coordenador Regional
da FETAEMG - Pólo Regional da Zona da Mata, com sede em
Muriaé; Maria das Graças Martins Calais, Secretária da
Associação dos Moradores de Belisário. de Muriaé; Pedro
Paulo Rodrigues de Souza, Vice-Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Muriaé; Padre Tiago Prins,
representante da Associação dos Moradores do Bairro
Inconfidência, de Muriaé; Paulo Alexandre de Oliveira
Carvalho, Supervisor Regional da EMATER-MG de Muriaé; Júlia
Nazira Bittar de Oliveira Monteiro, representante da EMATER'
MC de Muriaé; Paulo Catarino da Cunha, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minério e
Derivados de Petróleo de Murlaé; Silvino Bruno, Tesoureiro
do Hospital São Paulo, de Muriaé; Sidnei Mauro da Silva,
representante da Associação de Moradores dos Bairros São
Francisco e BNH, de Muriaé; Verocy Silva Costa, Presidente
da Associação dos Moradores do Bairro Cerâmica, de Muriaé;
José Jovino do Prado, Prefeito Municipal de Fervedouro; e
Maria Coeli Simões Pires. As 14 horas, cumprida a finalidade
do primeiro dia de audiência pública, o Coordenador,
Deputado José Militão, suspende os trabalhos e informa aos
presentes que a reunião será reaberta dia 8, às 8 horas,
Nesse dia e horário, o Deputado José Militão reabre os
trabalhos e convida a tomar assento á mesa o - Sr. Lydio
Bandeira de Melo, Presidente da Cãmara Municipal de Muriaé,
e os Deputados Bené Guedes e Raul Messias. O Coordenador
explica o funcionamento da audiência pública em seu segundo
módulo e passa a receber as dez propostas priorizadas de
cada entidade representativa. Ato continuo, o Deputado José
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Militão suspende os trabalhos e informa que a reunião será
reaberta às 13 horas, com a presença dos Deputados
representantes das comissões permanentes da Assembléia
Legislativa, oportunidade em que serão escolhidas e
ordenadas as propostas que deverão ser incluidas no
orçamento do Estado para 1995 e será eleita a Comissão de
Representação que acompanhará os desdobramentos da audiência
pública. Às 13 horas, são reabertos os trabalhos pelo
Deputado José Ferraz, Presidente da Assembléia Legislativa.
Registra-se a presença dos Deputados José Militão, Roberto
Carvalho, Ronaldo Vasconcellos, 8ené Guedes, Raul Messias,
Ibrahim Jacob, Ajalmar Silva, Roberto Luiz Soares, Jorge
Hannas, Antônio Fuzatto, Tarcísio Henriques e Sebastião
Costa. O Presidente convida a tomar assento á mesa o
Deputado José Militão, Coordenador dos trabalhos; os Srs.
Paulo Carvalho e Lydio Bandeira de Melo, respectivamente.
Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de
Muriaé; e os Deputados Ronaldo Vasconcellos, representante
do Lider do Governo, Deputado Romeu Queiroz; Roberto
Carvalho, Bené Guedes, Roberto Luiz Soares, Tarcisio
Henriques, Ibrahim Jacob e Raul Messias. Após o discurso do
Presidente, fazem uso da palavra o Prefeito e o Presidente
da Câmara Municipal de Muriaé e os Deputados Ronaldo
Vasconcelios, Roberto Carvalho, tbrahim Jacob e Tarcísio
Henriques O Presidente passa a palavra ao Coordenador,
Deputado José Militão. que faz explanação a respeito dos
procedimentos que deverão ser observados e passa à fase de
defesa e votação das propostas pelas entidades presentes e
devidamente inscritas. Concluida a votação e apurados os
votos, a classificação de prioridades assim se apresenta: em
lo lugar - Proposta no 123, da Secretaria Municipal de
Educação de Muriaé e de diversas outras entidades, visando à
instalação de uma unidade da Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - em Muriaé; em 2Q lugar - Proposta 

no 
22, da

Secretaria Municipal de Administração de Muriaé, objetivando
o asfaltamento da estrada Muriaé-Ervália; em 3Q lugar -
Proposta 

no 
112, do SIND-UTE - Regional de Muriaé, com

vistas à construção de prédios escolares para escolas que
funcionam em instalações precárias; em 4g lugar - Proposta
no 177, do Hospital São Paulo, de Murlaé, visando à
ampliação do seu pronto-socorro; em SQ lugar - Proposta no
63, da EMATER-MG, seção de Muriaé, com vistas à criação de
financiamento para habitação rural, similar ao Pró-Campo.
com o pagamento da divida em produtos agricolas; em 6g lugar
- Proposta no 92, do Rotary Clube de Muriaé, objetivando a
instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros em Muriaé;
em 7g lugar - Proposta no 38, da Cooperativa dos
Cafeicultores de Muriaé Ltda. , com vistas à criação de
financiamento para a agricultura no sistema de equivalência
em produtos, por meio de uma cooperativa que fará a
comercialização da produção e pagará ao banco em dinheiro,
com base no valor do produto financiado no dia do pagamento;
em Bg lugar - Propostas nos 87, da Cooperativa dos
Cafeicultores da Região de Muriaé Lida., e 170, do
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Departamento Municipal de Águas e Esgotos - DEMAE -. de
Muriaé, visando, respectivamente, à construção do aeroporto
de Muriaé e à destinação de verba de 5.000.000 URVs para
obras de infra-estrutura para tratamento de esgotos em
Muriaé; em 9g lugar - Proposta ng 34, da EMATER-MG, seção de
Muriaé, com vistas à abertura de linhas de crédito, por
intermédio do BEMGE, que permitam a implantação do programa
de desenvolvimento da fruticultura na região, abrangendo 127
municiplos e 4.133ha, com produção prevista de 63.305t de
frutas por ano e o envolvimento direto de 4 mil produtores
rurais; em 1OQ lugar - Propostas ngs 47, da Associação
Comercial e Industrial de Muriaé, e 51, da Prefeitura
Municipal de Muriaé, visando, respectivamente, á implantação
de distrito industrial no Municipio de Muriaé e à destinação
de dotação orçamentária de CR$15.000.000,00 para a
implementação do Plano Municipal de Eletrificação Rural, a
ser executado por meio de mutirão; em llQ lugar - Proposta
nQ 12, do SIND-IJTE - Regional de Muriaé, objetivando a
destinação de verba para o cumprimento do art. 34 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado, do art. 36 da Constituição do Estado e do art. 40 da
Constituição Federal; em 12g lugar - Propostas ngs 19, da
Câmara Municipal de Barão do Monte Alto, e 151, da FETAEMG -
Pólo Regional Zona da Mata, visando, respectivamente, à
abertura e ao asfaltamento da estrada Barão do Monte Alto -
Muriaé e à implantação de unidade de conservação na região
da serra do Brigadeiro, com a criação de mecanismos de
participação popular no processo. Passa-se, logo após, à
eleição da Comissão de Representação. Apurados os votos,
verifica-se que foram eleitas as seguintes pessoas: Luiz
Antõnio de Freitas, da Prefeitura Municipal de Palma;
Geraldo Magela Viana, da Câmara Municipal de Divino;
Guilherme Soares Dias, do Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Silveira Carvalho, de Barão do Monte Alto;
Nélson Luiz Moreira do Prado, da Câmara Municipal de Barão
do Monte Alto; Adeiunar Marge, da Secretaria Municipal de
Educação de Muriaé; Wanderley Torres de Azevedo. da Escola
Municipal Professora Elza Rogério, de Muriaé; Lúcio José
Gusman, da Secretaria Municipal de Cultura de Muriaé; Lenice
Maria Silva Rancão, da Escola Municipal de Santana.. de
Muriaé; José Raul Pereira da Rocha, da Associação de
Moradores do Bairro Safira, de Muriaé, e Euler Pereira Luz.
da Secretaria Municipal de Imprensa de Muriaé Cumprida a
finalidade da audiência pública, o Deputado José Ferraz
agradece o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de
Muriaé, bem como da população em geral, que contribuiu
decisivamente para o sucesso do evento, reitera o propósito
da Assembléia Legislativa de, por meio dos Deputados,
redobrar esforços para viabilizar o atendimento das
reivindicações da população da Macrorregião Zona da Mata e
encerra os trabalhos.
Sala das Audiências Públicas, 8 de abril de 1994.
José Ferraz - José Militão - Bené Guedes - Roberto Luiz
Soares - Roberto Carvalho - Raul Messias - Sebastião
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Helvécio - Sebastião Costa - Ronaldo Vasconcel los - Ibrahim
Jacob - Ajalmar Silva - Jorge Hannas - Antônio Fuzatto -
Tarcisio -lenriques.
ATA DA 112g AUDIÊNCIA PUBLICA REGIONAL DAS COMISSOES
PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, REALIZADA EM ALMENARA
As nove horas e quinze minutos do dia quatorze de abril de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem no Almenara
Tênis Clube, no Município de Almenara, os Deputados Bené
Guedes, Péricles Ferreira, Jorge Hannas, Antônio Carlos
Pereira, Bernardo Rubinger, Mauro Lobo e Marcelo Cecé. O
Coordenador, Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião
e convida a comporem a mesa dos trabalhos os Srs Cândido
Mares Neto e Exupério Ferreira Pires, respectivamente.
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Almenara;
Heloisa Regina de Menezes, Diretora de Planejamento Regional
e Setorial da Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral; Othon Pedro Lacerda Fonseca, Assessor da
Superintendência de Assessoramento dos Municípios - SUAMU -
da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais; Màrcio
Kangussu, Presidente da Associação Mineira de Municípios -
AMM -; José Moreira, Prefeito de Rubim e Presidente da
Associação Microrregional do Baixo Jequitinhonha -
AMBAJ -; e Walter Tanure, Prefeito de Medina e Presidente da
Associação Microrregional do Médio Jequitinhonha - AMEJ. A
Coordenação registra também a presença dos Srs. Beatriz da
Silva Takamatsu, Juíza da Ia Vara; Herbert José Almeida
Carneiro, Juiz da 2a Vara; Amadeus Campos Brito, Promotor da
ia Vara; Heleno Rosa Portes. Promotor da 2a Vara; Amaury,
Juiz do Trabalho; Adroaldo Ferreira Santos e Clemente Costa
Silva, Juizes Classistas; e Nara Ferraz, esposa do Deputado
José Ferraz. O Coordenador dá ciência da presença de
Prefeitos e Presidentes das Câmaras dos Municípios de
Almenara, Araçuai, Bandeira, Carbonita, Comercinho,
Dívisópolis, Felisburgo. Francisco Badarõ, Itaobim, Jacinto,
Jequitinhonha, Joaima, Jordânia, Mata Verde, Medina,
Palmópolis, Pedra Azul. Rio do Prado, Rubim, Salto da
Divisa, Santa Maria do Salto e Santo Antônio do Jacinto e
faz explanação sobre o resultado das audiências públicas
realizadas no ano passado- Em seguida, expõe aos presentes a
sistemática de funcionamento dos três módulos da reunião e
passa a palavra aos técnicos Othon Pedro Lacerda Fonseca e
Heloisa Regina de Menezes, que fazem análise das tendências
de desenvolvimento socioeconômico da região do
Jequitinhonha, com a finalidade de oferecer subsídios aos
participantes para a apresentação de propostas. A
Coordenação manifesta seus agradecimentos pela explanação
dos dois convidados e, após registrar a chegada dos
Deputados José Ferraz, Romeu Queiroz e José Bonifácio, passa
à fase de apresentação e de justificação de propostas,
durante a qual usam da palavra os Deputados Jorge Harnas,
Antônio Carlos Pereira, Mauro Lobo, Péricles Ferreira e os
Srs. Darci Comes de Oliveira, Vice-Presidente da Associação
Cultural Grupo Senhor Santos Rei; Manoel Gomes de Paula, da



Associação Artística Coral de Almenara; Marcus Vinícius P.
Pereira, Presidente da Associação dos Pecuaristas e
Lavradores do Município de Alrnenara - APLAM -; Iraides
Ribeiro da Silva,Presidente da Associação dos Artesãos de
Alnienara - AARTA -; Dionel Novaes Miranda, Venerável da Loja
Maçônica Torre de Vigia; Juraci Moreira Souto, da FETAEMG;
Cecyhélia Tupy Vieira Aguilar. Presidente do Centro Espirita
Terezinha Flores; José Virginio Gil de Freitas, Presidente
do Sindicato Rural de Almenara; Ziolita Carvalho de Almeida,
Presidente da Associação Pró-Deficientes do Vale do
Jequitinhonha - APRODEVAJ -: Audete Ângela dos Reis,
Presidente do Conselho Particular da Sociedade São Vicente
de Paula; Ricardo Peres Demicheli. Superintendente Regional
da EMATER-MG; Cândido Mares Neto, Prefeito de Almenara;
Jovenato Ferreira da Conceição. da Ação Comunitária de
Almenara - ACAL-; Carlos Augusto de Farias, Presidente da
Casa de Cultura de Almenara; Dulce Ely Reis Kangussu,
Diretora da 29a Delegacia Regional de Ensino; José Moreira
de Andrade. Presidente da AMBAJ - do Município de Almenara;
Adão Pereira dos Santos. Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais; Terezinha Motta de Almeida, Vice-
Presidente da Associação Comunitária Cândido Gonçalves da
Cruz - do Município de Jequitinhonha; Walter Tanure Filho,
Presidente da Associação Microrregional do Médio
Jequitinhonha; Evina Teixeira da Cruz, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais - do Município de
Medina; Marilene Farias de Souza, Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Almerindo Bispo de Souza, representante das escolas
estaduais do município; Maria Imaculada Jardim Murta, do
Conselho Municipal de Saúde - do Município de Jacinto;
Eduardo Lopes Tomich, Prefeito de Pedra Azul; Alice Pereira
de Souza. Prefeita de Felisburgo; Ermezino Francisco
Nascimento, Prefeito de Divisôpolis; Alvimar Alves Moreira,
Prefeito de Mata Verde: Rui Armando Freitas Guimarães.
Vereador em Joaima; Cosme Nogueira Pereira. Presidente da
Câmara Municipal de Itaobim; Maria de Fátima Pereira dos
Santos e José Ribeiro da Cruz, respectivamente, Presidente e
membro da Câmara Municipal de Salto da Divisa; e Márcio
Kangussu, Presidente da AMM. Em seguida, o Coordenador
comunica Que até as lo horas do dia seguinte estarão
abertas, junto á assessoria, as inscrições dos candidatos
que disputarão as dez vagas da Comissão de Representação da
região do Jequitinhonha, que terá por finalidade acompanhar,
junto á Assembléia Legislativa, os resultados da reunião.
Esclarece, também, que até as 11 horas cada Prefeito ou seu
representante poderá apresentar, em impresso próprio, uma
proposta, que constará numa relação especifica de
prioridades e que não será submetida a votação, o que não
impede que apresentem propostas juntamente com as das
entidades, para a elaboração do relatório-sintese. Cumprida
a finalidade do primeiro dia de audiência pública, o
Coordenador agradece a presença dos Deputados, renova os
agradecimentos aos Srs. Othon Pedro Lacerda Fonseca e
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Heloisa Regina de Menezes, bem como ás autoridades e ao
público em geral, suspende os trabalhos e convida todos a
participarem de sua reabertura no dia 15 de abril, as 8
horas. Ás 8h15min do dia 15 de abril de mil novecentos e
noventa e quatro, é reaberta a reunião pelo Deputado Benã
Guedes, que esclarece as pessoas presentes sobre a dinâmica
dos trabalhos de defesa das propostas e eleição da Comissão
de Representação. Ás 12 horas, o Deputado Bené Guedes
suspende os trabalhos. As 13 horas, é reaberta a reunião
pelo Deputado José Ferraz, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, registrando a
presença dos Deputados Romeu Queiroz, Bené Guedes, Péricles
Ferreira, Jorge Hannas. Antônio Carlos Pereira, Bernardo
Rubinger, Mauro Lobo, José Bonifácio, Marcelo Cecé e Maria
José Haueisen. 0 Presidente convida a compor a mesa dos
trabalhos o Deputado Bené Guedes, Coordenador dos trabalhos;
o Deputado Romeu Queiroz, Líder do Governo; e os Srs. Dr.
Cândido Mares Neto, Prefeito Municipal de Almenara; Exupério
Ferreira Pires, Presidente da Câmara Municipal de Almenara;
Márcio Kangussu. Presidente da AMM; José Moreira, Presidente
da AMBAJ; e Walter Tanure, Presidente da AMEJ. O Deputado
José Ferraz faz suas considerações iniciais e, logo após,
passa a direção dos trabalhos ao Coordenador, Deputado Bené
Guedes. Este esclarece que a finalidade do último módulo da
audiência pública é priorizar as 15 propostas que, na parte
da manhã, foram mais votadas pelos participantes e passa a
Palavra aos Srs. Cândido Mares Neto e Exupério Ferreira
Pires que, nesta ordem, tecem suas considerações. Em
seguida, o Deputado Romeu Queiroz informa as pessoas
presentes sobre as obras . do Governo que já estão previstas
para a região por meio do Programa de Apoio aos Municípios.
Usa também da palavra o Sr. Márcio Kangussu. A coordenação
informa que as 15 propostas mais votadas foram as de ngs 12,
18, 23, 42, 54, 64, 72, 106, 140. 178, 219, 253, 258, 273 e
335 e, em seguida, abre a inscrição para sua defesa. Usa
da palavra, para encaminhamento de votação da proposta ng
12, o Sr. José Geraldo Leite, do Rotary Club de Pedra Azul;
da Proposta ng 18, o Sr. Edson Figueirô, Prefeito de
Francisco Badaró; da Proposta ng 23, o Sr. Almerindo de
Souza, representando as Escolas Estaduais de Jacinto; da
proposta ng 54. o Sr. Juraci Moreira, da FETAEMG; da
Proposta nç 64, o Sr. Marcus Vinicius, da Associação dos
Pecuaristas e Lavradores de Almenara; da Proposta no 72, o
Sr. José Virginio, do Sindicato Rural de Almenara; da
Proposta ng 106, o Sr. Walter Tanuri, Presidente da AMEJ; da
proposta no 140, o Sr. Wilson Fernandes Azevedo, Prefeito de
Medina; da Proposta ng 178, o Sr. Iraides Ribeiro da Silva,
da Associação dos Artesãos de Almenara; da Proposta ng 253,
o Sr. Dionel Novais, da Loja Maçônica Torre de Vigia de
Almenara; da proposta ng 258, o Sr. Ricardo Feres,
Superintendente da EMATER-MG de Almenara; da Proposta no
273, a Sra. Ziolita Carvalho, da APRDDEVAJ; e da Proposta no
335, o Sr. Alvimar Alves, Prefeito de Mata Verde. Na
oportunidade, usa também da palavra a Deputada Maria José
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Haueisen. A Coordenação divulga o resultado da eleição para
a Comissão de Representação, Que fica composta dos seguintes
membros: Sr. Cândido Mares Neto, Prefeito de Almenara; Sra.
Nilza Rocha Vieira, Prefeita de Santo Antônio do Jacinto;
Sr. José Moreira de Andrade, Presidente da AMBAJ; Sr. José
Hertz Cardoso, Prefeito de Jequitinhonha; Sr. Eduardo Lopes
Tomich, Prefeito de Pedra Azul; Sr. Adelson Gonçalves Silva.
Prefeito de Jacinto; Sr. Nordélio Azevedo Silva, Prefeito de
Jordânia; Sr. Alvimar Alves Moreira. Prefeito de Mata Verde;
Sr. Walter Tanure Filho, Prefeito de Medina; e Sra. Marilene
Farias de Sousa. Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente. Logo após, passa-se à
votação das 15 propostas prioritárias. Concluído esse
processo e apurados os votos, a classificação das
prioridades é a seguinte: em lg lugar, com 79 votos, a
Proposta flQ 219, de autoria da 29a Delegacia Regional de
Ensino, visando á instalação de unidade da LJEMG em Almenara;
em 2Q lugar, com 75 votos, a Proposta no 335, de autoria da
Prefeitura Municipal de Jacinto, AMBAJ, ACAL e ASPA, visando
à criação e à implantação de hospital regional no Município
de Almenara; em 3Q lugar, com 74 votos, a Proposta no 23, de
autoria de ACAL, Prefeitura Municipal de Almenara, ACOMAL,
Câmara Municipal de Jacinto, Prefeitura Municipal de Salto
da Divisa, AMBAJ, Prefeitura Municipal de Jacinto e COMIPRA,
visando à conclusão do asfaltamento da BR-367 no trecho
Almenara-Salto da Divisa, com extensão total de 98km; em 4g
lugar, com 72 votos, as Propostas no 106, de autoria da
AMEJ, visando à definição do vale do Jequitinhonha como
região especial, mediante: a) criação de crédito especial
para fomentar a produção agropecuária, mineral e industrial
b) criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento do
Jequitinhonha, com a participação do BEMGE, da CDDEVALE e da
Fundação João Pinheiro, e c) adoção de política de
incentivos fiscais por um período de dez anos; no 273, de
autoria de APRODEVAJ e AMBAJ, visando à construção da sede
da APRODEVAJ. com instalações de consultório dentário,
cozinha, lavanderias, oficinas pedagógicas e aquisição de
veiculo e outros equipamentos; e 

no 253, de autoria da Loja
Maçônica Torre de Vigia, visando à recuperação, preservação
e conservação do rio Jequitinhonha, com incentivo ao
reflorestamento de suas nascentes e margens com árvores
nativas da região, exclusão da lavra predatória e controle
da lavra de garimpagem mecânica de pequeno porte e manual;
em 5g lugar, com 70 votos, a Proposta 

no 42, de autoria da
Loja Maçônica Torre de Vigia, visando à abertura de linha de
crédito para os pequenos e microprodutores rurais para para
plantio e comercialização de produtos básicos, com juros
mais baixos ou equivalentes aos produtos à época do plantio;
em 6g lugar, com 67 votos, a Proposta 

no 54, de autoria da
FETAEMG, visando á criação de infra-estrutura básica
(armazéns comunitários, transportes, implementos,
equipamentos, máquinas, poços artesianos. pequenos açudes
comunitários para irrigação e criação de peixes) que
beneficie o pequeno produtor rural; em 7g lugar, com 62
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votos, a Proposta ng 258, de autoria de AMBAJ, ACOMAL,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jacinto e. FEDERAMINAS.
visando à construção de barragens ao longo do rio
Jequitinhonha e de seus afluentes para a perenização dos
rios, a irrigação e a geração de energia elétrica; em 8g
lugar, com 59 votos, a Proposta nQ 12, de autoria de AMBAJ,
Prefeitura Municipal de Pedra Azul e Associação Comercial de
Almenara, visando ao asfaltamento da MGT-251 (Pedra Azul-
Pedra Grande) e da MG-406 (Pedra Grande-Almenara), com
extensão de 93km; em 9Q lugar. com 54 votos, a Proposta n
178, de autoria da AARTA, visando à criação, em Almenara, de
centro regional de apoio aos artesãos, que facilite a
organização e o treinamento dos artesãos e que desenvolva
ações nas áreas de produção e comercialização do artesanato
regional; em log lugar, com 38 votos, a Proposta ng 18, de
autoria da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró, visando
ao asfaltamento do trecho de estrada Araçuai-Francisco
Badaró-Berilo; em llg lugar, com 37 votos, a Proposta nQ 64,
de autoria da APLAM, visando à implantação de infra-
estrutura no parque de exposições que possibilite a
realização de exposições, leilões, feiras, a promoção de
cursos de capacitação gerencial , de capacitação de mão-de-
obra e de melhoramento genético; em 12Q lugar, com 27 votos,
a Proposta flQ 140, de autoria da Prefeitura Municipal de
Medina, visando à construção de 300 casas populares. Havendo
polêmica quanto â Proposta ng 72, de autoria do Sindicato
Rural de Almenara, que visa á inclusão do vale do
Jequitinhonha no Programa Produleite, do BEMGE, o
Coordenador determina que a Comissão de Representação,
eleita na reunião, decida sobre a questão. Após a divulgação
do resultado da votação, o Coordenador agradece a
participação das pessoas presentes e passa a palavra ao
Deputado José Ferraz, que reitera o propósito da Casa de,
por intermédio de seus Deputados, redobrar esforços a fim
de viabilizar o atendimento das justas reivindicações da
população, agradece a acolhida que foi dispensada pelas
autoridades e pelo povo de Almenara à Assembléia Legislativa
e aos seus funcionários, manifesta seu especial
reconhecimento ao Prefeito Municipal, Sr. Cândido Mares
Neto, e ao Presidente da Câmara Municipal, Vereador Exupério
Ferreira Pires, e agradece a participação das entidades
inscritas e da população, que contribuiram decisivamente
para o sucesso do evento. Cumprida a finalidade da audiência
pública, o Presidente encerra os trabalhos.
Saladas Audiências Públicas, 15 de abril de 1994.
José Ferraz - Romeu Queiroz - Bené Guedes - Péricles
Ferreira - Jorge Hannas - Antônio Carlos Pereira -
Bernardo Rubinger - Mauro Lobo - Marcelo Cecé - José
Bonifácio - Maria José Haueisen.
ATA DA 14a AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DAS COMISSÕES
PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, REALIZADA EM CAXAMBU
As nove horas do dia cinco de maio de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem no Hotel Glória, em Caxambu, os
Deputados Ajalmar Silva, Célio de Oliveira, Maria Olivia.
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Roberto Luiz Soares, Mauro Lobo. Antônio Carlos Pereira,
Dilzon Melo, CóssimoFreitas. Ailton Vilela. Milton Sanes,
Simão Pedro Toledo, Jorge Eduardo, Bené Guedes e Ambrósio
Pinto. O Coordenador dos trabalhos, Deputado Ajalmar Silva,
declara aberta a reunião e convida a tomar assento à mesa o
Sr. Rossini Jayme de Almeida Lima e a Sra. Margarida Dantas,
respectivamente. Prefeito e Presidente da Câmara Municipal
de Caxambu; a Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de
Assuntos Municipais em exercício; a Sra. Maria Amarante
Pastor Baracho, representante da Secretaria do Planejamento,
e o Deputado José Militão. O Coordenador passa a explicar a
dinâmica da audiência pública e concede a palavra às
debatedoras, Sras. Maria Coeli Simões Pires e Maria Amarante
Pastor Baracho, que disporão de 20 minutos, cada uma, para
sua exposição- As debatedoras, em nome do Poder Executivo,
tecem considerações a respeito das audiências públicas, das
potencialidades socioeconômicas da região Sul e das
perspectivas de atendimento às suas reivindicações. Passa-se
à 2a parte da reunião, com a apresentação e a defesa das
propostas pelas entidades inscritas. Fazem uso da palavra
representantes das seguintes entidades e órgãos: Assistência
Social Betel, de Itajubà; Associação Comercial e Industrial
de Varginha; Associação Comercial, Industrial e Agropecuária
de Cambuquira e APAE, de Cambuquira; Associação dos
Municipios da Microrregião do Circuito das Aguas - AMAG -;
Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucai -
AMESP ; Associação dos Municípios da Microrregião do Médio
Rio Grande; Câmaras Municipais de Baependi, Caxambu e
Passa-Vinte; Centro de Educação Popular do Sul de Minas, de
Varginha; Clube de Diretores Lojistas de Varginha; Comissão
de Moradores do Bairro Santa Tereza, de Caxambu; Conferência
São Vicente de Paulo de Conceição do Rio Verde; Conselho
Comunitário do Bairro Santa Rita, de Caxambu; Conselho
Diocesano de Assuntos Sociais e Políticos - CODASP -, de
Caxambu; Conselho Municipal de Entorpecentes - CONEN -, de
Caxambu; Conselho Municipal de Politica Agrícola de Caxambu;
Defensoria Pública do Interior, de São Lourenço; Diretório
Municipal do PSDB de São Lourenço; Diretórios Municipais do
PFL e do PT, de Caxambu; Escola Estadual Ruth Martins de
Almeida; Fundação Cultural Campanha da Princesa, de
Campanha; Fundação de Educação Cultural e Artística de São
Lourenço; Prefeituras Municipais de Pouso Alto e Virginia;
Fundação Educacional de Machado; PDT de Caxambu; PDT de
Liberdade; Pólo Cultural do Circuito das Águas - POCAMAG -.
de Passa- Quatro; Prefeituras Municipais de Passa-Quatro,
Rio Claro, Aiuruoca, Baependi, Bueno Brandão, Campanha,
Cássia, Conceição do Rio Verde, Extrema, Guapê,
Inconfidentes, Lambari, Munhoz, Natércia, Passos e Serrania;
Primeira Igreja Batista de Caxambu; Santa Casa de Caridade
de Machado: Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e
Similares de Caxambu; Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares de São Lourenço; Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metálicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Caxambu: Sindicato dos
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Trabalhadores Rurais de Minduri Sindicato Rural de Caxambu;
SINO-UTE de Caxambu; Sociedade Filantrópica Juscelino
Kubitschek, de São Gonçalo do Sapucai; Sociedade Rural do
Sul de Minas e Sociedade dos Pobres de Santo Antonio de
Caxambu. Cumprida a finalidade do primeiro módulo da
audiência pública, o Coordenador, Deputado Ajalmar Silva,
suspende a reunião até às 8 horas do dia 6 de maio,
oportunidade em que serão escolhidas e ordenadas as
propostas que deverão ser incluídas no orçamento do Estado
para 1995. Ás 8 horas do dia 6/5/94, é reaberta a reunião
Pelo Deputado Ajalmar Silva, que expõe aos participantes a
sistemática de funcionamento do segundo dia de trabalhos e
suspende a reunião após distribuir o relatório das propostas
apresentadas pelas entidades representativas da região. As
14 horas do mesmo dia são reabertos os trabalhos pelo
Deputado José Ferraz. Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, que convida a tomarem assento á
mesa os Deputados Ajalmar Silva, Coordenador dos trabalhos,
e Romeu Queiroz, Líder do Governo na Assembléia Legislativa,
o Sr. Rossini Jayme de Almeida Lima e a Sra. Margarida
Dantas, respectivamente, Prefeito e Presidente da Câmara
Municipal de Caxambu, e o Sr. Márcio Kangussu, Presidente da
Associação Mineira de Municípios. Acham-se presentes os
Deputados José Militão, Cõssimo Freitas. Ailton Vilela,
Ambróslo Pinto, Dilzon Melo, Simão Pedro Toledo, Célio de
Oliveira, Jorge Eduardo, Milton Salies, Maria Olivia, Mauro
Lobo, Antônio Carlos Pereira, Roberto Luiz Soares, Raul
Messias, Homero Duarte e Antônio Fuzatto, representando as
Comissões Permanentes da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Após breve discurso, o Deputado José Ferraz
passa a palavra ao Coordenador, Deputado Ajalmar Silva. Este
concede a palavra ao Prefeito de Caxambu, Sr. Rossini Jayme
de Almeida Lima. Fazem uso da palavra, também, a Sra.
Margarida Dantas, Presidente da Câmara Municipal de Caxambu,
os Deputados Raul Messias, Romeu Queiroz, Milton Salles,
Antônio Carlos Pereira e o Sr. Márcio Rangussu. O Deputado
Ajalmar Silva anuncia que a Comissão de Representação eleita
para acompanhar o andamento das propostas priorizadas na
audiência pública ficou assim constituída: Srs. José Mauro
Ferreira, da UNIMED de São Lourenço; Vicente Wagner
Guimarães Pereira, da Prefeitura Municipal de Pouso Alto;
Ricardo Souza T. Ferreira, da Câmara Municipal de Baependi;
Márcio Monteiro, do Conselho Municipal do Meio Ambiente de
Passa-Quatro Margarida Dantas Lahmann, da Câmara Municipal
de Caxambu; José Celestino Lourenço, do SIND-UTE de
Varginha: Mirian Garcia, da Santa Casa de Caridade de
Machado; Hélio Nogueira, do Conselho Municipal de
Entorpecentes de Caxambu; Gilberto N. Cellet, da Associação
Microrregional Médio Sapucai de Pouso Alegre: e Renato
Clepf, do Centro de Educação Popular Sul de Minas de
Varginha. Passa-se à última parte da reunião destinada à
defesa oral das 15 propostas priorizadas. Após a defesa
oral, a votação das propostas pelos representantes entidades
presentes e a apuração dos votos, a classificação de
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prioridades assim se apresenta: lg lugar - Proposta flQ 299,
da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio
Grande e de diversos outros autores, objetivando a
implantação de unidade da Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - na região; 2Q lugar - Proposta nQ 228, do
Diretório Municipal do PSDB de São Lourenço, objetivando a
aplicação de io% do orçamento estadual na área da saúde; 3Q
lugar - Proposta ng 126, do Sindicato Rural de Caxambu,
objetivando ação governamental que vise à reestruturação da
participação no preço final do leite, compensando-se o
produtor e coibindo-se o lucro excessivo do intermediário;
4g lugar - Propostas ngs 333, da Câmara Municipal e do
Diretório do PT de Caxambu, visando à implantação de um
centro integrado de turismo q ye compreenda as regiões da
Mantiqueira, do Circuito das Águas e dos Lagos; 429, do
SINO-UTE de Caxambu, que objetiva a construção de um centro
regional de saúde com especialização em geriatria,
neurologia, etc., em convênio com o IPSEMG; e 67, do
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Sares e Similares de São
Lourenço e de outros autores, visando ao asfaltamento da
estrada Liberdade-Quatis (RJ), a fim de se reduzir a
distância entre os municípios do Circuito das Águas e o Rio
de Janeiro; Sg lugar - Proposta ng 33, da Escola Estadual
Domingos Gonçalves de Melo - Mingote. de Caxambu, que visa
ao cumprimento dos arts. 34 e 36 da Constituição estadual;
6g lugar - Proposta no 369. da Sociedade Vila dos Pobres de
Santo Antônio de Caxambu, objetivando a construção de um
hospital geriátrico, em nível regional, para atendimento aos
idosos carentes; 7g lugar - Proposta ng 294, do SIND-UTE de
Caxambu, visando à implantação de uma faculdade do trabalho
em Caxambu, nos moldes da UTRAMIG, de Belo Horizonte, com
vistas à formação de técnicos no interior; 8g lugar -
Proposta ng 350, da Câmara Municipal de Saependi,
objetivando a implantação da primeira etapa da Estação
Ecológica do Papagaio, com a aquisição da Fazenda Santa
Rita, no Município de Baependi; 9g lugar - Proposta ng 355,
do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de
São Lourenço e de outros autores, que visa à recuperação da
bacia hidrográfica do rio Grande e rio Verde, mediante
reflorestamento, florestamento, manutenção e expansão da
rede de nonitoramento de qualidade e de toxicidade da água
da bacia do alto rio Verde; l0Q lugar- Proposta no 62, do
Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São
Lourenço e de outros autores, visando à pavimentação
asfàltica do trecho compreendido entre o trevo São Lourenço-
Carmo de Minas e o Município de Dom Viçoso e à interligação
da estrada Dom Viçoso-Virginia-Campos do Jordão com
recapeamento da BR-460 e da MG-347 e à implantação da BR-
383, ligando o trevo de São Lourenço a Itajubá para atingir
Campos do Jordão, interligando também Virgínia-Marmelópolis
e Delfim Moreira; llg lugar - Proposta ng 224, da Fundação
de Educação Cultural e Artística de São Lourenço e de outros
autores, que solicita a implantação de uma subgeradora da
TV-Minas, por intermédio da TV-Educativa de São Lourenço.
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que integrará 23 municípios no sistema da TV-Minas; 12Q
lugar - Proposta ng 118, da Prefeitura Municipal de Lambari,
objetivando o recapeamento e a recuperação de acostamentos
da rodovia BR-460, ligação Lambari - Carmo de Minas; e 13
lugar - Proposta nQ 239, do Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Sares e Similares de São Lourenço e de outros
autores, que visa á criação e à instalação da companhia
independente da Policia Militar de São Lourenço. Cumprida a
finalidade da audiência pública, o Deputado José Ferraz
agradece o apoio recebido da Prefeitura e da Câmara
Municipal de Caxambu, bem como das entidades e da população
em geral, que contribuíram de forma decisiva para o sucesso
do evento. Nesta oportunidade, reitera o propósito da
Assembléia Legislativa, de redobrar esforços para viabilizar
o atendimento das reivindicações do Sul de Minas e encerra
os trabalhos.
Sala das Audiência Públicas. 18 maio de 1994.
José Ferraz - Ajalmar Silva - Cêlio de Oliveira - Maria

Olivia - Roberto Luiz Soares - Mauro Lobo - Antônio Carlos
Pereira - Dílzon Melo - Cóssimo Freitas - Ailton Vilela -
Milton Salles - Simão Pedro Toledo - Jorge Eduardo - Bené
Guedes - Ambrôsio Pinto - Raul Messias - Antônio Fuzatto -
Homero Duarte.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REQUERIMENTOS
Do Deputado José Laviola, solicitando seja atribuído regime

de urgência à tramitação do Projeto de Resolução nQ
2037/94.
Do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Resolução n
1.998/94.
Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Resolução ng
2.021/94.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 150/91

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Anderson Adauto,
objetiva declarar de utilidade pública a Casa da Amizade de
Capinôpolis, com sede no Município de Capinôpolis.
Publicado, veio o projeto a esta Comissão para exame

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

Fundamentação
A Casa da Amizade de Capinôpolis é uma sociedade civil sem
fins lucrativos, de caráter assistencial e filantrópico.
Comprovou ter personalidade jurídica, está em funcionamento
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos
cargos que ocupam.
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Isso posto, os requisitos da Lei ng 5.830, de 6/12/71, que

dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades,
estão cumpridos.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
150/91 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator - Ivo
José - Tarcísio Henriques - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.012/92

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Militão,
pretende declarar de utilidade pública a Associação
Filantrópica Anfrisio Coelho, com sede no Município de
Porteirinha.
Seguindo os trâmites regimentais, foi a proposição
submetida ao exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lQ turno de

deliberação conclusiva.
Fundamentação

A associação mencionada, fundada em agosto de 1987, é uma
sociedade civil cujos objetivos são a promoção de atividades
assistenciais, sociais, culturais e educacionais, assim como
de lazer, turismo, esporte e recreação em geral-
Assim sendo, é em reconhecimento aos benefícios que a
entidade presta à sociedade que se propõe a declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.012/92, na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.277/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei ng
1277/93 objetiva dar a denominação de Professora Dioguina
Augusta Santana à escola estadual do Povoado de Nova Belém,
localizada no Município de Mantena.
Publicada em 25/3/93, a proposição foi encaminhada 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.
Em reunião anterior, a matéria foi baixada em diligência à
Secretaria da Educação, solicitando-se a este órgão
informação quanto à existência de denominação oficial para a
referida escola.
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Cumprida a diligência, passamos à análise do projeto.
fundamentados nos termos a seguir-

Fundamentação
A proposição tem por escopo atribuir o nome de Professora
Dioguina Augusta Santana à escola estadual do Povoado de
Nova Belém, situada no Município de Mantena.
Analisando os aspectos jurídico-constitucionais relativos a
matéria, verificamos que ela cumpre as disposições
constitucionais e legais vigentes, notadamente o que dispõe
a Lei ng 5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei nQ 7.621, de
13/12/79, que veda a atribuição de nome de pessoa viva a
estabelecimentos, instituições, prédios e obras do Estado e
estabelece que a escolha só poderá recair em nomes de
pessoas que se tenham destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade.
O projeto de lei em pauta não encontra, portanto, óbice de
natureza jurídico-constitucional, especialmente no que se
refere à iniciativa legislativa e às atribuições desta Casa.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.277/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Tarcísio Henriques - Célio de Oliveria - Ivo José.

PARECER PARA O lq TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.583/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Saúde e Ação Social. de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

(Novo Parecer, nos Termos do Art. 138, 2Q. do Regimento
Interno)

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Arnaldo Canarinho,
tem como propósito conceder às entidades assistenciais e
sociais o direito ao pagamento de taxas mínimas relativas ao
consumo de água e energia elétrica.
Publicada em 21/8/93, foi a proposição distribuída a esta
Comissão para ser apreciada 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 força dos requerimentos dos Deputados Marcos Helênio e
Ermano Batista, os quais foram aprovados nas reuniões
plenárias de 7/10/93 e 22/11/93, respectivamente, o projeto
sob comento deve ser apreciado também' pela Comissão de
Defesa do Consumidor em reunião conjunta com as demais
Comissões a que foi distribuído, nos termos dos arts. 190.
245. XV, e 129, tI, do Regimento Interno.
Em reunião anterior, esta Comissão emitiu parecer, que foi
rejeitado, concluindo pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do projeto.
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Designados para elaboração de novo parecer, passamos a
fundamentá-lo na forma abaixo.

Fundamentação
A nova ordem constitucional foi bastante enfática no
tocante à questão social, dada a precária condição em que
vive grande parcela da população brasileira.
Dentro dessa ótica, a Constituição mineira, ao dispor sobre
a prestação de serviços públicos pelo Estado e pelas
entidades da administração indireta, entre as quais se
incluem as concessionárias dos serviços públicos de água e
energia elétrica, assim dispõe:
"Art. 40 - Incumbe ao Estado, às entidades da administração
indireta e ao particular delegado assegurar, na prestação de
serviços públicos, a efetividade:

II - dos direitos do usuário.
lg - . ........................

- A lei disporá sobre:
- o regime das empresas concessionárias e permissionárias

de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e
de sua prorrogação e as condições de exclusividade do
serviço, caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou
da permissão;
II - a politica tarifária;

45Q .. lei estabelecerá tratamento especial em favor do
usuário de baixa renda."
Diante da norma constitucional, compete ao Estado não
apenas estabelecer as disposições relativas à tarifação como
também privilegiar usuários de menor poder aquisitivo,
implementando uma política compatível com os interesses
maiores da população.
Há de prevalecer, no caso, o principio da alterabilidade
dos contratos administrativos para contemplar, com novas
regras, as entidades de que trata o projeto em tela.
Não verificamos nenhum impedimento a que a matéria seja

objeto de lei, como pretende o parlamentar, devendo, assim,
ser apreciada por esta Casa Legislativa.
Todavia, entendemos oportuna a apresentação do Substitutivo
flQ 1, para melhor adequar o texto original à técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.583/93 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.583/93
Assegura às entidades assistenciais e sociais o direito ao
pagamento de tarifas minimas relativas aos serviços
prestados por concessionárias dos serviços públicos
estaduais de água e energia elétrica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. IQ - Fica assegurado às entidades assistenciais e
sociais o direito ao pagamento de tarifas minimas relativas
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aos serviços prestados por concessionárias dos serviços
públicos estaduais de água e energia elétrica.
Parágrafo único - Para os fins do disposto no " caput ' deste

artigo, consideram-se entidades assistenciais ou sociais
aquelas assim definidas por seus estatutos e declaradas de
utilidade pública estadual, nos termos da Lei no 3.373, de
12 de maio de 1965, alterada pela Lei ng 5.830, de 6 de
dezembro de 1971.
Art. 2g - Â entidade que não possuir sede própria fica

obrigada a apresentar ás concessionárias de serviços o
contrato de locação do imóvel por ela utilizado, devidamente
registrado em cartório.
Art. 3g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Jaime Martins, relator - Arnaldo

Canarinho - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Arnaldo

Canarinho, concede o pagamento de taxas mínimas de água e de
energia elétrica ás entidades assistenciais e sociais.
Publicado no "Diário do Legislativo" em 21/8/93, foi o

projeto encaminhado ás Comissões de Constituição e Justiça,
de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e a esta Comissão, para apreciação em reunião
conjunta, nos termos regimentais. Preliminarmente, a
Comissão de Constituição e Justiça deu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, na forma do Substitutivo ng 1.
Em prosseguimento à tramitação, cabe a esta Comissão emitir

parecer sobre o mérito do projeto.
Fundamentação

o projeto em tela concede o pagamento de taxas minimas de
água e de energia elétrica às entidades assistenciais e
sociais, assim entendidas nos termos da Lei ng 5.830, de
6/12/71. Para auferirem os benefícios previstos no projeto,
as entidades que não possuem sede própria deverão apresentar
ás concessionárias dos respectivos serviços o contrato de
locação do imóvel. devidamente registrado em cartório.
As entidades assistenciais têm cumprido o importante papel
de parceiras do Estado, frente aos efeitos de nosso modelo
econômico, essencialmente excludente e gerador de
desigualdades sociais.
Essas instituições têm desenvolvido atividades que
efetivamente promovem a integração dos beneficiários aos
sistemas sociais básicos. Entretanto, elas são de natureza
filantrópica e não auferem lucros por suas ações,
dependendo, muitas vezes, de contribuições financeiras da
própria sociedade para funcionar. Embora o Estado dê sua
contribuição por meio de subvenções e Incentivos, ainda
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assim as entidades passam por dificuldades significativas
para exercer o papel a que se propuseram.
Dessa forma, o projeto de lei em exame torna-se oportuno
por diminuir encargos que incidem sobre as entidades
assistenciais, possibilitando-lhes reduzir seus custos, o
que lhes dará melhores condições para atuar em prol da
comunidade. Embora isso possa parecer um investimento
pequeno, acreditamos que seja de alta rentabilidade em longo
prazo, porque será mais um auxilio a essas instituições, que
colaboram para minimizar os efeitos negativos das
desigualdades sociais.
Isso posto. entendemos que a proposição em estudo objetiva
contribuir para a promoção da justiça social, sendo
conveniente a sua aprovação.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.583/93 na forma

do Substitutivo ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Márcio Miranda, relator - Wilson

Pires.
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Arnaldo Canarinho,
objetiva conceder às entidades assistenciais e sociais O
pagamento das taxas mínimas de água e energia elétrica.
Publicado no 'Diário do Legislativo" de 21/8/93, o projeto
foi encaminhado ás Comissões de Constituição e Justiça, de
Saúde e Ação Social, de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e a esta Comissão para receber parecer.
Após manifestação das Comissões de Constituição e Justiça e
de Saúde e Ação Social favorável à aprovação da matéria,
passamos a examiná-la quanto ao mérito, nos termos a seguir.

Fundamentação
O projeto em tela concede pagamento de taxas mínimas de

água e energia elétrica ás entidades assistenciais e sociais
declaradas de utilidade pública nos termos da legislação
pertinente.
D poder público, na gestão dos interesses da coletividade,
utiliza instrumentos que objetivam o bem comum da
coletividade administrada, ou seja, o interesse público.
Consoante o principio da finalidade, entendemos conveniente

a aprovação do projeto em análise.
A possibilidade de pagamento de tarifas mínimas por
entidades que cumprem relevante papel no ordenamento
assistencial satisfaz ao interesse coletivo e ás
necessidades de proteção social. Tais entidades, pelo fato
de não explorarem atividade lucrativa e servirem
desinteressadamente à sociedade, devem receber proteção do
poder público. Essa proteção, conforme o dever do Estado de
promover o equilíbrio social, estende-se a todos os
associados, bem como àqueles que direta ou indiretamente
recebem ajuda dessas entidades.
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O projeto especifica as entidades que poderão receber o
beneficio, ou seja, as que são declaradas de utilidade
pública conforme o disposto no art. lg da proposição.
O art. 2g obriga a apresentação de contrato de locação
registrado para entidades que não possuírem sede própria.
Tais cuidados restringem o beneficio, que será concedido
apenas àquelas entidades que realmente realizam trabalhos
assistenciais.
Entendemos que a concessão do benefício não poderá ser

feita de maneira indiscriminada, necessitando de limitações
e requisitos.
Por esse motivo, apresentamos a Emenda nQ 1 ao projeto, a
qual permite a concessão do beneficio, satisfazendo à
finalidade proposta sem outros ónus para a sociedade.
A matéria em questão merece acolhida por esta Comissão,

sendo sua aprovação justa exigência do interesse público.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.583/93, na forma do Substitutivo no 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda ng 1,
a seguir redigida.

EMENDA Ng 1
Acrescente-se onde convier:
"#rt .....- A tarifa mínima a ser cobrada será a média

proporcional da demanda verificada nos últimos 12 (doze)
meses.
Parágrafo único - O consumo que exceder a medida a que se
refere o 'caput" deste artigo será cobrado pela tarifa
normal
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Jorge -lannas, Presidente - Marcos Helênio, relator - Márcio

Miranda - Arnaldo Canarinho - Wilson Pires.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, a proposição em
tela prevê a concessão do pagamento das taxas mínimas de
água e energia elétrica às entidades assistenciais e
sociais-
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto na forma do Substitutivo nQ 1. Em
seguida, a Comissão de Saúde e Ação Social opinou pela
aprovação com as modificações supramencionadas.
Posteriormente, a Comissão de Defesa do Consumidor opinou
pela sua aprovação na forma do aludido substitutivo,
apresentando a Emenda nQ 1.
Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
Versa o projeto sobre beneficio a ser concedido às
entidades sociais e assistenciais relativo ao pagamento das
taxas de água e energia elétrica.
Tal vantagem representa um estimulo ao crescimento dessas
entidades, que, com a vantagem proposta, poderão aplicar
melhor os seus recursos em beneficio da sociedade.
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A repercussão financeira da medida no orçamento estadual
com a diminuição do faturamento das empresas que exploram o
abastecimento de água e energia elétrica, é compensada com a
vantagem social que o projeto proporcionará.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.583/93 na forma do Substitutivo nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, e com a Emenda ng 1 ao mencionado
substitutivo, da Comissão de Defesa do Consumidor.
Sala das Comissões, 17 de maio de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

Marcos Helênlo - Antõnio Pinheiro.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.745/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tarcisio Henriques. o Projeto de Lei
nQ 1.746/93 objetiva dar a denominação de Rodovia José Silva
Martins à rodovia estadual que liga os Municípios de
Brumadinho e Bonfim.
Publicada em 28/10/93, a proposição foi encaminhada 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.
A seguir, a matéria foi baixada em diligência ao DER-MG,
solicitando-se a este órgão informação quanto â existência
de denominação oficial para a referida rodovia.
Cumprida a diligência, passamos à análise do projeto,
fundamentados nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição tem por escopo atribuir o nome de Rodovia José
Silva Martins à rodovia estadual que liga os Municípios de
Brumadinho e Bonfim.
Analisando os aspectos juridico-constitucionais pertinentes
à matéria, verificamos que ela satisfaz às regras
constitucionais e legais vigentes, notadamente ao que dispõe
a Lei nQ 5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei nQ 7.621, de
13/12/79, que veda a atribuição de nome de pessoa viva a
estabelecimentos, instituições, prédios e obras do Estado e
estabelece que a escolha só poderá recair em nomes de
pessoas que se tenham destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade.
A proposição não encontra óbice de natureza jurídico-

constitucional, especialmente no que se refere à iniciativa
legislativa e ás atribuições desta Casa.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.745/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
António Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator - Ivo
José - Tarcísio Henriques - Cólio de Oliveira - Antõnio
Pinheiro.

PARECER PARA 0 lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 1.883/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei ora

analisado pretende declarar de utilidade pública o Conselho
de Desenvolvimento Comunitário Santana e Grupo de
Vizinhança, com sede no Povoado de Santana. no Município de
Carboni ta.
Publicado, veio o projeto a esta Comissão para exame

preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, 'a',
do Regimento Interno, tendo sido baixado em diligência ao
autor para confirmação do nome da entidade.
Cumprida a formalidade, passamos a analisar a proposição
sob os aspectos da juridicidade, da constitucionalidade e da
legalidade.

Fundamentação
Os documentos juntados ao processo certificam que a

entidade cumpre as exigências da Lei nQ 5.830, de 6/12/71,
que estabelece os requisitos para a declaração de utilidade
pública de entidades, e que a proposição está instruída com
o que determinam os incisos 1 e II do SQ do art. 178 do
Regimento Interno.
Entretanto, para adequar o projeto á técnica legislativa,

apresentamos emenda a seu art. lg.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.883/94 com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
"Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

de Desenvolvimento Comunitário Santana e Grupo de Vizinhança
- CDCS -, com sede no Povoado de Santana, no Município de
Carbonita.".
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator - Ivo
José - Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Tarcísio
Henr i ques.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.944/94

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

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto
de lei em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o
Grupo de Jovens Unidos de Vila Bemge da Chácara Santo
Antônio, com sede no Município de Betim.
Após a Comissão de Constituição e Justiça haver concluído
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto, vem a matéria a esta Comissão para o
l Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade mencionada, fundada em 1991, destina-se á
promoção de eventos de cultura, lazer e integração
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comunitária. Dessa forma, julgamos oportuna a declaração
de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.944/94, na forma original.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1994.
Maria José Hauelsen, relatora.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.945/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Jorge Hannas, objetiva
declarar de utilidade pública a Fundação Hospitalar Nossa
Senhora de Lourdes. com sede no Municipio de Nova Lima.
Após haver sido publicado, 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 ng 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades. A Fundação Hospitalar Nossa
Senhora de Lourdes preenche as condições estabelecidas pela
citada lei, tendo em vista a documentação apresentada, razão
pela qual não encontramos óbice á tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto. concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.945/94 na forma original.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José. relator - Antônio
Pinheiro - Célio de Oliveira - Tarcísio Henriques.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.967/94

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

A proposição em exame, do Deputado José Leandro, visa a
declarar de utilidade pública o Esporte Clube Rosário, com
sede no Municipio de Ouro Preto.
Após ter sido encaminhado o projeto, para exame preliminar,
á Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou
óbice a sua tramitação, vem agora a matéria a esta Comissão
para o lg turno de deliberação conclusiva-

Fundamentação
O Esporte Clube Rosário é uma sociedade civil, fundada em
1957, que se destina á promoção do esporte amador em
diversas modalidades. Ademais, a entidade desenvolve
trabalhos de integração social junto á comunidade.
Isso posto, julgamos oportuna a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelas razões expostas somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.967/94. com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1994.
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Maria José Haueisen, relatora.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.970/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei flQ 1.970/94, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária do Bairro Alto Caiçara (União e
Trabalho), com sede no Município de Belo Horizonte.
Após sua publicação em 8/4/94, vem o projeto a esta
Comissão para exame quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do arU 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida associação tem personalidade jurídica , funciona
há mais de dois anos e atende desinteressadamente à
coletividade, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam.
Estão, pois, cumpridos os requisitos estabelecidos pela Lei
nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.970/94.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Tarcisio Henriques - Célio de Oliveira - Ivo José.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.977/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em referência, do Deputado José Bonifácio,
tem por escopo declarar de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia de Piedade do Rio Grande, com sede no Município
de Piedade do Rio Grande.
Publicada em 13/4/94, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, consoante os termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme se depreende dos documentos constantes no processo

em estudo, a entidade em q uestão é pessoa jurídica. funciona
há mais de dois anos, e sua diretoria é constituída de
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos
que ocupam.
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 para

correção do nome da instituição
Conclusão



Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
1977/94 com a Emenda nQ 1, transcrita a seguir.

EMENDA Hp 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa

de Misericórdia de Piedade do Rio Grande, com sede no
Município de Piedade do Rio Grande.".
Sala das Comissões. 24 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator - rvo
José - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 2.007194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Comissão de Desenvolvimento da Comunidade de Araxá, com sede
no Município de Rio Preto.
Publicado em 29/4/94. 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 referida entidade é uma sociedade civil que funciona há
mais de dois anos e cuja diretoria é composta de pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos
cargos que ocupam. A associação satisfaz ás condições da Lei
nQ 5.830, de 6/12/71, merecendo, portanto, ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei OQ
2.007/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende. relator -
Célio de Oliveira - Ivo José - Antônio Pinheiro - Tarcisio
Henr i ques.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.442/93

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

De autoria do Deputado Homero Duarte, o projeto em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Caixa Escolar Maria
do Carmo Magalhães. da Escola Estadual de Educação Especial
Esperança, com sede no Município de Alfenas.
Aprovada a proposição no lg turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2g turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Ratificamos o posicionamento desta Comissão no lg turno,
quando, ao examinar o mérito da matéria, reconheceu a
necessidade de se conceder à referida Caixa Escolar a
declaração de sua utilidade pública, em face dos
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relevantes serviços por ela prestados à comunidade em que
atua.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de
Lei ng 1.442/93, na sua forma original.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.922194

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

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Feminina do Bairro Tupi, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Aprovada em lg turno, na forma proposta, vem a proposição a
esta Comissão, nos termos regimentais, para o 2g turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A referida Associação desempenha importante trabalho em
prol da comunidade, visto que promove ações que visam à
melhoria das condições de saúde, educação e lazer dos
moradores do bairro.
A entidade preenche, ainda, todos os requisitos da Lei ng

5.830. de 6/12/71, que disciplina a declaração da utilidade
pública de entidades.
Pelos relevantes serviços prestados à comunidade do Bairro

Tupi, a Associação merece a declaração que postula.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.922/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.943194

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

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em
epígrafe declara de utilidade pública a Academia de Letras e
Artes de Araguari, com sede no Municipio de Araguari.
Publicada, a matéria foi submetida à apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o lg turno de

deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

Entidade sem fins lucrativos, a Academia de Letras e Artes
de Araguari tem por objetivo principal incentivar a difusão
das letras e das artes, em todas as modalidades, promovendo,
para isso, concursos de obras em prosa e verso, palestras e
exposições artisticas.
Pelo êxito que a entidade vem alcançando no desempenho de
suas atividades estatutárias, nada mais justo e meritório
q ue lhe conceder a declaração de sua utilidade pública-
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Todavia, no art. lo do projeto foi omitida a localização

da sede da entidade, razão por que apresentamos a Emenda n
1, que busca sanar a omissão constatada.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.943/94, com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada.

EMENDA P19 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Academia

de Letras e Artes de Araguari, com sede no Município de
Araguari .
Sala das Comissões. 24 de maio de 1994.
Ambrôsio Pinto, relator.
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Belo Horizonte, quinta-feira. 26 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 539 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE MAIO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 2.038 a
2.045/94 - Requerimentos ngs 5.326 a 5.336/94, -
Requerimentos dos Deputados José Laviola, Sebastião Helvécio
e Romeu Queiroz - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Agostinho Patrus (3), Dílzon Meio, Ermano Batista, Jaime
Martins e Tarcísio Henriques - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Tarcísio Henriques, Antônio Pinheiro, Adeimo
Carneiro Leão e Gilmar Machado - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados José Laviola, Sebastião Helvécio
e Romeu Queiroz; aprovação - 2à Fase: Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
1.859/93; requerimento do Deputado Marcos Helénio;
deferimento - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng
1.957/94; apresentação de emendas; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto e das emendas á
Comissão de Administração Pública - Discussão, em lg turno,
do Projeto de Lei no 1.563/93; aprovação na forma do
Substitutivo no 1 - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 756/92; aprovação na forma do vencido em lg turno -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -

Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás -
Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Iórahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Marques - José Braga - José Lavioia - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - 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 -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
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Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2g-Secretário "ad hoc", procede
á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores Inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI Plg 2.038/94

Dá o nome de Rodovia Januário Carneiro á Rodovia MG-030,
que liga os Municipios de Belo Horizonte e Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - A Rodovia MG-030, que liga os Municípios de Belo
Horizonte e Nova Lima, passa a denominar-se Rodovia Januário
Carneiro.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1994.
José Militão
Justificação: Este projeto de lei, ao propor que se dê o
nome de Rodovia Januàrio Carneiro ã.Rodovia MG-030, que liga
os Municipios de Belo Horizonte e Nova Lima, tem o objetivo
de homenagear e honrar a memória de um dos maiores
radialistas de Minas Gerais.
Januário Carneiro, dinâmico empresário da radiofonia, foi o
fundador, em Nova Lima, da Rádio Itatiaia, que, apôs
transferir-se para Belo Horizonte, transformou-se numa das
maiores emissoras de rádio do Pais.
Ousado em seus projetos, o notável radialista, consoante
enfatizava a própria Rádio Itatiaia, abriu para Minas Gerais
os caminhos de todos os continentes. Líder em audiência, ele
fez da Rádio Itatiaia a pedra angular em que se encontra
solidamente assentado o respeitado Sistema Itatiaia de
Comunicação.
Entusiasta pelo esporte, Januário Carneiro presidiu o
Conselho Deliberativo do Vila Nova e emprestou ao futebol
amador o melhor de seus esforços e de seu entusiasmo.
Com o passamento deste brilhante profissional. Minas Gerais
perdeu uma de suas maiores expressões radiofônicas, e o
futebol amador, um inigualável incentivador.
Por sua figura honrada, singular e carismática, Januário

Carneiro faz por merecer a homenagem proposta neste projeto
de lei, que esperamos seja aprovado pela unanimidade de
nossos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto as 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 2.039/94
Declara de utilidade pública o Centro Evangélico de

Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Evangélico de Reabilitação e Trabalho Orientado - CERTO -,
com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 1994.
Gilmar Machado
Justificação: O Centro Evangélico de Reabilitação e

Trabalho Orientado, com sede no Município de Uberlândia, na
Rua 5.050, Gleba 301, Setor Chácaras Tubalina, fundado em
12/3/86, tem por finalidade a assistência social, religiosa,
educacional e recreativa a pacientes especiais, determinados
em seu estatuto
Devido ao reconhecimento de toda a população pelos

excelentes serviços filantrópicos prestados à comunidade,
venho perante os meus pares solicitar seu apoio à declaração
de utilidade pública da entidade mencionada.
Com arrimo ainda na declaração da Juiza de Direito da l

Vara Criminal de Uberlândia, Dra. Sandra Alves de Santana e
Fonseca, segundo a qual a entidade vem desenvolvendo
honrosamente seus trabalhos há mais de dois anos, sem que
seus diretores recebam remuneração pelo exercício dos cargos
que ocupam, tenho a tranqüilidade de submeter esse projeto à
apreciação desta egrégia Casa.
- 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 2.040/94
Declara de utilidade pública o Fundo Beneficente dos
Funcionários do Banco do Brasil, com sede no Município de
Carat i nga -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Fundo
Beneficente dos Funcionários do Banco do Brasil, com sede no
Município de Caratinga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1994.
Mauro Lobo
Justificação: O Fundo Beneficente dos Funcionários do Banco
do Brasil, com sede em Caratinga, tem como objetivo a
assistência às entidades beneficentes e filantrópicas do
referido município por meio da doação de bens e gêneros e da
prestação de serviços relevantes á comunidade.
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Desde sua criação, em junho de 1991, a entidade vem, com
denodo e eficiência, cumprindo o Que dispõe seu estatuto.
Além disso, está devidamente registrada no Cartório do
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Caratinga
e cumpre os requisitos do art. 178, § SQ e incisos, do
Regimento interno desta Assembléia.
E, pois, oportuna e de inteira justiça a declaração de
utilidade pública da entidade.
- 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 2.041/94
Declara de utilidade pública o Conselho Federal de Apoio ao

Menor, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Federal de Apoio ao Menor, com sede no Município de Belo
Horizonte-
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: Segundo atestado do Sr. José Nepomuceno da
Silva, Juiz de Direito da Comarca de Belo Horizonte, o
Conselho Federal de Apoio ao Menor é uma entidade
filantrópica sem fins lucrativos, com sede e foro em Belo
Horizonte, que tem como objetivo a promoção do apoio ao
menor em todo o território nacional. Fundada em 1991 e
constituída por prazo indeterminado, a entidade abrange
todas as atividades correlatas permitidas em lei.
Por evidenciar o caráter de utilidade pública de que se
reveste a entidade, esperamos dos nobres pares 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.

PROJETO DE LEI NQ 2.042/94
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Municipal de Abaeté, com sede no Município de
Abaeté -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilicade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário Municipal de Abaeté, com sede no
Município de Abaeté.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de maio de 1994.
Dilzon Melo
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário

Municipal de Abaeté é uma sociedade civil de caráter não
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lucrativo e de duração indeterminada, que tem por finalidade
trabalhar pelo desenvolvimento e pelo bem-estar social do
Município de Abaeté, cooperando com o poder público e
incentivando qualquer iniciativa q ue beneficie a comunidade
e o povo.
A referida instituição funciona regularmente e tem
diretoria composta de pessoas idôneas, que não percebem
nenhuma remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
Reconhecer a utilidade pública dessa instituição virá a
proporcionar-lhe maiores condições para a dinamização de
suas atividades e para a concretização dos seus objetivos.
Sendo de inteira justiça a medida proposta, solicito dos
nobres pares o apoio à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto as 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 P4ç 2.043/94
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Santa Bárbara, com sede no
Município de Santa Bárbara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Santa Bárbara,
com sede no Município de Santa Bárbara,
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Agostinho Patrus
Justificação: A APAE de Santa Bárbara, fundada em 1991, com
sede no Município de Santa Bárbara, é sociedade civil sem
finalidades lucrativas.
A entidade tem por objetivo integrar o excepcional na

sociedade, a fim de que lhe seja garantida a participação em
comissões especiais ou no Conselho Deliberativo das APAE5,
respeitando-se, naturalmente, suas limitações. Além disso, a
entidade mantém estabelecimentos especializados e incentiva
a criação de outros, desenvolve atividades extracurriculares
e estimula o trabalho do excepcional por meio de exposições
ou cooperativas.
Por ter como preocupação primeira o bem-estar das pessoas
portadoras de deficiência, a associação investe também no
treinamento de pessoal, na orientação de pais e amigos dos
excepcionais, além de defender os interesses desses
deficientes, empenhando-se junto aos poderes públicos.
A total dedicação da entidade ao excepcional é motivo

suficiente para que seja declarada de utilidade pública.
Esperamos contar com o apoio de nossos pares á aprovação da

proposição que apresentamos.
- 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.
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PROJETO DE LEI Ng 2.044/94

Declara de utilidade pública a Creche Frei Gabriel de
Frazzanô, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche Frei
Gabriel de Frazzanó, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação; A Creche Frei Gabriel de Frazzanó é uma
entidade civil sem fins lucrativos e de caráter
essencialmente filantrópico. Tem por finalidade prestar
assistência material, moral e espiritual às crianças, sem
distinção de cor, credo religioso ou facção política.
Desde a sua criação, a referida Creche desenvolve

atividades de cunho social, de forma a promover vida digna e
integra a seus assistidos, razão pela qual é justa a
declaração de sua 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
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.045/94
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores

Públicos Municipais da Cidade de Campo Belo-MG, com sede no
Municipio de Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

dos Servidores Públicos Municipais da Cidade de Campo Belo-
MG, como sede no Município de Campo Belo.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Maria Dlivia
Justificação; O Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais da Cidade de Campo Belo-MG tem como principal
finalidade a defesa e a representação da categoria
profissional dos servidores públicos municipais. São também
objetivos do sindicato eleger e designar representantes da
categoria, manter serviços de assistência aos associados e
melhorar a sua qualidade de vida.
Pela extensão e pela força de seus projetos e propósitos e

por se tratar de entidade sem fins lucrativos é que convido
os nobres Deputados a apoiar a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

NQ 5.326/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas á
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reforma da Escola Estadual Antônio Macedo de Moura, no
Município de Coronel Pacheco.
Ng 5327/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
reforma da escola estadual da comunidade da EMBRAPA, no
Município de Coronel Pacheco
Ng 5.328/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à
ampliação da escola da Vila Nossa Senhora Aparecida, no
Município de Coronel Pacheco. (- Distribuídos á Comissão de
Educação.
No 5.329/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas á
construção de um posto de saúde no Município de Coronel
Pacheco.
Ng 5.330/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à reforma
do posto de saúde localizado na comunidade rural de Ribeirão
de Santo Antônio, no Município de Coronel Pacheco-
Distribuídos á Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 5.331/94. do Deputado Jaime Martins, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o povo
e com as autoridades do Município de Divinópolis pela
passagem do 82Q aniversário de emancipação político-
administrativa do referido município.
No 5.332/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Bom Despacho pela passagem do seu 82g
aniversário de emancipação político-administrativa. {-
Distribuidos à Comissão de Assuntos Municipais.)
Ng 5.333/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Convento dos Franciscanos pela comemoração dos 70 anos da
presença dos franciscanos no Município de Divinópolis. (- A
Comissão de Educação.
NQ 5,334/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Perdões pela comemoração do seu 82g aniversário
de emancipação político-administrativa. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)
Ng 5.335/94, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à criação
de uma comissão composta de membros dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do
Ministério Público, a fim de estudar a situação atual do
IPSEMG, visando à criação de um fundo previdenciário e á
melhoria dos atendimentos médico e assistencial.
Ng 5336/94, do Deputado Agostinho Patrus, solicitando se
consigne, na ata dos trabalhos da casa, voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Almir Arruda, Presidente da Câmara
Municipal de Dores de Campos, ocorrido no dia 19/5/94, no
Município de Dores de Campos. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)



- O resumo dos requerimentos dos Deputados José Laviola,
Sebastião Helvécio e Romeu Queiroz foi publicado na edição
do dia 25/5/94. -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Agostinho Patrus (3), Dilzon Meio, Ermano Batista, Jaime
Martins e Tarcisio Henriques.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tarcísio

Henr 1 ques.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ilustre Lider do Blocão, a minha vinda a esta
tribuna se prende ao problema do apostilamento, pelo qual
estamos lutando. Apresentamos um projeto que recebeu
acolhida nesta Casa e está na Comissão de Justiça, que, como
não podia deixar de ser, está muito presa aos principios
constitucionais atualmente em vigor.
Gostaria de, aproveitando a presença do Deputado Bonifácio
Mourão, deixar bem patente que está havendo algum
desencontro entre a Constituição e os anseios, as
reivindicações e as necessidades do povo brasileiro e do
povo mineiro. Se tudo está sendo considerado como
inconstitucional pelos órgãos técnicos, algum senão existe,
alguma coisa está errada. Se essa Constituição não atende
ás reivindicações de nosso povo, evidentemente que não 4 o
povo que está errado e sim a Constituição que deve estar
errada, com uma série de problemas que devem ser revistos.
Aliás, por falar em revisão, percebemos que não está
interessando ao Congresso Nacional fazer a revisão. Estamos
vendo alguns grupos postulando para que essa revisão
aconteça, e outros, ao contrário, obstaculizando o processo
revisional. O dia 31 de maio está chegando e com ele, o
prazo fatal para a conclusão dos trabalhos, e estou certo de
que não veremos nenhuma revisão. Conclusão: estamos sofrendo
um problema que precisa ser discutido, analisado e
resolvido. Há uma série de problemas tanto na Constituição
Federal como na Constituição Estadual, porque ambas foram
feitas às pressas e não atendem ás necessidades e á
realidade do povo brasileiro.
No que tange ao problema do apostilamento, gostaria, de
relembrar aos Srs. Deputados, que estou pedindo apoio para
a sua solução, estou pedindo a reflexão, a análise e a
colaboração de todos os senhores. D apostilamento é aquela

o gratificação que se dá ao funcionário pelo exercicio,
durante um certo tempo, de um cargo de chefia. No passado
esse periodo de tempo era de quatro anos, mas, no último
Governo ou no principio deste passaram o apostilamento para
dez anos. Esse prazo de dez anos é dificil de ser
conseguido, porque o cidadão tem de ser chefe de uma

3	determinada repartição, de um determinado órgão por três
2 governos sucessivos. Em Minas Gerais é muito difícil

conseguir-se isso. Se fizermos uma análise, uma reflexão,
veremos que é da natureza do processo político mineiro que o
Governador não faça o seu sucessor. Sempre ganha alguém da
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Oposição. Alguém no corredor me disse que o governo ganha
eleição. Não ganha. O Governante de Minas Gerais nunca
ganhou una eleição para o seu sucessor. Somente Juscelino
Kubitschek, quando candidato a Presidente da República,
elegeu aias Fortes e, no último período, Hélio Garcia elegeu
seu sucessor, após substituir Tancredo Neves. Sem essas duas
exceções, é tradição da política mineira eleger sempre o
adversário do governador do momento.
Quero, agora, discorrer sobre o problema do apostilamento,
hoje fixado em dez anos. Vim á tribuna para dizer que essa
exigência é excessiva, porque um funcionário tem que ficar
todo esse tempo para conseguir incorporar as vantagens do
cargo ao seu vencimento e a sua aposentadoria. E necessário
discutirmos a necessidade de se fixar esse período em cinco
anos. Isso não é invenção nossa. Está previsto no art. 62 do
Regime Jurídico único dos Servidores da União, que diz que
essa gratificação se incorpora ao vencimento com cinco anos
de exercício. Como devemos nos ater aos princípios
administrativos do Estado e aos do Governo Federal,
evidentemente, esses princípios devem ser aplicados em Minas
Gerais. Refiro-me à Lei no 8.112. de 11/12/90. que, em seu
art. 62, diz que a incorporação dessa gratificação é pelo
exercício da função de direção, chefia ou assessoramento,
até o limite de 5/5 pelo exercício de cinco anos. Por força
do Regime Jurídico único dos Servidores Estaduais, que prevê
a aplicação do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado
até o advento do novo estatuto - estamos lutando desde 1988
e ainda não conseguimos fazê-lo - esse dispositivo, que
estabelece normas para o Regime único dos Servidores
Públicos do Estado, prevê a aplicação do Estatuto dos
Funcionários do Estado de Minas Gerais e, conseqüentemente,
as leis correlatas do Estatuto dos Funcionários Públicos da
União. Logicamente, se, no Governo Federal, existe a
aplicação desse preceito, devemos aplicá-lo também aqui.
Lembro também o caso especifico das Diretoras de escolas.

Elas podem chegar ao cargo de Diretor por meio de eleição,
por mandatos que, no inicio, eram de dois períodos de três
anos e, agora, são de um período de dois aros ou de um
período de três anos. Elas não podem voltar ao cargo. Têm o
limite de cinco anos no exercício da direção.
Conseqüentemente, elas, deixando a direção, perdem a
gratificação funcional ou adicional que possam receber pelo
exercício dessa função.
E de bom-tom, e os Srs. Deputados vão concordar comigo, que
o exercido de um cargo de chefia tem que ser melhor
aquinhoado para, justamente, fazer face aos ônus decorrentes
dessa função. Hoje, se não houver essa gratificação,
inclusive de direção de escola, não vamos ter alguém com
disponibilidade suficiente para o exercício desse cargo. Se
não houver compensação, ninguém vai aceitá-lo, porque
ninguém quer o cargo por pura vaidade de ser chefe. Tem que
ter possibilidade de ascensão na hierarquia administrativa
dos cargos públicos.
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Por isso, o projeto foi hoje posto em discussão. Como não
poderia deixar de ser, levantou-se a questão da sua
inconstitucionalidade. Mas, com três Deputados comprometidos
com as necessidades mais sagradas do povo mineiro, inclusive
dos próprios funcionários, porque é através deles que vamos
fazer o Governo servir ao povo, conseguimos derrubar o
parecer na Comissão de Constituição e Justiça.
Evidentemente, com essa noticia, temo que o projeto vá ter
uma tramitação dificil nas outras comissões e até neste
Plenário. Minha presença na tribuna, por conseguinte, é,
justamente, para dar ciência disso aos Srs. Deputados,
porque temos a esperança de que cada Deputado, no aconchego
de seu gabinete, percebendo a injustiça da prevalência desse
dispositivo, há de compreender a necessidade de aquinhoarmos
melhor não só o funcionalismo, como também a hierarquia
administrativa da máquina do Governo.
Essa máquina deve funcionar para atender ao povo. E para
isso que devemos fazer um reparo dessa injustiça. Portanto,
venho à tribuna dizer que o projeto passou na Comissão de
Justiça e, agora, nas comissões seguintes, esperamos o apoio
e a ajuda dos ilustres Deputados que compõem esta Casa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antôniio

Pinheiro,
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, passo a ler desta tribuna correspondência enviada
por mim ao "Estado de Minas" pelos 30 anos de publicação
ininterrupta cia coluna semanal"Testemunho Cristão", sob a
responsabilidade da Sra. Maria Isabel Adami Carvalho
Potenza. (- Lê:)
"Belo Horizonte. 19 de abril de 1994.
Ao Sr. Editor do "Estado de Minas":
Vivemos um século caracterizado pela velocidade.
O homem não tem mais tempo. Nem para si mesmo, nem para
relacionar-se com o outro ou com o mundo. Nada de reflexões
pessoais, nada de amizades duradouras, nada de admirar os
espetáculos da natureza.
A premência de tempo nos leva ao estabelecimento de
relações efêmeras e superficiais. Em atividades apressadas,
torna-se natural o uso de objetos descartáveis. Do descarte
dos objetos, passa-se logo ao dos relacionamentos e,
finalmente, ao das próprias pessoas. Daí a origem do
vanguardismo do jornal entre os veiculos de comunicação
impressa.
Neste quadro preocupante para a preservação da própria
cultura, aparecem sinais de esperança. Um deles, motivo do
nosso cumprimento a esse jornal, é a comemoração dos 30 anos
de publicação da coluna "Testemunho Cristão", sob a
responsabilidade de Maria Isabel Adami de Carvalho Potenza.
No tempo do efémero, ela trata de um assunto perene: a
caminhada do homem em busca do criador. Ou, bem melhor, a
descoberta, pelo homem, de que o Criador estabelece seu
reino entre nós.
Esse encontro nunca é inconseqüente: a presença de Deus
transforma a vida do fiel suas relações consigo mesmo, com
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o outro e com o mundo passam a ser " duradouras como a
relva, que se renova a cada dia".
Sonhamos com a possibilidade de que haja mais apóstolos
corajosos, competentes e equilibrados para transmitir
esperança e paz a este mundo tão turbulento.
Nossos cumprimentos se estendem a Maria Isabel Adami de
Carvalho Potenza, para a qual rogamos as bênçãos de Deus.
Que ela permaneça por muitos anos em sua trincheira,
combatendo o bom combate.
Atenciosamente,
Deputado António Pinheiro"
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adeino

Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ocupo esta tribuna, em primeiro lugar, para
comunicar ao Presidente da Assembléia Legislativa e aos meus
companheiros, colegas Deputados, que estarei ausente desta
Assembléia a partir de amanhã, em virtude de viagem a Cuba,
por determinação da Comissão de Saúde e Ação Social desta
Casa, para participar de um seminário, uma conferência de
saúde Brasil-Cuba, que terá inicio no dia 25/5/94 e
terminará em 2/6/94.
Em segundo lugar, quero deixar aqui registrada uma carta

que recebi da Profa. Walquiria de Souza Terra, da cidade de
Luminárias. Tenho a impressão de que todos nós. Deputados,
recebemos uma carta como essa.
Acho importante deixarmos registrada, nos anais da Casa, a
carta, não só pela sua qualidade, pela seriedade do seu
conteúdo, mas também como um sinal, um aviso, uma reflexão
para todos nós.
(- Lê:)
"Luminárias, 06 de abril de 1994.

Sr. Deputado
Amanhã é dia do pagamento. Já passa das duas horas, e estou

aqui pensando, refletindo e me revoltando.
Revolto-me quando penso que amanhã, dia de pagamento, é

para mim um dia triste, o que não deveria ser-
Revolto-me quando penso que o dinheiro que vou receber não

é meu. Já está comprometido com o armazém, a farmácia, o
leiteiro, enfim, já está gasto com as despesas do mês que
passou. E vem sendo assim há tempos-
Revolto-me quando penso que um funcionário do BEMGE. da

TELEMIG. da CEMIG e outras repartições, com 2, 3 anos de
casa, ganha bem mais que eu. com 15 anos de serviço.
Revolto-me quando penso que há uns 7 ou 8 anos atrás

cheguei a receber quase oito salários minimos e hoje, não
chega a 4 salários o meu ordenado.
Revolto-me quando penso que o salário de um P3, onde se

exige o Curso Superior, é inferior ao de una servente que,
para ocupar o cargo, não precisa nem mesmo ser alfabetizada-
Revolto-me quando penso que qualquer profissional com o

curso superior ganha 20 vezes ou mais do q ue eu. Um médico,
por exemplo, em dois dias atendendo consultas, ganha o mesmo
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que eu em um mês de trabalho em duas escolas públicas. Por
que essa diferença, se estudei e trabalho tanto quanto ele?
Revolto-me quando penso que funcionários de outras
repartições públicas têm auxilio extra com alimentação,
moradia, filhos, entre outros, e nós, professores, não. Por
acaso também não comemos, moramos? E vergonhoso o abono que
nos pagam - CR$144,00 (cento e quarenta e quatro cruzeiros
reais) por filho. Não dá para um litro de leite por mês. Por
que essa discriminação se o patrão é o mesmo?
Queria mandar o xerox do meu último contracheque, mas a
única máquina de xerox existente na cidade está com defeito.
por isso vai o valor, líquido, que recebi recentemente:
CR$19871088 (cento e noventa e oito mil, setecentos e dez
cruzeiros reais e oitenta e oito centavos). O senhor
conseguiria sustentar dignamente sua familia, como, sozinha,
sustento a minha com isto?
O senhor poderia me dizer, como já nos foi dito antes: "Se
não está satisfeita, procure outro emprego. Há muitos que
gostariam de estar em seu lugar". Porém, estudei 15 anos
para isso, gosto do que faço e tenho competência para tal.
Além do mais, não posso jogar fora 15 anos de serviço.
Estudei 15 anos para ter o meu emprego, como qualquer

doutor. E também trabalho duro. Na escola, na parte da manhã
e da tarde e á noite, depois que meus filhos dormem
(normalmente após as 10h30min), trabalho em casa com coisas
da escola. Trabalho de 2a a 2, inclusive nos feriados e
dias santos. Que outra profissão tem tanto serviço para
casa?
Como realizar meus modestos sonhos (um carrinho, velho
mesmo, uma filmadora, um aparelho de som, um brinquedo
melhor para meus filhos) com esse salário?
Nem una das poucas diversões que me sobraram, ler, posso me
dar ao "luxo' de fazê-la, com os preços dos livros e
revistas.
O senhor, como deputado, recebe à parte por reuniões
extras. E eu? Quem vai me recompensar pelas madrugadas
corrigindo cadernos, provas, fazendo planos de aula.
cartazes? Por que também não temos um pagamento extra por
todas as horas que fazemos em casa e também na escola, além
do que nos é pedido por lei? Por terem os politicos memória
curta e não se lembrarem de que um dia dependeram de uma
professora? Ou por não sermos nós a fazermos as leis?
Há poucos dias ouvi que, dos alunos que concluem o curso
superior, os mais inteligentes não vão para o Magistério.
Não concordo. Estou começando a achar que desperdicei minha
inteligência nessa profissão, uma das mais, senão a mais
desvalorizada. No entanto, deveria ser o contrário num
Estado que se diz preocupado na busca da qualidade do ensino
na escola pública.
E meus dois filhos? Como vou estudá-los com esse salário? O
senhor, com certeza, não tem esse problema. E humilhante e
vergonhoso uma professora não ter condições de estudar os
próprios filhos num Estado tão rico, em um pais que está
entre as 10 maiores potências econômicas do mundo.
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Outro dia, li que Minas Gerais ganhou da UNICEF nota 1C
para Educação, na busca da melhoria do ensino público.
Com salas abarrotadas. 40 ou mais alunos, pode-se esperar

qualidade do ensino?
Com falta de material didático-pedagógico moderno, pode-se
esperar qualidade do ensino?
Com falta de uma simples, mas eficiente biblioteca nas

escolas, pode-se esperar qualidade do ensino?
Com o descaso para com o profissional da educação, que terr
que ocupar dois cargos para sobreviver, pode-se esperar
qualidade do ensino?
Com a precária rede física escolar, pode-se esperar

qualidade do ensino?
Com a escola perdendo a sua real função e assumindo, por
completo, a responsabilidade dos pais, pode-se esperar
qualidade do ensino?
Será que essa busca pela qualidade do ensino na escola
pública, tão divulgada pelo Estado, não seria 'só para
inglês (ou, quem sabe, japonês ou norte-americano) ver"?
Bem, senhor deputado, estou à procura de alguém que possa

esclarecer minhas dúvidas e revoltas, mesmo que para isto
tenha que escrever para o pais inteiro.
Espero que o senhor não desconsidere minha carta.
Atenciosamente,
Valquiria de Souza Terra".
Em consideração á Profa. Walquiria, muito obrigado, Sr,

Presidente.
- Publicado de acordo com o texto original.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, dois assuntos me trazem esta tarde a esta
tribuna.
Em primeiro lugar, gostaríamos de parabenizar os
trabalhadores rurais sem terra que, no dia 19/5/93 ocuparam,
no Município de Campo Florido, a Fazenda Santo Inácio
Manchinho, uma fazenda de mais de 4.0001ha, que estava
fechada, parada e servindo á especulação imobiliária. No
último sábado, pudemos participar de uma comemoração ali,
agora não mais Fazenda Santo Inácio Manchinho, mas Nova
Fazenda Santo Inácio Manchinho. Depois de mais de um ano, os
trabalhadores rurais, que viveram mais de quatro anos á
margem da Rodovia 497, no Município de Iturama, com as 107
famílias, ocuparam essa fazenda e são, agora,
proprietários. Transformaram a fazenda, antes improdutiva,
numa área produtiva, apesar de não terem recebido apoio do
Governo Itamar Franco nem do Governo Hélio Garcia. Os
trabalhadores rurais que ocuparam a fazenda já conseguiram
produzir, mesmo depois de quase seis meses enfrentando a
Policia e outros órgãos de repressão. Eles começaram a
produzir e conseguiram colher mais de 3 mil sacas de arroz e
vão começar a colher, agora, feijão e amendoim. Conseguiram,
também, participar da campanha contra a fome, distribuindo
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os seus excedentes de hortaliças à população mais carente de
Campo Florido.
Vimos aqui, então, saudar a luta vitoriosa dos
trabalhadores rurais sem terra deste Pais, por intermédio
dos que foram assentados, agora, na Nova Fazenda Santo
Inácio Manchinho, no Município de Campo Florido. Gostaríamos
de parabenizar a liderança do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra que, hoje, estão nessa fazenda. As 107
famílias que ousaram enfrentar o Estado, ousaram enfrentar a
policia, conseguiram transformar uma fazenda improdutiva,
que vivia da especulação, em um espaço para a habitação e a
produção, para que, de fato, garantissem condição de vida
melhor ao povo brasileiro.
Gostaria de relatar que fiquei extremamente feliz de poder
participar desse aniversário, porque, no dia 19/5/93, estava
com os companheiros que ocuparam a terra, passando frio para
vigiar os jagunços, para que não viessem desmanchar o
acampamento. Vivenciamos dias difíceis no frio que fez no
ano passado. Mas, agora, pudemos ter a alegria de participar
da grande festa que, mais uma vez, demonstra que a única
forma de se garantir a melhoria da condição de vida do povo
brasileiro é, exatamente, por meio da reforma agrária. Uma
reforma que está ocorrendo e que vai continuar ocorrendo
pela força, pela mobilização e pelas realizações dos
trabalhadores. E devem, de fato, continuar ocorrendo essas
ocupações, às quais estaremos dando o nosso total apoio,
porque é a única maneira, de fato, de os trabalhadores serem
ouvidos e de transformarem fazendas improdutivas em áreas
produtivas. E quem quiser conhecer um pouco do trabalho que
está sendo realizado ali, está convidado. Tenho certeza que
os trabalhadores rurais se sentirão muito felizes em poder
receber não só os Deputados e Deputadas mas todas as pessoas
que podem, de fato, ver que os trabalhadores rurais querem
Ficar na terra, querem produzir na terra, porque não
agüentam mais ir para a cidade, morar em favela e ver seus
filhos transformarem-se em "trombadinhas". Eles querem, de
fato, produzir, ter uma vida digna e decente onde sabem
executar o seu trabalho, que é, exatamente, a lida com a
terra.
O segundo assunto que me traz a essa tribuna é o fato de

querer parabenizar o Rev. Caio Fábio. que foi reeleito para
mais um mandato à frente da Associação Evangélica Brasileira
- AEVB -, na semana próxima passada. O evento ocorreu em
Belo Horizonte, e nós, como sócios dessa associação,
estávamos ali participando.
Gostaríamos de ler a carta convocatória do 1 Congresso
Nacional da Associação Evangélica Brasileira, que vai
ocorrer em Brasil ia no período de 18 a 22/7/94, tendo como
tema A Missão da Igreja num Pais em Crise. A carta é a
seguinte: (- Lã):
"E com enorme alegria que a Associação Evangélica

Brasileira anuncia o 1 Congresso Nacional da AEVB, a se
realizar nos dias 18 a 22 de julho de 1994, na cidade de
Brasil ia-DF. Este quer ser um Congresso do povo de Deus para
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o povo de Deus, no próposito de discernirmos, juntos, os
rumos da vocação de Deus para a Igreja Evangélica
Brasileira, bem corno as necessidades, gemidos e esperanças
que caracterizam esta hora e realidade tão difícil da Nação
brasileira.
Ao buscarmos pelos rumos da vocação de Deus para a missão

da Igreja, nós queremos expressar nossa absoluta dependência
d'Ele, nossa submissão à Sua Palavra e nossa alegre
disposição para sermos orientados pelo Espírito Santo.
Queremos expressar, também, a nossa adoração ao Senhor da
vinha e da seara num contexto de discipulado e de
celebração, na consciência de que vivemos da graça de Deus.
Olhando para a Igreja da qual fazemos parte, celebramos seu
crescimento e expansão, seu envolvimento missionário e de
serviço, sua garra e sinais de maturidade. Todavia, ao
olharmos para esta mesma Igreja que cresce, também nos
sentimos desconfortáveis pela ênfase na quantidade em
detrimento da qualidade, pela busca da experiência sem uma
busca proporcional da palavra e sem uma correspondente
expressão ética. Além disso, percebemos também que esta
Igreja é caracterizada pelo encantamento, pelo místico sem
compromisso com o serviço, pela espiritualização da
realidade sem um relacionamento profético com a mesma. Tudo
isto nós queremos colocar diante do Senhor da Igreja, na
busca de uma ação purificadora e orientadora entre nós.
E quando voltamos nossos olhos para o nosso País, nos

entristecemos. Esta é, certamente, uma das horas mais longas
e difíceis que temos passado como Nação. Hoje o Brasil vive
na fronteira entre a crise e a desesperança. Conquanto nós.
como Igreja, somos também fruto e gastadores de crise,
sabemos e temos encontrado Aquele que é fruto e fonte de
esperança. E Ele é a esperança para nós e para este Pais em
crise.
E por isso que, neste Congresso, queremos clamar ao Senhor
pelo Brasil, e ser orientados por Deus para um serviço
cristão responsável, bíblico, integral e capaz de
manifestar, de forma inequívoca, as marcas do evangelho do
Senhor Jesus Cristo para este Pais.
O 1 Congresso Nacional da AEVB quer começar hoje. De que
forma isto pode acontecer? 1. Ore conosco por ele; 2.
Reserve esta data na sua agenda pessoal, na de sua Igreja
local e na de sua denominação; 3. Divulgue-o; 4. Organize
caravanas em sua cidade; e S. Pense na possibilidade de
realizar miniencontros desta natureza onde você vive.
Ao Senhor da graça e da vida nós consagramos o processo de
organização deste Congresso, na esperança de que através
dele estejamos expressando o nosso compromisso com o Senhor
e a nossa responsabilidade de co-gestão dos destinos desta
Nação.

- Publicado de acordo com o texto original.)
Então, mais uma vez, gostaria de parabenizar o Rev. Caio
Fábio por sua reeleição à frente da AEvB e informar a
respeito do 1 Congresso Nacional da AEVB, a ser realizado em
Brasilia.
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Preocupada com os destinos do Pais, a AEVB promoverá,
também, nos dias 7 e 8/8/94, no Hotel Glória, no Rio de
Janeiro, um debate com os presidenciáveis, ocasião em que
estarão presentes mais de 1.500 lideranças evangélicas de
todo o Pais. Estão sendo convidados a participar desse
debate os quatro primeiros colocados nas pesquisas. Serão
dois dias de debates, e cada presidenciável terá um período
do dia - uma manhã ou uma tarde - para fazer sua exposição.
Já confirmaram presença nesse evento o companheiro Lula e o
candidato Fernando Henrique Cardoso.
Esperamos que os outros também possam participar desse
debate, que é a oportunidade que teremos de poder colocar
nossas expectativas e, ao mesmo tempo, ouvir suas propostas
para o povo evangélico. Muito obrigado.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
14 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.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Agostinho Patrus (3) - indicação do Deputado Marcelo Cecê
como membro efetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito
para Investigar a Existência de Escravidão por Dividas de
Trabalho no Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na
Região Norte de Minas, no Prazo de 120 Dias, em substituição
ao Deputado Homero Duarte; indicação do Deputado João
Batista como membro efetivo da Comissão do Meio Ambiente;
Indicação do Deputado Mauro Lobo como membro efetivo da
Comissão de Ciência e Tecnologia (Ciente. Cópia ás
Lideranças. Designo. A Gerência-Geral de Apoio ás
Comissões.); Dilzon Meio - renúncia ao cargo de Presidente
da Comissão Especial para Estudar as Atribuições das
Comissões Especiais; Ermano Batista - renúncia ao cargo de
Vice-Presidente da Comissão Especial para Estudar as
Atribuições das Comissões Especiais (Ciente. Publique-se.
Cópia ás Lideranças. A Gerência-Geral de Apoio ás
Comissões.): Jaime Martins - falecimento da Sra. Maria
Cecilia do Amaral, em Nova Serrana; e Tarcísio Henriques -
falecimento da Sra. Áurea Possani, em Cataguases (Ciente-
Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais.
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos
Deputados José Laviola - atribuição de regime de urgência á
tramitação do Projeto de Resolução ng 2.037/94; Sebastião
Helvécio - atribuição de regime de urgência á tramitação do
Projeto de Resolução ng 1.998/94; e Romeu Queiroz -
atribuição de regime de urgência à tramitação do Projeto de
Resolução nQ 2.021/94, da Comissão de Justiça.

2è 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 - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de
Lei no 1.859/93, do Deputado Marcos Helênio, que proíbe as
concessionárias do serviço público de energia elétrica a
paralisação do fornecimento motivada por inadimplência do
consumidor. O projeto foi incluído em ordem do dia para os
fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre a mesa,
requerimento do Deputado Marcos Helénio, em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei no 1.859/93. A
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso VIII
do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se.
Discussão, em IQ turno, do Projeto de Lei 

no 
1-957/94, do

Governador do Estado, que cria a Assessoria de Comunicação
Social na estrutura das Secretarias de Estado, da PMMG e do
gabinete do Vice-Governador do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação com as Emendas nos 1 a 7,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas nos 1 a 7, da
Comissão de Administração Pública, e as Emendas nos 8 a 11,
que apresenta. Em discussão. Não há oradores inscritos.
- Vêm á Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei no 1.957/94
EMENDA Ng 12

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O "caput" do art. 3g da Lei no 9.554, de 15 de

abril de 1988, alterado pelo art. 90 da Lei no 11.406. de 28
de janeiro de 1994, passa a ter a seguinte redação;
"Art 3o - Os valores das horas-vôo sobre as quais se

calcula a gratificação especial a que se refere o art. 8g da
Lei 

no 
9-266. de 18 de setembro de 1986, devida aos

ocupantes dos cargos de Comandante de Avião a Jato, código
EX-41, símbolo QP-42; Comandante de Avião, código EX-24,
símbolo QP42; Piloto de Helicóptero, código EX-35. símbolo
OP-42, e Primeiro-Oficial de Aeronave, código EX-25, símbolo
QP-38, são os previstos no quadro abaixo,ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 91 da Lei no 11.406, de
28 de janeiro de 1984. incluído por meio desta lei,
incidindo sobre eles os índices de reajustamento geral
concedidos ao servidor público estadual.

Valores em URV
Vigência: lg/4/94

Comandante de Avião a Jato = 47,74
Comandante de Avião - Piloto de Helicóptero = 33,41
Primeiro-Oficial de Aeronave = 28,64." -
Sala das Reuniões, 24 de maio de 1994
Romeu Queiroz
Justificação: Ao aumentar as gratificações das categorias
referidas, objetiva-se apenas corrigir, em parte, a
considerável distorção existente entre a remuneração deste



servidor público e os vencimentos da mesma categoria no
setor privado.

EMENDA NQ 13
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O art. 91 da Lei nQ 11.406, de 28 de janeiro

de 1994, fica acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 91 - ...............................................
Parágrafo único - Ao Piloto de Helicóptero, código Ex-35,
licenciado Piloto de Linha Aérea de Helicóptero', portador
de certificado de habilitação técnica para vôos por
instrumento IFR - Instrument Flight Rules, Quando em função
de comando devidamente designado para tal por ato do Chefe
do Gabinete Militar do Governador, poderá ser atribuída a
gratificação especial assegurada, a mesmo titulo, ao
Comandante de Avião a Jato." - " -
Sala das Reuniões, 24 de maio de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação; Com a expressão "em função de comando"
pretende-se destinar a vantagem apenas ao piloto de direito
e de fato, isto é, àquele que for licenciado 'Piloto de
Linha Aérea de Helicóptero' e for portador de certificado de
habilitação técnica para vôos com instrumento (IFR -
rnstrument Flight Rules), além de reunir condições, em termo
de experiência, de efetivamente comandar a aeronave para a
qual foi designado.
Na prática, é comum verificar-se que o indivíduo possui
todos os requisitos em termos de experiência para
efetivamente ser designado comandante da aeronave.

EMENDA NQ 14
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Dê-se ao art. 6Q da Lei ng 11-399, de 6 de

janeiro de 1994, a seguinte redação:
"Art. 6g - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -. de natureza e
individuação contábeis, operará mediante a aplicação de
recursos sob a forma de financiamentos reembolsáveis, sem
prejuízo do disposto no art. 3g desta lei.".
Sala das Reuniões. 24 de maio de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: Houve erro de redação no texto originar do

projeto de lei que dispõe sobre o PROSAM. Tal erro não foi
corrigido durante o processo de tramitação, sanção e
publicação. Assim sendo, a alteração proposta para o art. 6Q
da Lei ng 11.399. de 6/1/94, visa a ajustar a redação do
projeto á correta intenção de seu autor.
O Sr. presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão foram apresentadas as Emendas ngs 12 a 14. do
Deputado Romeu Queiroz. Nos termos do 2g do arU 195 do
Regimento Interno, a Presidência devolve o projeto á
Comissão de Administração Pública para que esta emita
parecer sobre as emendas apresentadas.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 1.563/93, do

Deputado João Batista, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
exame otorrinolaringolõgico em crianças em idade escolar. A
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Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas ngs 1 e 2, que apresenta. A Comissão
de Saúde e Ação Social opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo ng 1, que apresenta, ficando prejudicadas as
Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão de
Saúde e Ação Social. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo ng 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em lg turno, • o Projeto de Lei ng 1.563/93 na forma
do Substitutivo ng 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 756/92. do
Deputado Emano Batista, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel á Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE -, do Município de Jequeri. 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 estão. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei ng
756/92 na forma do vencido em lg turno. A Comissão de
Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, ás 9 e 20 horas, nos termos do
edital de convocação, ficando desconvocada a extraordinária
de hoje, ás 20 horas; convoca, ainda, para a ordinária
também de amanhã, ás 14 floras, 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 279a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - 

lã 
PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO

DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação. de
proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng
1.991/94; encerramento da discussão; discurso do Deputado
Gilmar Machado: aprovação com a Emenda no 1 - Discussão, em
lo turno, do Projeto de Lei ng 1.999/94; aprovação com as
Emendas ngs 1 a 6 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Benê Guedes - Sebastião Helvécio -
Ami!car Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
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Cõssimo Freitas - Dlizon Meio - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - tbrahim Jacob - rvo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro -
Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcíslo Henriques -
Wanderiey Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

 ia PARTE
Ata

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa que foram retirados da pauta da
reunião os Projetos de Lei ngs 2.004/94. do Governador do
Estado, em virtude de sua aprovação na reunião
extraordinária realizada hoje pela manhã, e 807/92, do
Deputado Roberto Amaral, que foi devolvido à Comissão de
Politica Energética, para receber parecer sobre as emendas
a ele apresentadas na mesma reunião.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei ng 1.991194, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóveis à FAPEMIG. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Glinar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

o objetivo do encaminhamento desse projeto é fazer um alerta
sobre a necessidade de discutirmos melhor o desenvolvimento
em Minas Gerais.
Esta Casa, no seu processo constituinte, propiciou o
surgimento de um mecanismo importante, que é exatamente a
nossa FAPEMIG, garantindo na Constituição recursos para que,
com ela, tivéssemos um desenvolvimento equilibrado e, ao
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mesmo tempo, para que pudéssemos ter suporte para competir
com os demais Estados da União.
Pelo art. 212 da nossa Constituição, são assegurados 3% da
receita do Estado para o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia. Mas, lamentavelmente, .o Governo Helio Garcia
vem descumprindo esse dispositivo constitucional e agora,
buscando amenizar essa situação junto ao Tribunal de Contas
e querendo dar uma justificativa a esta Casa, tenta, com
esse projeto de lei, cobrir aquilo que deixou de repassar
no ano de 1992. O projeto vem com a Emenda nQ 1, apresentada
pela Comissão de Fiscalização Financeira, que se reporta ao
ano de 1992, e não ao de 1993, como propunha o projeto
inicialmente.
Entendemos que o Estado não deve mais ficar mantendo esses
mecanismos de doações de imóveis para tentar fornecer os
recursos de que a área de ciência e tecnologia necessita.
Minas Gerais está desenvolvendo grandes projetos, tanto na
área agrícola quanto nas áreas tecnológica e médica, que
necessitam, de fato, desses recursos, para amparo aos
pesquisadores.
Assim, fazemos um alerta porque esse foi um acordo para o
ano de 1992. No ano de 1993, esse acordo também não foi
cumprido. Neste ano, esse dispositivo continua sendo
desrespeitado. Apelamos para a Casa para que votemos o
projeto e continuemos cobrando do Executivo os recursos
necessários à área de ciência e tecnologia do Estado a fim
de que Minas Gerais veja resolvidos seus principais
problemas nas áreas médica, agrícola e pecuária.
Votamos o projeto, mas com tristeza, porque sabemos que, em
parte, estamos dificultando o trabalho dos pesquisadores de
Minas Gerais. Espero que projetos como esse não voltem mais
a esta Casa. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei ng
1.991/94 com a Emenda nQ 1. A Comissão de Fiscalização
F inanceira.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei no 1.999/94. do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Assistência ao
Turismo - FASTUR - 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
as Emendas nos 1 a 6, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ngs 1 a 6. da Comissão de
Fiscalização Financeira. Os Deputados que as aprovam queiram
permanecer como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em lo turno, o Projeto de Lei n
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1.999/94 com as Emendas ngs 1 a 6. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação. a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, ás 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.167,
QUE INSTITUI A SEMANA DA CULTURA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
As quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de março
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Tarcísio Henriques. Ivo José e
Roberto Amaral, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Tarcísio
Henriques, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar o parecer do Deputado Ivo
José, conforme o disposto no 2g do art. 138 do Regimento
Interno. D Deputado Ivo José emite parecer pela rejeição do
veto total à Proposição de Lei ng 12.167. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência
suspende a reunião por 15 minutos para a lavratura da ata
Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lg de março de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ivo José - Roberto Amaral.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI Ng 12.168,
QUE DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO, NO ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO, DOS NOMES DOS DEVEDORES DE MULTAS POR POLUIÇÃO E
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
As quinze horas do dia dois de março de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Roberto Amara], José Renato (substituindo este ao
Deputado Jorge Eduardo, por indicação da Liderança do PMDB),
Sebastião Costa e Francisco Ramalho, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente"ao
hoc", Deputado Roberto Amara], declara abertos os trabalhos
e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente, designar o relator e, se possivel, apreciar
a matéria. A seguir, o Presidente determina a distribuição
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Francisco Ramalho para atuar como escrutinador.
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. os Deputados
Roberto Amaral e Sebastião Costa. O Presidente empossa o
Vice-Presidente, que, por sua vez, no exercício da
Presidência, dá posse ao Presidente eleito, O Deputado
Roberto Amaral agradece a escolha de seu nome e designa como
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relator da matéria em pauta o Deputado Sebastião Costa, que
emite parecer no qual conclui pela manutenção do veto total
oposto á Proposição de Lei nQ 12.168. Submetido a discussão
e votação, é o parecer aprovado. A Presidência suspende a
reunião por 15 minutos para a lavratura da 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, 2 de março de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Sebastião Costa - Francisco

Ramalho - José Renato.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 868/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, o Projeto de
Lei no 868/92 tem em vista a regulamentação do art. 16 da
Constituição do Estado, no que concerne ao estabelecimento
de prazo para a regressão de que trata aquele dispositivo,
entre outras providências.
Após apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade apresentando-lhe três emendas, vem a proposição a
esta Comissão para, nos termos do art. 103. 1, "e". do
Regimento Interno, submeter-se a exame de mérito.

Fundamentação
O art. 16 da Carta mineira, que disciplina a matéria de
forma ainda mais rígida em relação ao tratamento a ela
dispensado pelo texto constitucional federal, tornou a
regressão obrigatória contra o agente responsável que, nessa
qualidade, dolosa ou culposamente, causar danos a terceiros,
onerando com isso as pessoas jurídicas de direito público ou
de direito privado prestadoras de serviços públicos. Cuidou,
ainda, o citado dispositivo constitucional de impor ao
legislador ordinário a fixação do prazo para que as
referidas entidades prestadoras de serviços públicos
busquem, judicial ou extrajudicialmente, o ressarcimento dos
danos junto a seus agentes faltosos.
O projeto ora analisado visa à regulamentação da norma

constitucional estadual e, além de estabelecer em 90 dias o
prazo a que já nos referimos, objetiva a previsão de sanções
a serem aplicadas aos administradores condescendentes, sejam
dirigentes públicos, sejam dirigentes de entidades privadas
prestadoras de serviços públicos, caso não cumpram os
ditames da norma legal.
A proposição contempla igualmente a aplicação de sanções
administrativas às pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviços públicos que, no exercício de função
pública, dolosa ou culposamente, causarem dano a terceiros.
A nosso ver, a matéria sob exame cuida não apenas da
regulamentação do art 16 da Constituição do Estado, mas de
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todo um arcabouço de princípios constitucionais, no qual se
destaca como um dos expoentes o principio da moralidade,
estampado no art. 13 da Carta Estadual-
0 Estado e as entidades que a ele se vinculam não podem
relevar as faltas cometidas por seus agentes quando, , no
exercício de suas funções, lesarem o patrimônio público ou
de entidade de que o Estado participe, em decorrência de
indenização a terceiros.
A administração pública não é proprietária dos bens de
domínio público, mas uma simples gestora de tais bens, e,
como tal, deve prestar conta de seus atos à sociedade.
Fixar o prazo para a regressão e impor sanções às

autoridades condescendentes com agentes faltosos constituem
mecanismos jurídicos que, certamente, levarão á moralização
e a um maior zelo para com a máquina administrativa, ao
mesmo tempo que propiciarão mudanças de hábitos e
comportamentos incompatíveis com a conduta de um gestor da
coisa pública.
Citemos Hely Lopes Meirelles:
"Os poderes e deveres do administrador público são os

expressos em lei, os impostos pela moral administrativa e os
exigidos pelo interesse da coletividade. Fora dessa
generalidade não se poderá indicar o que é poder e o que é
dever do gestor público porque, estando sujeito ao
ordenamento jurídico geral e às leis administrativas
especiais, só essas normas poderão catalogar, para cada
entidade, órgão, cargo, função, serviço ou atividade pública
os poderes e deveres de quem os exerce...".
Mais à frente:
"O poder - dever de agir da autoridade pública é hoje
reconhecido pacificamente pela jurisprudência e pela
doutrina. O poder tem para o agente público o significado de
dever para com a comunidade e para com os indivíduos, no
sentido de que quem o detém está sempre na obrigação de
exercitá-lo ( ... ). O poder do administrador público,
revestindo ao mesmo tempo o caráter de dever para a
comunidade, é insuscetivel de renúncia de seu titular..."
("Direito Administrativo Brasileiro", 16a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais. 1988, pp. 84 e 85).
Observe-se, entretanto, que, tendo em vista o aprimoramento
do projeto, apresentamos, incorporadas a este parecer,
emenda ao art. 4g e subemenda á Emenda no 3, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.

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

no 868/92, no lg turno, com as Emendas ngs 1 e 2, e pela
aprovação da Emenda ng 3 na forma da Subemenda no 1, que a
seguir apresentamos juntamente com a Emenda no 4.

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 3
Dê-se ao art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - As pessoas juridicas de direito privado

prestadoras de serviços públicos sob o regime de delegação
que causarem prejuízo a terceiros ficarão suspensas do
direito de participar de licitação pública e de prestar
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serviços públicos, até que provem o efetivo e total
pagamento da indenização fixada por decisão judicial ou por
acordo celebrado com a vitima.".

EMENDA NQ 4
O art. 4g e seu parágrafo único passam a ter a seguinte
redação:
"Art. 4g - O agente público condenado judicialmente em ação

de regressão ressarcirá o erário na forma da legislação
aplicável.
Parágrafo único - A cessação do exercício de cargo, emprego

ou função pública não exclui a responsabilidade do agente
causador do dano perante a entidade ou órgão a que servia.".
Sala das Comissões. 13 de abril de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Dilzon Melo, relator -
Sebastião Costa - Antônio Fuzatto - Ibrahim ,Jacob - Ermano
Batista.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 868/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, o Projeto de
Lei ng 868/92 estabelece prazo para que o Estado de Minas
Gerais e as pessoas jurídicas de sua administração indireta
promovam ação de regressão contra seus agentes quando estes,
agindo nessa qualidade. dolosa ou culposamente, causarem
danos a terceiros.
A proposição foi publicada e distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucional idade e legalidade apresentando-lhe as Emendas
ns 1 e 2. e à Comissão de Administração Pública, que se
manifestou pela aprovação do projeto apresentando-lhe a
Subemenda ng 1 à Emenda nQ 3 e a Emenda ng 4.
Passamos, agora, a analisar a matéria, nos termos do art.
103. X, do Regimento Interno

Fundamentação
O 6g do art. 37 da Constituição da República e o art. 16
da Carta mineira estabelecem que as pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito
de regressão contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
Trata-se, como se vê, da tese da responsabilidade civil do
Estado, que traduz a obrigação do agente público de reparar
os danos ou prejuízos de natureza patrimonial que cause a
outrem. Vale dizer: o terceiro prejudicado não tem que
provar que o agente procedeu com culpa ou dolo para lhe
ocorrer o direito ao ressarcimento dos danos sofridos. A
doutrina do risco administrativo o isenta do Ônus de tal
prova, basta que comprove o dano e que esse tenha sido
causado por agente da entidade imputada. A culpa ou o dolo,
caso haja, é problema das relações funcionais que escapa à
indagação do prejudicado.
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Entretanto. o Estado tem assumido tal responsabilidade
sozinho, sem apurar a participação de seus agentes nos
episódios que os envolvem. A proposição em comento pretende
exatamente resgatar essa situação impondo limites de prazo
para que o Estado, mediante a iniciativa do administrador
público, promova a ação de regressão para obrigar o agente
público responsável pelo prejuízo causado a arcar com os
ônus decorrentes de sua atuação.
E óbvio que a proposição em exame não implicará despesas
para o Estado; ao contrário, pretende que este seja
ressarcido pelos danos que o seu agente público lhe tenha
causado e com que ele, Estado, tenha sido obrigado, num
primeiro momento, a arcar patrimonialmente, obrigação que, a
principio, não seria sua.
Portanto, do ponto de vista financeiro-orçamentário, o

projeto de lei não encontra óbice à sua aprovação.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 868/92 com as Emendas ns 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Subemenda nQ 1 á
Emenda nQ 3, juntamente com a Emenda nQ 4, apresentadas pela
Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- José Renato - Marcos Helênio.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
P19 879/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei
em epigrafe tem por objetivo dar a denominação de José
Moisés Miziara Sobrinho à Rodovia 810, que liga os
Municípios de Pirajuba e Campo Florido.
Após sua publicação no "Diário do Legislativo" de 9/6/92,
foi o projeto distribuído a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V. "a",
do Regimento Interno. Cumpridas as diligências solicitadas
em reunião anterior, cabe a este órgão técnico emitir
parecer -

Fundament ação
A escolha de denominação para estabelecimentos,
instituições, prédios e obras do Estado só pode recair em
nome de pessoas falecidas que se tenham destacado por
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à
coletividade, conforme determina a Lei ng 5.378, de 3/12/69,
modificada pela Lei ng 7.621, de 17/12/79, desde que
inexista, no município, estabelecimento, instituição ou
próprio público com igual denominação.
A análise da matéria leva-nos a concluir que não existe
qualquer óbice ao seu trâmite regular, uma vez que todos os
requisitos legais foram preenchidos. Apenas sob o aspecto
formal, a proposição carece de reparos. Para melhor ajustá-
a à técnica legislativa, apresentamos a Emenda nQ 1, que
modifica a redação do art. 1Q.
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Conc 1 usão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
879/92 com a Emenda nQ 1, que transcrevemos a seguir.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art. l - Fica denominada Rodovia José Moisés Miziara a

Rodovia 810, que liga os Municípios de Pirajuba e Campo
Florido.".
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Emano Batista, relator - Célio
de Oliveira - Tarcísio Henriques - Antônio Pinheiro - Ivo
José.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.799/93

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epigrafe tem por escopo dar a denominação de Jerônimo Heitor
de Assunção á estrada que liga a BR-135 ao Distrito de
Aparecida de Minas, no Município de Fruta].
Nos ternos regimentais, após ser publicada, foi a matéria

examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal, não sendo encontrado óbice a sua normal tramitação.
Compete, agora, a esta Comissão apreciar conclusivamente a
matéria, conforme dispõe o art. 104. 1, "a". do Regimento
Interno.

Fundamentação
Conforme justifica o autor da proposição, a intenção de se

dar à mencionada estrada a denominação de Jerônimo Heitor de
Assunção prende-se à oportunidade de prestar homenagem à
memória desse ilustre político do Municipio de Frutal
Seu nome evoca a figura de dedicado produtor rural um dos
mais ativos e empreendedores da região. No entanto, foi a
vida pública, sempre voltada para o interesse do povo, que o
notabilizou. Destacou-se pelo trabalho em favor da
implantação de telefonia rural no Município de Fruta] e em
prol da fundação do Parque de Exposições Os Pioneiros, cuja
administração presidiu com lisura.
Por essas e outras ações. Jerônimo Heitor de Assunção era

um dos politicos mais queridos de sua cidade.
Nada mais j usto, portanto, do que o acolhimento da proposta
expressa no projeto de lei em estudo.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, no lQ turno,

do Projeto de Lei nQ 1.799/93.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.351/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o projeto de lei
em epigrafe institui o cadastro estadual dos
estabelecimentos que comercializam tintas em aerossol e dá
outras providências.
Após ter sido a proposição aprovada no lg turno com as
Emendas ngs 1 e 2, cabe a esta Comissão emitir parecer para
o 2g turno.
Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste

parecer.
Fundamentação

Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
apreço não encontra óbice do ponto de vista orçamentário ou
financeiro á sua aprovação.
Os gastos necessários ao estabelecimento dos controles
previstos no projeto são substancialmente inferiores aos
ganhos sociais decorrentes de sua implantação.
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 nQ 1.351/93, no 2g turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994
Célio de Oliveira. Presidente - Marcos Helênio, relator -
Baldonedo Napoleão - José Renato.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NO 1.351/93

Institui o cadastro estadual dos estabelecimentos que
comercializam tintas em aerossol e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica instituido o cadastro estadual dos
estabelecimentos que comercializam tintas em aerossol.
Parágrafo único - A inscrição no cadastro é obrigatória
para todos os estabelecimentos a que se refere o "caput'
deste artigo e deverá ser efetuada no prazo máximo de 90
(noventa) dias a contar da data de promulgação desta lei.
Art. 2g - Os estabelecimentos que comercializam tintas em
aerossol ficam obrigados a preencher formulário de venda do
produto.
f lg - O padrão e o conteúdo do formulário serão definidos

em decreto.
- O formulário será preenchido em 3 (três) vias no ato

de expedição da nota fiscal, observado o seguinte;
- a ia (primeira) via será entregue ao comprador;

II - a 2 (segunda) via permanecerá em poder do vendedor;
III - a 3 (terceira) via será encaminhada ao órgão

encarregado de administrar o cadastro, no prazo máximo de 30
(trinta) dias a contar da data de sua emissão.
Art. 3g - Fica proibida a venda de tintas em aerossol a

menores de 18 (dezoito) anos.
Art. 4g - Em caso de descumprimento do disposto nesta lei,
aplicar-se-ão ao infrator as seguintes penalidades;

- multa estabelecida em 2 (duas) vezes o valor da Unidade
Padrão do Estado de Minas Gerais - UPFMG - a cada autuação;
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II - multa cumulativa a cada reincidência.
Art. 5Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.522193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o Projeto de Lei
ng 1.522/93 dispõe sobre a criação de programa de incentivo
á fruticultura.
No lQ turno, a proposição foi aprovada na forma do

Substitutivo nQ 1 com as Emendas ngs 1 a 7.
Na forma regimental vem agora o projeto a esta Comissão
para receber parecer. Segue, anexa, a redação do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por finalidade incentivar a
fruticultura no Estado por meio da implantação de programa
especifico, que não trará repercussões econômico-financeiras
em curto prazo.
Como ressaltado anteriormente, o projeto visa à fixação de
diretrizes políticas para o setor da fruticultura e à
adequada orientação dos órgãos estaduais que atuam nesse
campo.
A aprovação da proposição é oportuna, uma vez que o Governo
brasileiro está negociando com o Banco Mundial um
financiamento de US$250.000.000,00 para o segmento de
exportação do setor. Ressalte-se, ainda, q ue os organismos
internacionais dão prioridade a financiamentos para Estados
que dispõem de programas e políticas bem definidos para a
adequada aplicação dos recursos obtidos.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.522/93 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio, relator -
José Renato - Baldonedo Napoleão.

Redação do Vencido no ia Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.522193

Cria o Programa de Incentivo á Fruticultura - MINASFRUTA -
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Programa de Incentivo á
Fruticultura - MINASFRUTA -, com o objetivo de coordenar as
atividades ligadas à produção, ao comércio, à
industrialização e ao consumo de frutas no Estado de Minas
Gerais.
Art. 2g - Compete ao Poder Executivo, na administração e na

execução do programa:
- promover o zoneamento agroclimático do Estado,

identificando as áreas adequadas à fruticultura;
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II -. registrar e fiscalizar as unidades de produção e o

comércio de mudas frutiferas, bem como as unidades de
produção, comércio e industrialização de frutas;
III - incentivar a comercialização, a exportação e o

consumo de frutas, bem como o desenvolvimento técnico e
econômico dos produtores;
IV - implementar pesquisas e experimentos com vistas à

melhoria da qualidade e da produtividade, dos métodos de
produção e da comercialização:
V - estimular o cooperativismo e outras formas de

associativismo entre os produtores, em particular nas ações
voltadas para a compra de insumos, a industrialização e a
comercialização do produto;
VI - criar mecanismos que facilitem a padronização e a
classificação do produto, com vistas à instituição de
certificados de qualidade da origem e da produção de frutas
e seus derivados;
VII - incentivar a implantação de agroindCistrias nas
regiões produtoras de frutas, em especial os pequenos e os
médios empreendimentos autônomos e os de cooperativas ou
associações de produtores;
VIII - facilitar o acesso ao crédito, nas instituições
financeiras do Estado, aos produtores carentes de recursos,
bem como as cooperativas e às associações de produtores.
Parágrafo único - Poderá a MINASFRUTA, para a consecução
dos seus objetivos, celebrar convénios e contratos com
entidades afins de direito público ou privado.
Art. 3 - As ações governamentais relativas à implementação
do programa a que se refere esta lei contarão com a
participação de representantes dos produtores e dos
trabalhadores do setor.
Art. 4Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.762/93

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, o projeto em
tela dispõe sobre a pesagem obrigatória dos recipientes de
gás liquefeito de petróleo à vista do consumidor.
No 1Q turno, foi o projeto aprovado com as Emendas ns 1 e

2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Agora, vem a matéria a esta Comissão a fim de receber
parecer para o 2Q turno. Segue anexa a redação do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme se manifestou anteriormente esta Comissão, é
necessária a intervenção do poder público a fim de se
coibirem abusos q ue acarretam prejuizos ao consumidor.
A proposta parlamentar em exame visa à defesa do
consumidor, protegendo direito e garantia fundamental do
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cidadão, conforme dispõe o inciso XXXII do art. Sg da
Constituição Federal, razão por que merece aprovação desta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela, aprovação do Projeto de
Lei ng 1.762/93, no 2g turno, na forma do vencido no l
turno.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1994.
Marcos Nelênio. Presidente - Márcio Miranda, relator -

Ajalmar Silva.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 1.762/93
Dispõe sobre a pesagem obrigatória de recipientes de gás
liquefeito de petróleo à vista do consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Os distribuidores de gás liquefeito de Petróleo -
GLP -, para uso domiciliar, institucional, comercial,
industrial, automotivo ou quaisquer outros usos autorizados
pelo Conselho Nacional do Petróleo - CNP -, ficam obrigados
a:

- proceder, á vista do consumidor, á pesagem do
recipiente de troca por ele fornecido no momento da
comercialização do produto;
II - descontar do preço do produto adquirido pelo

consumidor o valor correspondente ao remanescente de gás
retido no recipiente utilizado para a troca.
Parágrafo único - Ficam obrigados a proceder á pesagem

todos os distribuidores que fornecem o produto ao consumidor
final, independentemente da modalidade de distribuição e das
proporções do recipiente que contém o GLP.
Art. 2Q - As sanções previstas no Código de Defesa do

Consumidor aplicam-se, no que couber, ao distribuidor que
descumprir as normas dispostas nesta lei.
Art. 3Q - As despesas decorrentes da adaptação da

distribuição do GLP engarrafado ás exigências desta lei não
poderão ser repassadas ao consumidor final.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor 6 (seis) meses após sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de maio de 1994.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.996/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a adquirir
imóvel pertencente ao Municipio de Jequitinhonha.
Aprovado no lg turno na forma proposta, retorna o projeto

de lei a esta Comissão para receber parecer para o 2g turno.
Fundamentação

Conforme esta Comissão manifestou-se anteriormente, a
proposição em apreço não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, a sua aprovação.
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Trata-se de autorização para aquisição de imóvel de
interesse social, pois nele funciona a Escola Estadual
Henrique Haitman.
O projeto está de acordo com a legislação vigente,

merecendo prosperar nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.996/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 24 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Marcos Helênio - José Renato.

a1
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Belo Horizonte, sexta-feira, 27 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 538a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE MAIO DE 1994

Presidência dos Deputados Bené Guedes
e Sebastião Helvécio

SUMÁRIO: ABERTURA - 1 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios - Apresentação de Proposições:
Proposta de Emenda à Constituição ng 40/94 - Projetos de Lei
nos 2.046 a 2.051/94 - Requerimentos ns 5.337 a 5.342/94 -
Requerimento do Deputado Marcos Helénio - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Agostinho Patrus, Roberto Luiz
Soares (2) e Jaime Martins e da Comissão de Defesa do
Consumidor - Oradores Inscritos; Discurso do Deputado Gilmar
Machado - 2ê PARTE (ORDEM DO DIA): 1g Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Marcos Helênio; aprovação - 2g Fase: Discussão e
votação de proposições: Votação, em lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 807/92: requerimento do Deputado Agostinho Patrus;
aprovação - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei n
1.957/94: aprovação com as Emendas ns 1 a 12, 13, na forma
da Subemenda ng 1, e 14 a 16 - Votação, em lQ turno, do
Projeto de Resolução ng 2.037/94; aprovação - Votação, em 2g
turno, do Projeto de Lei nQ 1.996/94; aprovação - Votação,
em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei ng 12.240;
requerimento do Deputado Agostinho Patrus; aprovação -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.660/93:
aprovação com a Emenda no 1 - Discussão, em lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 1.699/93; aprovação com as Emendas flQ5 1 e
2 - ENCERRAMENTO - ORDEM 00 DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Militão - Rémolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Côssimo Freitas - Dilzon Meio
- Eduardo Srãs - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ivo José
- Jaime Martins - Jorge Hannas - José Braga - José Leandro -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio
- Maria Elvira - Maria Olivia - Mauro Lobo - Milton Sailes -
Paulo Pettersen - 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.



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

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Antônio Pinheiro, lg-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIaS

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Recursos Humanos e Administração em exercido (2),
comunicando, a respeito de requerimento do Deputado Marcos
Helênlo (pedido de informações sobre gastos efetuados pela
Secretaria da Educação com aluguel), que recomendou a adoção
das providências cabíveis; e acusando o recebimento da
relação de propostas tidas como prioritárias pelos
participantes da audiência pública realizada em Diamantina.
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor-Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, em resposta a pedido de diligência da
Comissão de Constituição e Justiça, informando que,
consultada a Secretaria da Segurança Pública, esta Pasta
manifestou interesse em continuar , ocupando o imóvel objeto
do Projeto de Lei n 1.255/93. (- A Comissão de Constituição
e Justiça.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor-Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, em atendimento a pedido de diligência da
Comissão de Constituição e Justiça, informando que, tão logo
haja pronunciamento da Secretaria de Esportes a respeito do
Projeto de Lei ng 1.888/94, esta Casa será cientificada. (-
A Comissão de Constituição e Justiça.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor-Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, em atendimento a pedido de diligência da
Comissão de Fiscalização Financeira, informando que, tão
logo a Secretaria da Educação se pronuncie a respeito do
Projeto de Lei ng 1.698/93, esta Casa será informada. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Rodrigo Octávio Coutinho Filho, Presidente da
Sociedade Mineira de Engenheiros, solicitando exame mais
detalhado do Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei ng 807/92,
já que o referido substitutivo exclui as circunscrições
hidrográficas como elemento básico de gestão das águas. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei ng 807/92.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 40/94
Acrescenta parágrafo ao art. 157 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Acrescente-se ao art. 157 da Constituição do
Estado o seguinte
"Art. 157 - ..............................................
Sg - Para efeito de elaboração da lei orçamentária anual,

serão consideradas as propostas sistematizadas e priorizadas
pela Assembléia Legislativa em audiência pública regional a
que se refere o inciso III do § 2g do art. 60, a partir das
propostas resultantes de audiências públicas municipais para
esse fim realizadas pelas Câmaras Municipais até 30 de abril
de cada ano, nos termos de regulamentação própria.".
Art. 2Q - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Reuniões, de maio de 1994.
Elmo Braz - Agostinho Patrus - Sebastião Helvêcio - Rêmolo
Aloise - Amilcar Padovani - Bené Guedes - Maria Olivia -
Oilzon Melo - Geraldo Santanna - Wilson Pires - Péricles
Ferreira - Ambrósio Pinto - Simão Pedro Toledo - José Braga
- Sebastião Costa - Mauro Lobo - Márcio Miranda - Homero
Duarte - Jaime Martins - Baldonedo Napoleão - Francisco
Ramalho - Tarcisio Henriques - Jorge Hannas - Antônio
Pinheiro - Marcelo Cecé - Wanderley Ávila.
Justificação: A experiência tem demonstrado que as

audiências públicas regionais constituem poderoso e profícuo
instrumento de abertura e de interiorização do Poder
Legislativo, propiciando a participação direta da população
na elaboração das leis e a sua conseqüente conscientização
politica e civica. Evidenciou-se, desde o primeiro momento,
como um dos resultados mais positivos e concretos das
audiências públicas a priorização de propostas para inclusão
na lei orçamentária, razão por que, em 1994, as audiências
foram regulamentadas de modo que seu principal objetivo seja
a mencionada priorização.
Ainda que se constate um inegável avanço e um significativo
aprimoramento do modelo das audiências públicas, algumas
deficiências persistiram, tendo sido detectadas não apenas
pela Assembléia, mas também pelas próprias comunidades
participantes. Assim sendo, surgiram manifestações quanto à
dificuldade de se garantir um caráter efetivamente regional
e abrangente para as listas de prioridades, tendo em vista o
maior peso de participação da cidade-sede da audiência, além
da impossibilidade de que todos os municipios se façam
presentes nos encontros regionais.
Buscando corrigir tal distorção e, ao mesmo tempo,
aproveitar o fato de que muitos municípios já realizaram
suas audiências públicas, é que se pretende aprovar a
alteração preconizada, de modo que o Poder Legislativo
continue a realizar suas audiências, agora, a partir de
encontros municipais, garantindo-se maior alcance da
iniciativa.
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- Publicada, fica a proposta em poder da Mesa, pelo prazo
de três dias, para receber emenda, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 2.046/94
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário Gentio, com sede no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário Gentio, com sede no Município de
Ponte Nova.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1994.
Reinaldo Lima
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário
Gentio é uma sociedade civil sem fins lucrativos, composta
de pessoas que representam os sistemas e os interesses da
comunidade. Não faz discriminação religiosa nem político-
partidária.
São finalidades da entidade participar dos trabalhos de
desenvolvimento do município, incentivar o desenvolvimento
da agricultura e cooperar na melhoria do nível de vida e do
bem-estar da comunidade em que atua.
Cumpre ainda salientar que a referida entidade possui todos
os documentos necessários para que 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
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.047194
Declara de utilidade pública a Creche Orminda Barbosa

Vieira, com sede no Município de Monte Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche

Orminda Barbosa Vieira, com sede no Município de Monte Belo-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de maio de 1994.
Homero Duarte
Justificação: A Creche Drminda Barbosa Vieira, com sede no

Município de Monte Belo, é uma entidade beneficente, que se
destina ao desenvolvimento da comunidade local, notadamente
nos aspectos da promoção humana, cultural e religiosa dos
habitantes do município. A entidade funciona há mais de dois
anos e seus estatutos estão registrados no Cartório de
Pessoas Jurídicas da Comarca Atestado anexo do Juiz de
Direito comprova o preenchimento das demais exigências
legais para o reconhecimento da utilidade pública de
entidade.
D respeito aos direitos humanos é instrumento importante
para o engrandecimento do homem. Dessa forma, o empenho do
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Estado em apoiar e incentivar a solidariedade ao próximo
propiciará aos indivíduos o alcance do exercido pleno da
cidadania.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública da

entidade, é justa a aprovação desse projeto.
- Publicado, vai o projeto as 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 2.048194
Declara de utilidade pública a Creche Providência Divina,

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
Providência Divina, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de maio de 1994-
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A Creche Providência Divina, fundada em
janeiro de 1992, é uma sociedade civil sem fins lucrativos
que tem por objetivo principal a proteção á maternidade e á
infância. A entidade presta assistência a cerca de 100
crianças com idades entre 6 meses e 6 anos.
Para ter acesso a subvenções sociais, é de conveniência que

a creche seja reconhecida de utilidade pública. Para tanto,
ela apresenta toda a documentação necessária, que segue
anexa ao 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 HQ 2.049/94
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Santo

Antônio do Monte da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Santo Antônio do Monte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Central de Santo Antônio do Monte da Sociedade de São
Vicente de Paulo. com sede no Município de Santo Antônio do
Monte.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1994.
Maria Elvira
Justificação: O Conselho Central de Santo Antônio do Monte

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Santo Antônio do Monte, tem seu estatuto registrado no
Cartório de Pessoas Jurídicas sob o nQ 252, do livro 3-C.
De acordo com o atestado fornecido pelo Juiz de Direito.
José Rafael Gontijo. o Conselho Central de Santo Antônio do
Monte da Sociedade de São Vicente de Paulo funciona há mais
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de dois anos, seus dirétores são pessoas idôneas e não
percebem remuneração pelo exercício dos respectivos cargos.
Submetemos, pois, á apreciação dos eminentes colegas da
Casa o projeto que apresentamos, solicitando-lhes o apoio
para 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 arU 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.050194
Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Melmei, com

sede no Município de Mateus Leme.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo

Espirita Meimei, com sede no Município de Mateus Leme.
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 maio de 1994.
Milton Salies
Justificação: O Grupo Espírita Meimei, com sede no

Município de Mateus Leme, encontra-se em funcionamento desde
novembro de 1993, data de sua fundação -
A entidade tem por finalidade difundir a prática do
espiritismo evangélico e da caridade cristã, por meio de
obras de assistência e promoção humana.
Essas são as razões que justificam a apresentação deste

projeto de lei-
- 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 2.051/94
Declara de utilidade pública a Associação Beneficência

Popular, com sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficência Popular, com sede no Município de Mariana.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação. -
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Mauri Torres
Justificação: A Associação Beneficência Popular é uma
sociedade civil de caráter assistencial, beneficente,
educativo e cultural, sem fins lucrativos.
São objetivos principais da entidade a educação da infãncia
e da juventude, a prática da caridade em hospitais,
orfanatos e entidades semelhantes, no território nacional, a
manutenção de estabelecimentos de ensino técnico de 2Q grau,
a realização de cursos de formação e a promoção de campanhas
de saneamento em benefício das populações do interior.
O trabalho desenvolvido pela instituição, reconhecida de
utilidade pública federal, cresce em importância se
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considerarmos que ela é mantenedora das seguintes entidades,
entre outras: Educandário Monsenhor Rafael, de Alvinõpolis;
Instituto Educacional Monsenhor Rafael. de Timóteo; Escola
Doméstica Monsenhor Horta, de Bom Jesus do Amparo;
Educandário Monsenhor Horta, de Miguel Burnier; Escola Ana
Angélica, de Antônio Dias; e Casa de Formação, localizada em
Belo Horizonte.
Ante o exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares á aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS,
NQ 5.337/94, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Saúde com vistas à liberação de ambulância para atender ao
Povoado de São Geraldo, no Município de Francisco Sá. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 5.338/94, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estada e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas ao asfaltamento de trecho da estrada
que liga o Povoado de São Geraldo, no Município de Francisco
Sá. à BR-135.
No 5.339/94, do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
TELEMIG com vistas à implantação de sistema de telefonia
rural no Povoado de São Geraldo, no Município de Francisco
Sá. (- Distribuídos á Comissão de Administração Pública.)
NQ 5.340/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas á
liberação de verba para a construção de um posto de saúde na
zona rural de rndayaçu, no Município de Alto Jequitibá. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social
NQ 5.341/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
liberação de verba para a reconstrução da Praça Padre Júlio
Maria, no Município de Alto Jequitibá. (- A Comissão de
Educação.)
NQ 5.342/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de
congratulações com a Sra. Valya Maia Rolim pelo seu trabalho
em benefício dos moradores carentes do Município de Coronel
Fabriciano. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja emitido
parecer, pela Cõmissão de Defesa do Consumidor, sobre o
Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei nQ 1.605/93, do Deputado
Roberto Amaral, que dá nova redação ao art. 11 da Lei no
977, de 17/9/27, e outras providências.

COMUM! CAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Agostinho Patrus, Roberto Luiz Soares (2) e Jaime Martins e
da Comissão de Defesa do Consumidor.

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, ocupo a tribuna para
comunicar à Casa e a todos que não comparecerei à reunião de
amanhã, pois haverá uma audiência em Brasilia, onde estarei
presente, ás 151h30min, com o Presidente da CEF, para que
possamos discutir a situação dos conjuntos habitacionais em
Minas Gerais. Estarei acompanhado do Deputado Federal
Nilmário Miranda, e iremos, também, ao Congresso Nacional.
Infelizmente, teremos que relatar e divulgar o que está

ocorrendo em Minas Gerais. Colocaremos, muito claramente,
que o Presidente da Assembléia Legislativa - não a Mesa
desta Casa -, acatando uma deliberação, um questionamento do
Deputado José Militão, está inviabilizando, impedindo a
instalação de uma CRI. Estaremos fazendo essa denúncia e, ao
mesmo tempo, estaremos entregando um documento que demos à
Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público, a
respeito das arbitrariedades que estão ocorrendo aqui, nesta
Casa.
A Presidência não deixa publicar o relatório de um trabalho
desenvolvido por uma comissão. Isso é muito grave. Já
tínhamos alertado a Casa, e não se chegou a nenhuma
conclusão. Portanto, faremos a denúncia tanto na CEF quanto
no Congresso Nacional e veremos quais as outras ações que
poderemos adotar, no q ue diz respeito a vias de denúncias na
Procuradoria-Geral da República e no Ministério Público.
Não é possível que um candidato a Deputado Federal, como o

Sr. Danilo Castro, consiga impedir os trabalhos desta Casa.
Não podemos admitir e não vamos ficar calados diante disso.
Já demos á Presidência o prazo que ela pediu. Fizemos,
inclusive, contatos com a imprensa, e o SBT estará
acompanhando a nossa visita e divulgará os dados que temos
com relação aos conjuntos habitacionais. Lamentamos que o
Presidente da Assembléia Legislativa nos tenha levado a
tomar essas medidas, já que, lamentavelmente, não podemos
mais continuar convivendo com arbítrios dessa natureza.
Começaremos a acionar outros canais. Se a Assembléia não
age, há outros mecanismos no Pais que irão agir, pois não é
possível que tantas irregularidades continuem acontecendo e
a Casa do povo de Minas Gerais se coloque á mercê da
orientação de um candidato a Deputado Federal. Não podemos
admitir que o Legislativo mineiro fique calado por
causa disso. Isso não vamos admitir, nem aceitar. Lamento
que o Presidente da Assembléia Legislativa exponha esta Casa
• una situação desse tipo. Não nos resta outra alternativa,
• não ser procurar outros meios, e é o que vamos fazer junto
ao Presidente da CEF, junto ao Ministério Público e ao
Congresso Nacional
E necessário que defendamos o povo mineiro das

arbitrariedades cometidas durante a construção dos conjuntos
habitacionais. E esse arbítrio está ocorrendo para proteger
candidatos, o que é, realmente, um absurdo. Nunca pensei que
esta Casa iria se curvar diante de uma figura, e desejamos
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que isso fique muito claro, o Sr. Danilo de Castro, que está
mandando nas decisões da Presidência da Casa.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Agostinho Patrus, Lider do BRO - indicação do Deputado kemil
Kumaira para atuar como membro efetivo na Comissão de
Educação (Ciente. Cópia ás Lideranças. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio ás Comissões.); pela Comissão de Defesa do
Consumidor - aprovação, na 45a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos ns 5.271/94, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, e 5.290/94, do Deputado Jaime Martins (Ciente.
Publique-se); pelo Deputado Roberto Luiz Soares (2) -
falecimento do Sr. João Francisco, em Governador Valadares,
e do Sr. Bueno Torrent. em São Geraldo; e pelo Deputado
Jaime Martins - falecimento do Sr. Galdino Batista da
Silveira, em Carmôpolis (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é
aprovado requerimento do Deputado Marcos Helênlo, em que
solicita audiência da Comissão de Defesa do Consumidor para
emitir parecer sobre o Substitutivo nQ 1 ao Projeto de Lei
ng 1.605/93.

2a Fase
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - 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.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei
no 807/92. do Deputado Roberto Amara], que dispõe sobre a
política hidrica no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 a 7, que
apresenta. A Comissão de Politica Energética opinou por sua
aprovação com as Emendas ns 1 a 4. 6, na forma da Subemenda
nQ 1. e 7, da Comissão de Justiça; pela prejudicialidade da
Emenda no 5, da mesma Comissão; e pela aprovação das Emendas
ngs 8 a 31, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n
1. que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da
Comissão de Meio Ambiente. Emendado em Plenário, voltou o
projeto á Comissão de Política Energética, que opina pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nQ 2, pela
prejudicial idade das Emendas ns 33 e 35 e pela rejeição das
Emendas nos 32. 34, 36 e 37.
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Vem à Mesa requerimento do nobre Députado Agostinho Patrus,
solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei flQ
807/92. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.957/94, do
Governador do Estado, que cria a Assessoria de Comunicação
Social na estrutura das secretarias de Estado, da PMMG e do
gabinete do Vice-Governador do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opinou pela sua aprovação com as Emendas ns 1 a 7,
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto com as Emendas ns 1 a 7, da
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas ns 8 a
11, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto á
Comissão de Administração Pública, que opinou pela aprovação
das Emendas ns 12 e 14; 13, na forma da Subemenda ng 1; 15
e 16, estas duas apresentadas pela Comissão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas ngs 1 a 12; 13, na forma da Subemenda nQ 1; e 14 a
16. Os Deputados que as aprovam permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o
Projeto de Lei nQ 1.957/94 com as Emendas nQsl a 12; 13, na
forma da Subemenda n 1; e 14 a 16. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Resolução nQ 2.037/94,
da Mesa da Assembléia, que adapta o sistema de carreira da
Assembléia Legislativa ao disposto no Projeto de Lei ng
2.016/94. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. A Mesa da
Assembléia.
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.996/94, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
adquirir imóvel pertencente ao Municipio de Jequitinhonha. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Redação.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
nQ 12.240, que fixa o limite para o valor das multas
incidentes sobre débitos relativos a impostos e taxas
estaduais. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. Vem à Mesa requerimento do Deputado Agostinho Patrus,
em que solicita o adiamento da votação do Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.240. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Aprovado.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.660/93. do
Deputado Cêlio de Oliveira, que dispõe sobre a construção de
passarelas para pedestres em todas as rodovias estaduais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela sua
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aprovação com a Emenda ng 1, que apresenta. Â Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de Administração
Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam queiram permanecer como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1.
Os Deputados que a aprovam queiram permanecer como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em
l Q turno, o Projeto de Lei nQ 1.660/93 com a Emenda ng 1. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 1.699/93, do
Deputado Tarcisio Henriques, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da construção de eclusas em todas as obras
de represamento de rios para aproveitamento energético. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas ns 1 e 2, que apresenta. A Comissão
de Politica Energética perdeu o prazo para emitir parecer.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam queiram permanecer como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1
e 2. Os Deputados que as aprovam queiram permanecer como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,
em lg turno. o Projeto de Lei nQ 1.699/93 com as Emendas ngs
1 e 2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
26, ás 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para
a ordinária de amanhã, dia 26, 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 280a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE MAIO DE 1994
Presidência do Deputado Sené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE: Ata - 2? PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 807/92;
questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
existência de número regimental; votação do Substitutivo n
2; aprovação; verificação de votação; inexistência de
"quorum" anulação da votação - Chamada para recomposição de
"quorum; existência de número regimental para discussão -
Discussão. em IQ turno, do Projeto de Resolução ng 2.037/94;
encerramento da discussão - Discussão, em 2Q turno, do
Projeto de Lei nQ 1.996/94; encerramento da discussão -
Discussão, em turno único, do Veto Total á Proposição de Lei
nQ 12.240; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 91h15min, comparecem os Deputados:
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José Militão - Rêriiolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bonifácio
Mourão - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo -
Eduardo Brás - Elisa Alves - Emano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - rvo José - Jaime Martins - João Batista - Jorge
Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricies Ferreira - Roberto Luiz Soares - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Benó 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
Ata

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

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 807/92. do
Deputado Roberto Amaral, que dispõe sobre a política hídrica
no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A
Comissão de Justiça opinou pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas ngs 1 a 7, que apresentou. A Comissão
de Política Energética opinou pela sua aprovação com as
Emendas ngs 1 a 4, 6, na forma da Subemenda ng 1, e 7, da
Comissão de Justiça; pela prejudicialidade da Emenda ng 5.
da referida Comissão; e pela aprovação das Emendas ns 8 a
31, que apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela
sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, que apresentou.
A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo ng 1. da Comissão de
Meio Ambiente. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Política Energética, que opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nQ 2; pela prejudicialidade
das Emendas ngs 33 e 35; e pela rejeição das Emendas ngs 32.
34, 36 e 37.
Em votação, o Substitutivo nQ 2.
Com a palavra, pela ordem, o Deputado Tarcísio Henriques.

Questão de Ordem
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O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, peço a V.
Exa. que verifique, de plano, se há" quorum" para votarmos
matéria de tamanha importância.
Solicito, também, a V. Exa. que aja rigorosamente com os
ilustres companheiros anotando suas faltas e que suspenda a
reunião, porque não há "quorum" suficiente para a
continuação dos trabalhos.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
Sr. Secretário, Deputado Geraldo Rezende, que proceda á
chamada para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 38 Deputados, há 3
Deputados nas comissões. Portanto, há "quorum" para o
prosseguimento dos nossos trabalhos.
Em votação, o Substitutivo ng 2, apresentado pela Comissão
de Política Energética. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Aprovado.

Verificação de Votação
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Peço verificação de
votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 16 Deputados; votou
contra 1 Deputado; não houve "quorum" para votação. A
Presidência torna sem efeito a votação.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário, Deputado

Geraldo Rezende. que proceda ã chamada para recomposição de
"quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 22 Deputados; 6
Deputados estão nas comissões. Não há" quorum" para votação,
mas o há para discussão.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Resolução no
2.037/94. da Mesa da Assembléia, que adapta o sistema de
carreira da Assembléia Legislativa ao disposto no Projeto de
Lei ng 2.016/94. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.996/94, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
adquirir imóvel pertencente ao Município de Jequitinhonha. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.
Discussão, em turno único, do Veto Total á Proposição de
Lei nQ 12.240, a qual fixa o limite para o valor das multas
incidentes sobre débitos relativos a impostos e taxas
estaduais. A Comissão Especial opinapela manutenção do
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO



O Sr. Presidente - Esgõtada 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
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária, também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Ng 12.167,
QUE INSTITUI A SEMANA DA CULTURA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
As onze horas do dia primeiro de março de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Tarcisio Henriques, Ivo José e Dilzon MelO
(substituindo este ao Deputado Roberto Amara], por indicação
da Liderança do PTB), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Tarcisio Henriques, declara abertos os trabalhos e informa
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e, se possível, apreciar o
parecer. A seguir, o Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Dilzon Melo para atuar como escrutinador.
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos
Presidente e Vice-Presidente os Deputados Tarcisio Henriques
e Ivo José, respectivamente. O Presidente empossa o Vice-
Presidente, que, por sua vez, no exercido da Presidência,
dá posse ao Presidente eleito. O Deputado Tarcisio Henriques
agradece a escolha de seu nome e designa como relator da
matéria em pauta o Deputado Dilzon Melo, que emite parecer
mediante o qual conclui pela manutenção do veto total oposto
à Proposição de Lei no 12.167. Na fase de discussão, os
Deputados No José e Tarcisio Henriques se manifestam
contrariamente ao parecer do relator. Submetido a votação, é
o parecer rejeitado com os votos contrários dos Deputados
Tarcisio Henriques e No José. O Presidente, nos termos do
2Q do art. 138 do Regimento Interno, designa o Deputado No
José como novo relator da matéria. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião a se realizar no
dia lQ de março, às 14h30min, na Sala das Comissões, com a
finalidade de se apreciar o parecer do Deputado Ivo José, e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, lg de março de 1994.
Tarcislo Henriques, Presidente - Roberto Amaral - No José.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL Â PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.107,
QUE DETERMINA A TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS TRIBUTARIOS QUE
MENCIONA PARA MUNICÍPIOS QUE ABRIGUEM, NO TODO OU EM PARTE,
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL OU ÁREA DE PROTEÇÃO DE
MANANCIAL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de março
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
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Comissões os Deputados Ambrõsio Pinto, Célio de Oliveira e
Baldonedo Napoleão (substituindo este ao Deputado Arnaldo
Canarinho, por indicação da Liderança do P508). membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Ambrôsio Pinto, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator
e, se possível, apreciar a matéria. A seguir, o Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Célio de Oliveira para
atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se
que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados
Ambrõsio Pinto e Célio de Oliveira, respectivamente. O
Presidente empossa o Vice-Presidente, que, por sua vez, no
exercício da Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O
Deputado Ambrõsio Pinto agradece a escolha de seu nome e
designa como relator da matéria em pauta o Deputado Célio de
Oliveira, que emite parecer mediante o qual conclui pela
manutenção do veto total à Proposição de Lei nQ 12.107.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
Presidência suspende a reunião por 15 minutos para a
lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e
aprovada por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente agradece a presença dos Deputados e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de março de 1993.
Ambrósio Pinto, Presidente - Célio de Oliveira - Baldonedo

Napoleão.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NO 12.112,
QUE DÁ A DENOMINAÇÃO DE ANTÔNIO DE CASTRO SILVA AO TRECHO DA
RODOVIA MG-020, QUE LIGA OS MUNICtPIOS DE BELO HORIZONTE,
SANTA LUZIA E JABUTICATUBAS
As onze horas do dia dois de março de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Francisco Ramalho, Célio de Oliveira (substituindo
este ao Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança
do PTB). José Leandro (substituindo o Deputado Ronaldo
Vasconcel los, por indicação da Liderança do PL), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Francisco Ramalho, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator
e, se possível, apreciar a matéria. A seguir, o Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Célio de Oliveira para
atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se
que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Francisco Ramalho e Ronaldo
Vasconcellos. O Deputado Francisco Ramalho agradece a
escolha de seu nome e designa como relator da matéria em
pauta o Deputado Célio de Oliveira, que emite parecer pela
manutenção do veto total oposto à Proposição de Lei nQ
12.112. Submetido a discussão e votação, é o parecer



aprovado. A Presidência suspende a reunião por 15 minutos
para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata é
lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos Deputados e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 2 de março de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente - Célio de Oliveira - José

Leandro.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.190,
QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO
AGRÍCOLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
As quatorze horas e trinta minutos do dia oito de março de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Jaime Martins, Roberto Amaral,
Geraldo Rezende e Wilson Pires, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc" $ Deputado Jaime Martins, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente da Comissão, designar o relator e, se
possivel , apreciar a matéria. A Presidência suspende a
reunião por 20 minutos para votação em Plenário. As
lahSOmin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jaime Martins, Wilson Pires, Geraldo Rezende e Roberto
Amara], membros da Comissãosupracitada. Havendo número
regimental, o Presidente "ao hoc", Deputado Jaime Martins.
declara reabertos os trabalhos e determina a distribuição
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Geraldo Rezende para atuar como escrutinador.
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. os Deputados
Jaime Martins e Wilson Pires. O Presidente empossa o Vice-
Presidente, que, por sua vez, no exercicio da Presidência,
dá posse ao Presidente eleito. O Deputado Jaime Martins,
agradece a escolha de seu nome e designa como relator da
matéria em pauta o Deputado Geraldo Rezende, que emite
parecer pela manutenção do veto parcial oposto à Proposição
de Lei ng 12.190. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. A Presidência suspende a reunião por 15
minutos para a lavratura da 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, 8 de março de 1994.
Jaime Martins, Presidente - Wilson Pires - Geraldo Rezende

- Roberto Amaral
ATA DA 32g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As dez horas do dia dez de março de mil novecentos e noventa
e quatro, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Márcio Miranda, Maria José Haueisen e Wilson Pires, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Deputado Márcio Miranda assume a Presidência, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à
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leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente Informa que
a reunião tem por objetivo eleger o Presidente da Comissão,
tendo em vista o disposto no 6 lg do art. 117 do Regimento
Interno. O Deputado Márcio Miranda subscreve as cédulas de
votação e as distribui aos parlamentares. Em seguida,
designa para escrutinador o Deputado Wilson Pires.
Recolhidas as cédulas, o escrutinador anuncia o resultado: é
eleita para Presidente da Comissão a Deputada Maria José
Haueisen, com três votos. 0 Deputado Márcio Miranda empossa
a Presidente eleita, que agradece a escolha de seu nome.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradece a
presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Maria José Haueisen, Presidente - Márcio Miranda - Tarcisio

Henriques - Antônio Pinheiro.
ATA DA 103a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia dezessete de maio de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Célio
de Oliveira e Ivo José, membros da supracitada Comissão.
Encontra-se presente, também, a Deputada Maria José
Haueisen. 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. A Presidência coloca em votação
requerimento da Deputada Maria José Haueisen, que solicita
seja convidada a Sra. Maria da Glória Malta, advogada da
Deputada Elisa Alves, para prestar esclarecimentos a esta
Casa sobre depoimentos veiculados na imprensa local. O
requerimento é rejeitado. Em seguida, o Presidente informa
que foram baixados em diligência á COMIG o Projeto de Lei n
1.625/93; ao autor os Projetos de Lei ngs 1.828/93, 1.876,
1.924, 1.939, 1.955 e 1.992/94; á Secretaria de
Administração os Projetos de Lei rias 1.870 e 1.940/94: á
Câmara Municipal de Divinópolis o Projeto de Lei nQ 1.874/94
e à Secretaria da Fazenda o Projeto de Lei no 1.923/94.
Informa, ainda, que foram distribuídos ao Deputado Ermano
Batista os Projetos de Lei ngs 2.008 e 2.009/94: ao Deputado
Clêuber Carneiro o Projeto de Lei no 2.010/94; ao Deputado
Célio de Oliveira os Projetos de Lei ns 2.011 e 2.012/94 e
ao Deputado Ivo José o Projeto de Lei nQ 2.013/94. Passa-se
á discussão e à votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado
Célio de Oliveira procede à leitura dos pareceres do
Deputado Ermano Batista sobre os Projetos de Lei nos
1.118/92 e 1.396/93, os quais concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
projetos com as emendas que receberam o nQ 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
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aprovados. Com a palavra, o Deputado tvo José procede à
leitura dos pareceres do Deputado Ermano Batista sobre os
Projetos de Lei nQs 1705/93 e 1.873/94, os quais concluem
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade, do primeiro com a Emenda flQ 1 e do segundo com
as Emendas ns 1 a 3. Postos em discussão e votação, cada um
por sua vez, são os pareceres aprovados. A Presidência
informa que o parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.760/93 não
será apreciado por esta Comissão, em virtude de requerimento
do autor solicitando que o projeto seja encaminhado á
Comissão seguinte. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende
procede à leitura do parecer do Deputado Ermano Batista
sobre o Projeto de Lei nQ 1.930/94, 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 Célio de Oliveira emite
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 867/92, mediante o qual
conclui pela constitucionalidade, pela antijuridicidade e
pela ilegalidade da matéria. Posto em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Célio de
Oliveira emite pareceres sobre os Projetos de Lei ns 1.872
e 1.962/94, nos quais conclui pela inconstitucionalidade de
ambos; e sobre o Projeto de Lei nQ 1.950/94, no qual conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da proposição. 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 Clêuber Carneiro sobre o Projeto de Lei
nQ 1.859/93. o qual conclui pela inconstitucionalidade do
projeto. Posto o parecer em discussão, o Deputado Ivo José
solicita vista da matéria, a qual é concedida pelo
Presidente. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.758/93, mediante o qual
conclui pela inconstitucionalidade da matéria. Na fase de
discussão, o Deputado Ivo José solicita vista da matéria, a
qual é concedida pela Presidência. Com a palavra, o
Deputado Geraldo Rezende emite parecer sobre o Projeto de
Lei nQ 1.875/94, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria com as Emendas ns 1 a 6. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Passa-se á discussão e á
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede
à leitura do parecer do Deputado Ermano Batista sobre o
Projeto de Lei nQ 1.910/94, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite
pareceres nos quais conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nos
1.975, 1.994 e 2.001/94. Postos em discussão e votação, cada
um por sua vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra, o
Deputado Célio de Oliveira procede á leitura do parecer do
Deputado Antônio Pinheiro sobre o Projeto de Lei ng
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1.802/93, o qual conclui pela inconstitucionalidade da
matéria Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Ivo José procede à
leitura do parecer do Deputado Antônio Pinheiro sobre os
Projetos de Lei ns 1.982 e 1.983/94.. os quais concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
projetos. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado
Cél lo de Oliveira procede á leitura do parecer do Deputado
Antônio Pinheiro sobre o Projeto de Lei ng 1.987/94, o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Posto em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Ivo josé emite
pareceres sobre os Projetos de Lei flQ5 1.895 e 2.003/94,
madiante os conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade das proposições. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Ivo José procede à
leitura do parecer do Deputado Clêuber Carneiro sobre o
Projeto de Lei ng 1.981/94, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite pareceres
sobre os Projetos de Lei nos 1.986 e 1.969/94, mediante os
quais conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos projetos, apresentando a Emenda ng 1
ao Projeto de Lei ng 1.969/94. Postos em discussão 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, em dia e horário já
estabelecidos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Célio de Oliveira - Tarcisio

Henriques - Marcos Helênio.
ATA DA 44g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia dezoito de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helénlo, Márcio Miranda e
Maria Olivia, membros da Comissão supracitada. Encontra-se
presente, também, o Deputado Roberto Carvalho. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Marcos Helênio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio
Miranda que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. D Deputado Márcio Miranda lê requerimento do
Deputado Roberto Carvalho, em que solicita sejam ouvidos na
reunião os representantes do Dr. Luis Aureliano Gama de
Andrade, Presidente da Fundação João Pinheiro, os quais
discorrerão a respeito da comercialização e do
abastecimento de produtos hortigranjeiros na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Colocado em votação, é o
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requerimento aprovado. A Presidência informa que a reunião
tem por objetivo ouvir os Srs. José Nogueira Soares Nunes,
Presidente da Associação Mineira de Supermercados; João
Batista Rezende, professor da UNA e da Fundação Universidade
de Itaúna; Alcione de Castro Dias Bicalho; Mônica Barros de
Lima Starling, os três últimos representando o Dr. Luis
Aureliano Gama de Andrade, Presidente da Fundação João
Pinheiro; Maria Regina Nabuco, Secretária Municipal de
Abastecimento de Belo Horizonte; Lúcia Pacifico Homem,
Presidente do Movimento das Donas de Casa; e Gilson Santos
Neves. Chefe do Departamento Técnico do CEASA. A Presidência
tece considerações relativas ao objetivo da reunião e
concede a palavra aos expositores, que discorrem sobre as
tendências dos preços dos hortigranjeiros na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, bem como sobre a atuação
do CEASA-MG-Unidades da Grande 8H, destacando sua
importância para o setor produtivo mineiro e sua influência
no funcionamento dos mercados atacadista e varejista de
hortigranjeiros. O Presidente se ausenta e passa a direção
dos trabalhos ao Deputado Márcio Miranda. Os convidados e
demais participantes debatem questões relativas ao
abastecimento de produtos em que o consumidor é beneficiado,
á comercialização dos produtos hortifrutigranjeiros e á
qualidade e às oscilações dos preços desses produtos,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos convidados, dos Deputados e das demais
autoridades, convoca os membros desta Comissão para a
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 25 de maio de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Ajalmar

Silva.
ATA DA 88a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo
Carneiro Leão, Jorge Eduardo e Hely Tarquinio (substituindo
este ao Deputado Wilson Pires, por indicação da Liderança do
PP), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a reunião tem por objetivo discutir o
anteprojeto de lei que dispõe sobre as tabelas de vencimento
da FHEMtG, altera dispositivos das Leis ngs 11.383, de
4/1/84, e 11.406. de 28/1/94. e dá outras providências. A
seguir, convida a tomarem assento á mesa os Srs. José Maria
Borges, Secretário da Saúde; Francisco de Assis Machado,
Superintendente da FHEMrG, Marize Bicalho Pinto Rodrigues,
representando o Sr. Lincoln Marcela Silveira Freire,
Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; e
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Nicodemus de Arimatéia e Silva, representando a Sra. Eliane
de Souza, Presidente do Sindicato dos Médicos. O Presidente
convida, ainda, a tomar assento à mesa o Sr. Marx Golgher,
membro do Conselho Regional de Medicina. O Presidente
concede a palavra a cada um dos convidados, que prestam
esclarecimentos e opinam sobre o anteprojeto em pauta.
conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, o
Presidente dá inicio aos debates e concede a palavra aos
oradores inscritos, Srs. Temistocles Marcelus Neto e Sálvio
Nunes, ambos do SINO-SAÚDE; Aurelina Cal iare Arize, Auxiliar
Administrativo do Sanatório Sta. Izabel ; Mauro Eustàquio
Santos Gaspar, Motorista do Hospital Júlia Kubitschek;
Carlos Augusto dos Passos Martins, Auxiliar de Enfermagem do
Hospital João XXIII; Irene Fátima Menezes e Mônica Fernandes
Abreu, do SINO-SAÚDE. 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. 25 de maio de 1994.
Jorge Hannas. Presidente - Márcio Miranda - Geraldo da
Costa Pereira. -
ATA DA 69a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia dezoito de maio de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Tarcisio Henriques, Antônio Fuzatto, Sebastião
Costa e João Marques, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tarcisio
Henriques, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
João Marques que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Havendo correspondência a ser lida, o Presidente
solicita ao Deputado Sebastião Costa que faça a sua leitura.
Lêem-se, então, os ofícios do colegiado da Escola Estadual
Nossa Senhora Aparecida de lg e 2g Graus, de Passa-Quatro,
solicitando concurso público para o cargo de Serviçal, e dos
servidores da FHEMIG, solicitando melhores condições
salariais. Passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado João
Marques emite parecer sobre as emendas apresentadas em
Plenário ao Projeto de Lei ng 1.323/93, do Deputado Tarcisio
Henriques, mediante o qual conclui pela rejeição da Emenda
ng 2. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Com a
palavra, o Deputado João Marques emite parecer para o lg
turno do Projeto de Lei ng 1.097/92. da Deputada Maria José
Haueisen, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto
com a Emenda ng 1, da Comissão de Administração Pública.
Discutido e votado, é aprovado o parecer. O relator do
Projeto de Lei ng 1.655/93, no lg turno, Deputado João
Marques, emite parecer no qual conclui pela aprovação da
proposição. Discutido e votado, é o parecer aprovado. O
Deputado Tarcísio Henriques, relator, no lg turno, do
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Projeto de Lei flQ 1757/93 do Deputado José Militão,
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo no 1, ficando prejudicada a
Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase
de discussão, o Deputado Antônio Fuzatto solicita vista do
processo, a qual é concedida pelo Presidente. Passa-se à 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 pela aprovação, no 2g turno, do Projeto de Lei no
1.453/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos. Discutido e
votado, é o projeto aprovado. O Deputado José Remato,
relator do Projeto de Lei ng 1.586/93, do Deputado Anderson
Adauto, emite parecer pela aprovação do projeto, no ¶Q
turno. Discutido e votado, é o projeto aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1994-
Tarcísio Henriques, Presidente - Antônio Fuzatto - Oilzon

Melo - Ermano Batista - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.312/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o Projeto de Lei
no 1.312/93 tem por escopo criar linha de transporte
coletivo intermunicipal, com sede em Cataguases, que ligará
os Municípios de Cataguases, Rio Pomba, Barbacena, São João
de]-Rei, Itutinga e Lavras.
Publicada em lg/4/93, foi a proposição distribuída á
Comissão de Constituição e Justiça, que, em exame
preliminar, concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela 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 implantação da linha de transporte coletivo de que trata
o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo integrar
comunidades de grande importância econômico-social da Zona
da Mata mineira, facilitando o intercâmbio entre elas, o
qual, embora já existente, se faz com dificuldade devido à
ausência de um sistema de transporte adequado.
Uma vez concretizada a medida, as comunidades beneficiadas
poderão desfrutar um meio de transporte eficiente, capaz de
suprir a grande demanda de passageiros, com resultados
altamente positivos para o desenvolvimento de cada município
e de toda a região.
Entretanto, para adequar o projeto ás disposições
constitucionais, impõe-se a necessidade de substituir, no
art. lo, a expressão "permissão" por "concessão".
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Necessária se faz também a supressão do art. 2g, pois a
publicação do edital a que se refere o aludido dispositivo
não deve ficar sujeita a prazos, já que se trata de tarefa
administrativa complexa, dispondo o DER-MO de
di scr i cionar i edade para executá-la.

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

Lei no 1.312/93, no lQ turno, com as Emendas ns 1 e 2, a
seguir apresentadas.

EMENDA No 1
Substitua-se, no art. lQ, a expressão "permissão" por
"concessão'1

EMENDA NQ 2
Suprima-se o art. 2o.
Sala das Comissões, 4 de maio de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Emano Batista, relator -

José Renato - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.454193
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wellington de Castro, o referido

projeto de lei declara de utilidade pública a Associação SDS
Criança Garibalde Carpaneda de Araguari , com sede no
Município de Araguari.
Publicado, o projeto foi submetido á apreciação da Comissão

de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a
alteração proposta pela Emenda no 1. de sua autoria.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para deliberação
conclusiva no lo turno, nos termos do art. , 104, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a referida Associação tem por
finalidade promover ações que assegurem os direitos da
criança e do adolescente. Para tanto, dedica-se a obras
caritativas e assistenciais, proporcionando ás crianças e
aos jovens carentes o amparo médico e educacional de que
necessitam.
E indiscutível, portanto, o mérito da proposição em tela.

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

nQ 1.454/93 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.312/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques. o Projeto de Lei
ng 1.312/93 cria linha de transporte rodoviário coletivo
intemmunicipal ligando os Municípios de Cataguases, Rio
Pomba, Barbacena, São João dei-Rei. Itutinga e Lavras.
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Publicada, foi a proposiçào enviada á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A seguir, foi distribuida
á Comissão de Administração Pública, que opinou por sua
aprovação com as Emendas ngs 1 e 2. Cabe agora a esta
Comissão examinar a matéria.

Fundamentação
O projeto beneficia região populosa de grande importância
econômica para o Estado, a qual não possui transporte
rodoviário no nivel que seria desejável. Dessa forma,
viabiliza melhor circulação das pessoas, com grande impacto
no progresso dos municípios supramencionados e melhoria das
condições de vida da população.
Do ponto de vista financeiro e orçamentário, salientamos a
inexistência de desembolso por parte do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.312/93, no 1g turno, com as Emendas ngs 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1994.
José Renato, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Dílzon Melo - Márcio Miranda - Marcos Helênio.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.561193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto em tela
estabelece as diretrizes para a cooperação técnico-
financeira entre o Estado e os consórcios administrativos
intermunicipais de saúde e dá outras providências.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Em seguida, a Comissão de Saúde e Ação Social opinou pela

aprovação do projeto com as Emendas ns 1 a 3.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em estudo não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário á sua aprovação. Ela versa sobre a
cooperação técnico-financeira a ser oferecida pelo Estado
aos consórcios administrativos intermunicipais de saúde. No
que tange à cooperação financeira, as despesas decorrentes
da execução da lei proposta correrão por conta de dotações
consignadas no orçamento do Estado.
Além disso, ressaltamos o disposto no art. 158 da

Constituição Estadual, que assim preceitua:
"Art. 158 - A lei orçamentária assegurará investimentos

prioritários em programas de educação, saúde . .
Parágrafo único - Os recursos para os programas de saúde
não serão inferiores aos destinados aos investimentos em
transporte e sistema viário`.
Todavia, com vistas ao aperfeiçoamento do texto do projeto,
apresentamos o Substitutivo no 1, na conclusão deste
parecer.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.561/93 na forma do Substitutivo ng 1, apresentado
por esta Comissão e a seguir transcrito, ficando
prejudicadas as Emendas ngs 1 a 3, da Comissão de Saúde e
Ação Social.

SUBSTITUTIVO Ng 1 AO PROJETO DE LEI No 1.561193
Estabelece as diretrizes para a cooperação prestada pelo
Estado aos consórcios administrativos intermunicipais de
saúde e dá outras providências
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Estado prestará cooperação para orientar a

constituição e a manutenção de consórcios intermunicipais de
saúde, nos termos desta lei.
Parágrafo único - A cooperação do Estado é a prestação de
serviço técnico-profissional relativo á organização do
consórcio e à avaliação de investimentos que excedam as
possibilidades de mobilização de recursos dos municípios
consorciados.
Art. 2Q - Considera-se consórcio administrativo
intermunicipal, para efeito desta lei, a associação de
municípios com a finalidade da prestação comum das ações e
serviços de saúde que lhes correspondam, mediante termo de
acordo ou de ajuste, sob direção única, estabelecida esta
condição nos seus atos constitutivos.
Art. 3g - Os consórcios administrativos intermunicipais
terão direção única, exercida por um Conselho Diretor.
f lg - Comporão o Conselho Diretor:
- um representante do Conselho Municipal de Saúde do

município consorciado, livremente eleito por seus membros:
II - o Prefeito do município consorciado ou pessoa por ele

designada.
2g - O mandato dos membros do Conselho Diretor

mencionados no inciso 1 do parágrafo anterior será de 2
(dois) anos, vedada a sua reeleição.

- Cabe ao Conselho Diretor elaborar o Plano Conjunto
de Atendimento Regional, observadas as disposições do art.
4Q desta lei.

4g - O Consórcio Administrativo rntermunicipal poderá
propor o remanejamento de parcelas de recursos destinados a
investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial
ambulatorial e hospitalar e ás demais ações de saúde,
conforme o disposto na Lei ng 8.142 (federal), de 1990, ou
na legislação que a ela suceder.

So - Cabe ao Poder Executivo Estadual requerer dos
municípios a elaboração do Plano Municipal de Saúde,
fornecendo a orientação técnica necessária para sua
elaboração e supervisionando sua formulação, sem exigência
de contrapartida, respeitados os princípios da autonomia
municipal.
Art. 4g - O Plano Conjunto de Atendimento Regional é o
instrumento técnico-legal que compreende:

- a agregação das ações e dos serviços previstos nos
Planos Municipais de Saúde;
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II - as ações e os serviços complementares, a serem

executados ou implementados pelos órgãos especializados do
Estado de Minas Gerais. -
Art. 5Q - O Plano Conjunto de Atendimento Regional
preencherá, no mínimo, os seguintes requisitos:

- referência exclusiva a ações e serviços de saúde;
II - estrita observância dos planos de saúde formulados

pelos municípios consorciados;
III - levantamento detalhado dos recursos ,humanos,

materiais e financeiros empregados pelo Sistema único de
Saúde, de responsabilidade e gestão dos municípios
consorciados:
IV - completo e detalhado levantamento da demanda de

serviços de saúde verificada nos últimos lo (dez)
exercícios, destacando-se a parcela não atendida e a
projeção estatística da demanda por origem e destino;
V - estudo demográfico da região para dimensionamento e
justificação de investimentos futuros;
VI - aprovação pelos conselhos municipais de saúde;
VII - especificação objetiva e detalhada das obrigações a
cargo do Poder Executivo Estadual;
VIII - inclusão das ações previstas pelos planos
plurianuais dos municípios e do Estado, no que concerne aos
objetivos e às metas para as despesas de capital e para as
despesas relativas aos programas de duração continuada
Parágrafo único - Os recursos para elaboração e execução do
Plano Conjunto de Atendimento Regional de Saúde serão
previstos em dotações especificas do orçamento dos
municípios consorciados e do orçamento do Estado,
especialmente no de seguridade social.
Art. 6Q - O Consórcio Administrativo Intermunicipal de
Saúde, semestralmente, prestará contas da aplicação dos
recursos a ele repassados pelos municípios consorciados,
permitindo a estes o cumprimento dos princípios
constitucionais e legais de fiscalização e controle
Art 7g - Qualquer cidadão é parte legítima para requerer do
Conselho Diretor dos Consórcios de que trata esta lei
demonstrativos referentes a:

- fontes de recursos destinados ao seu financiamento;
II - receita efetivamente realizada;
Iii - extratos bancários comprobatórios de movimentação de

recursos;
IV - completa e clara descrição das despesas efetuadas,

discriminadas separadamente as de custeio e as de
investimentos;
V - relação de homens/horas efetivamente trabalhadas, por
tipo de habilitação profissional;
VI - resultados alcançados com os trabalhos realizados, em
termos de pacientes atendidos, natureza do atendimento;
VII - preços unitários das ações de atendimento.
Parágrafo único - Recebida a solicitação de que trata este

artigo, o Conselho Diretor terá 15 (quinze) dias de prazo,
prorrogável por igual período, para prestar os
esclarecimentos devidos.
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Art. SQ - O Poder Executivo Estadual, no prazo de 90
(noventa) dias contados da publicação desta lei, publicará
minuta de ajuste para possibilitar aos municípios
Interessados a constituição do Consórcio Administrativo
Intermunicipal para Ações e Serviços de Saúde, constando, no
mínimo, dos seguintes requisitos;

 

- participação dos representantes dos municípios
associados no Conselho Gestor;
II - composição paritária de representação, garantindo a

cada município voz e voto;
III - forma de escolha e período dos mandatos;
IV - distribuição de responsabilidades e encargos;
V - gestão dos recursos exercida pelo Presidente do
Conselho Diretor, em conjunto com o Tesoureiro, sob a
supervisão dos demais membros;
VI - inclusão obrigatória de pelo menos um município que
possua, ou tenha condições de criar, infra-estrutura de
saúde adequada ao atendimento da demanda regional
especialmente no que diz respeito á medicina preventiva e
curativa;
VII - penalidades e vedações.
Art. 9g - O Poder Executivo Estadual priorizará, na
celebração de convénios no âmbito da saúde, os municípios
constituídos em consórcios administrativos intermunicipais.

 

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de maio de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Marcos Helênio, relator -
José Renato - Saldonedo Napoleão.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.565/93

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado João Batista. o Projeto de Lei n
1.565/93 dispõe sobre a obrigatoriedade da coleta e do
tratamento de resíduos sólidos para reciclagem, nas cidades
mineiras com mais de 20 mil habitantes.
Após ser publicado, em 13/8/93, foi o projeto distribuído,
nos termos regimentais, á Comissão de Constituição. e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n
1.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao

mérito do projeto de lei.
Fundamentação

A obrigatoriedade da coleta e do tratamento de residuos
sólidos para reciclagem nas cidades com mais de 20 mil
habitantes, proposta pelo Substitutivo nQ 1 ao Projeto de
Lei nQ 1.565/93, esbarra em uma série de problemas que a
inviabi 1 izam.
Para a implantação de um sistema de reciclagem, há que

considerar as características próprias de cada município no
que diz respeito á composição dos resíduos gerados pela



comunidade. Seria necessário, para tanto, um estudo prévio
para se avaliar a alternativa técnica mais adequada para o
tratamento desses resíduos.
Para se tornar efetiva essa proposta, seria necessária,
também, a implantação, em cada município, da coleta
seletiva.
Essa medida tem-se concretizado em pequenas comunidades,

como, por exemplo, em repartições públicas e escolas, onde o
reaproveitamento é feito no próprio local, sem a preocupação
com a receita a ser gerada pela venda do material reciclado.
Alguns especialistas nessa área, como o Prof_ Benjamim de

Carvalho, não vêem nessa prática fonte de lucros capazes de
justificar a obrigatoriedade de sua adoção.
Dessa forma, o Projeto de Lei ng 1.565/93 e o Substitutivo
ng 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,
tornam-se inviáveis, uma vez que visam a impor o processo de
tratamento de resíduos sólidos aos municípios com mais de 20
mil habitantes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei
nQ 1.565/93 na forma proposta, bem como do Substitutivo ng
1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 4 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José, relator -

Aílton Vilela.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.565193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o Projeto de Lei n
1.565/93 objetiva tornar obrigatória a coleta e o tratamento
de resíduos sólidos para fins de reciclagem nas cidades
mineiras com mais de 20 mil habitantes.
Publicada, foi a proposição distribuída ã Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando o
Substitutivo no 1. A seguir, a Comissão de Meio Ambiente
opinou pela rejeição da matéria. Agora, vem o projeto a esta
Comissão para que ela, nos limites de sua competência,
examine-o.

Fundamentação
E pequeno o impacto da proposição para as finanças públicas

estaduais, e maior para as finanças municipais.
Verifica-se a participação financeira do Estado apenas onde
há a possibilidade de que sejam celebrados convênios e
concedidos financiamentos para instalação de usinas de
reciclagem.
O projeto, portanto, não encontra óbice à sua norma]

tramitação.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.565/93, no lg turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1994.
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José Renato, Presidente - Márcio Miranda, relator - Dilzon
Meio - Marcos Helênio - Péricles Ferreira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.773/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, o projeto de lei
em epígrafe declara de utilidade pública o Centro Espirita
Fé e Caridade, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado, o projeto foi submetido á apreciação da Comissão

de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o lQ turno de

deliberação conclusiva, nos termos do Regimento Interno.
Fundamentação

Entidade sem fins lucrativos, o Centro Espírita Fé e
Caridade tem por objetivo difundir a doutrina espirita
codificada por Allan Kardec e promover tanto o estudo
teórico e experimental do espiritismo como a prática do bem
por todos os meios ao seu alcance.
Dentro dessa perspectiva de atuação, a entidade vem
realizando um trabalho de meritório valor em benefício da
comunidade belo-horizontina, a cujos membros mais carentes
oferece, inclusive, assistência material e espiritual.

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

Lei nQ 1.773/93, na forma proposta.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.791193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcelo Cecé, o projeto de lei em
tela pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Conjunto Minas Caixa 8 e do
Movimento dos Sem Casas, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicada, foi a proposição encaminhada á Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice á sua
tramitação e apresentou-lhe a Emenda nQ 1. Cabe, agora, a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
1 Q turno, obedecendo ao que prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação tem por finalidade representar os
moradores do mencionado conjunto e os sem-casas junto ao
poder público e às entidades da iniciativa privada.
O mérito da entidade evidencia-se pelos relevantes Serviços
que presta á comunidade em que atua, o que a torna
merecedora da declaração de utilidade pública.

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

Lei no 1.791/93, no lo turno, com a Emenda no 1 da Comissão
de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.901194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego do Diamante, com
sede no Municipio de Tarumirim.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices a sua tramitação, o
projeto vem a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade mencionada, fundada em 1986, tem como objetivo a
assistência técnica e social aos produtores rurais,
notadamente aos pequenos lavradores da comunidade do Córrego
do Diamante.
Ademais, a referida associação presta serviços médico-

odontológicos aos associados carentes.
Pelos relevantes trabalhos desenvolvidos pela instituição,

julgamos oportuna a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 1901/94 com a Emenda flQ 1. da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1904.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.909/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Agostinho Patrus,
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Espera Feliz - APAE -, com
sede no Municipio de Espera Feliz.
Após ser examinado, preliminarmente, pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva-

Fundamentação
A entidade em tela tem por objetivo promover o bem-estar, a
proteção e o ajustamento de crianças ou adultos
excepcionais. Além disso, a APAE de Espera Feliz coopera com
as instituições públicas e particulares empenhadas na
educação de excepcionais, utilizando todos os meios
possiveis para a consecução desse ideal e para a manutenção
da Associação em moldes atualizados.
Acreditamos, pois, merecer a entidade ser declarada de

utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno, do
Projeto de Lei nQ 1.909/94, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 2€ de maio de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.910194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado José Leandro,
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Nossa
Senhora Auxiliadora do Bairro Santa Maria, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado, foi o projeto examinado pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, a matéria a
esta Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade mencionada é uma sociedade sem fins lucrativos,
com personalidade jurídica, que tem por finalidade o
acolhimento de crianças carentes do bairro, a quem presta
assistência médica, nutriclonal , educacional e social.
Dessa forma, por seu relevante trabalho e pelos seus
louváveis propósitos, a instituição merece ser declarada de
utilidade pública.

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

Lei ng 1.910/94 na forma original.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.926/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Uberaba - ASAPEU -, com sede
no Município de Uberaba.
Após a Comissão de Constituição e Justiça ter concluído por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem a
proposição a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade mencionada, representativa dos aposentados e
pensionistas de Uberaba, tem por objetivo lutar pela
melhoria das condições de vida de seus associados,
proporcionando a eles e a suas famílias assistência médica,
odontológica, jurídica, social, cultural, educacional,
religiosa, recreativa e desportiva.
Entendemos, portanto, ser a entidade merecedora da

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.926/94, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 0 lg TURNO DO PROJETO DE LEI
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NO 1.935/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Sebastião Helvécio,
tem como objetivo declarar de utilidade pública a entidade
Comissão de Desenvolvimento de Santa Bárbara - CODESB -, com
sede no povoado de Santa Bárbara. Município de Rio Preto.
A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, agora,
a matéria a esta comissão para o 1Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Comissão de Desenvolvimento de Santa Bárbara - COOESB -
promove e orienta toda iniciativa que some esforços para

se cumprir sua meta, que é, fundamentalmente, o
desenvolvimento econômico , cultural e social da comunidade
de Santa Bárbara.
A julgar por seu trabalho atuante, é a instituição

merecedora do titulo de utilidade pública que ora se propõe
lhe seja outorgado.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei ng 1.935/94, no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.938/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helônio. o projeto de lei em
apreço propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação Comunitária Piratininga, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
Submetida preliminarmente ao exame da Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice á sua
tramitação, vem a matéria a esta Comissão para o lo turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A mencionada Associação, cuja sede se localiza no Bairro
Italpu, desenvolve um trabalho significativo de promoção
social e cultural daquela comunidade.
Por isso, julgamos oportuno que a entidade seja declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.938/94, no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.948/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios. o Projeto de
Lei flQ 1.948/94 visa a declarar de utilidade pública a
Associação Feminina do Conjunto Sôcrates Mariani
Bittencourt, com sede no Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbices à normal tramitação do
projeto, cabe-nos deliberar conclusivamente sobre a matéria,
no lg turno, conforme disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade mencionada é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que tem o objetivo de formular estratégias que
visem á melhoria da qualidade de vida da comunidade. Assim
sendo, desenvolve ações beneficentes e assistenciais, além
de representar, perante o poder público e entidades
privadas, os interesses de seus associados.
Pelos serviços prestados em prol do bem-estar social, a
instituição faz jus á declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.948/94, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.961/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o Projeto de Lei
ng 1-961/94 visa a declarar de utilidade pública a
Associação dos Voluntários Sociais do Municipio de Rio Pardo
de Minas, com sede no Município de Rio Pardo de Minas -
A matéria foi objeto de exame preliminar pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe-nos, agora, deliberar
conclusivamente sobre o projeto, no lg turno, conforme
disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade mencionada tem por finalidade a prestação de
serviços que possam contribuir para o fomento e a
racionalização das atividades agropecuárias locais, para o
bem-estar de seus associados e para o amparo de crianças e
adolescentes do município.
Para alcançar seus objetivos, a associação se propõe a
promover o beneficiamento e a industrialização da produção
agrária de seus associados, a manter serviços próprios ou
conveniados de assistência médico-odontológica, de educação
e de recreação para atender a seus filiados e a desenvolver
ações pedagógicas, sanitárias e de atenção à saúde para
atender a crianças e adolescentes da localidade
Por seu relevante trabalho e por seus louváveis propósitos,

a entidade faz jus à declaração pleiteada.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.961/94, no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994.
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José Leandro, relator.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

Nç 1.964/94
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o Lar do
Idoso Padre Lino José Correr, com sede no Município de
Itulutaba.
Publicado, foi o projeto examinado pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta
Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em questão é uma sociedade com personalidade
jurídica que tem por finalidade abrigar pessoas idosas de
ambos os sexos que sejam consideradas incapazes, física e
financeiranente, de promover a sua própria subsistência. Sem
distinguir a cor, a raça, a nacionalidade ou o credo
religioso de seus beneficiados, a entidade fornece-lhes
tudo q ue está a seu alcance com o objetivo de proporcionar-
lhes bem-estar e conforto.
Por realizar um trabalho de grande alcance social, julgamos

oportuna a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.964/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator,

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
P19 1.976/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o Projeto de Lei
nQ 1.976/94 visa a declarar de utilidade pública a
Instituição de Proteção á Criança Aparecidense, com sede no
Município de Conceição da Aparecida.
Após sua publicação, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice a sua tramitação. Vem, agora, a matéria a
esta Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em questão é uma sociedade com personalidade

juridica, de caracteres beneficente, educativo e
assistencial, cuja finalidade principal é proteger as
crianças pobres e desamparadas.
Pelo relevante trabalho por ela realizado e pelos louváveis
propósitos que tem, a entidade faz jus à declaração
pleiteada.

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

Lei nQ 1.976/94 na forma original.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Jorge Eduardo, relator,



634

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.091/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.091/92. do Deputado Marcos Helênio,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Unida do
Bairro Washington Pires, com sede no Município de tbirité.
Aprovada a matéria no lg turno, em sua forma original,
cabe agora a esta Comissão examiná-la no 2o turno, em
obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública trabalha para obter o desenvolvimento
social, cultural e intelectual dos moradores da comunidade
em que atua.
Pelos relevantes serviços que vem prestando á comunidade,
faz a entidade jus à declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.091/92, no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 1.345/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
comento tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a
adquirir imóvel situado no Município de Montes Claros
No lQ turno, foi o projeto aprovado com a Emenda ng 1.

Retorna agora a matéria a esta Comissão para ser examinada e
para que se elabore a redação do vencido, que se encontra
anexa a este parecer.

Fundamentação
A aquisição do imóvel objeto do projeto de lei em apreço
atende a principio constitucionalmente consagrado, que é o
da finalidade pública, ao qual à administração pública
cumpre obedecer.
Com efeito, toda aquisição de bens para o patrimônio
público deve visar unicamente à satisfação de uma
necessidade coletiva, vale dizer, deve atender ao interesse
público.
Ora, o imóvel em questão tem sido ocu pado ao longo do tempo
pela Secretaria da Segurança Pública, para abrigar a 8
Delegacia Regional de Segurança Pública. E, nesse
interregno, foi ampliado e modificado para sua perfeita
adequação às necessidades daquela Delegacia. Faz-se mister
ressaltar, ainda, que inexiste outro prédio disponível no
município que possa ser imediatamente ocupado e que
satisfaça às condições, às exigências e às necessidades do
órgão policial supra-referido. Por derradeiro, saliente-se
que o mencionado imóvel será adquirido até o preço máximo
apurado em laudo de avaliação da Secretaria de
Administração.
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Outro ponto importante a ser mencionado é o que se refere à
origem dos recursos que serão utilizados para arcar com as
despesas da aquisição. O projeto não menciona uma cláusula
própria designatória de recursos suplementares. porque não
há necessidade de tal providência. No orçamento do Estado já
há previsão de destinação de recursos na forma de uma
rubrica especifica para aquisições semelhantes à contida na
proposta em comento.
Ademais, a proposição satisfaz plenamente ao disposto na

Lei ng 4.320, de 1964. de âmbito federal.
Assim sendo, e reiterando a nossa manifestação anterior, a
proposição em apreço, com a referida emenda, não encontra
óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário à sua
aprovação.
O projeto está em consonância com a legislação em vigor,

merecendo prosperar nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.345/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões. 24 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -
Marcos Helénio - Baldonedo Napoleão.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 1.345193

Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel situado no
Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 Corrêa Machado, no 865,
Centro, caracterizado por um prédio de 4 (quatro)
pavimentos, com área total construída de 896,40m2
(oitocentos e noventa e seis metros quadrados e quarenta
decimetros quadrados), constituído das unidades nos 865,
pavimento térreo; 101 e 102, primeiro pavimento: 201 e 202,
segundo pavimento; 301 e 302, terceiro pavimento, tendo cada
unidade a área média de 117,00m2 (cento e dezessete metros
quadrados), a área comum de 77,40m2 (setenta e sete metros
quadrados e quarenta decimetros quadrados) e a fração ideal
de 0.1428. O prédio está edificado em terreno com área de
370.00m2 (trezentos e setenta metros quadrados), conforme
registro ng 1 e averbação nQ 2, matricula nQ 5.551, a fls.
80 do livro 2, 1, datados de 15 de outubro de 1980 e 8 de
outubro de 1993, respectivamente, no Cartório de lg Ofício
dos Imóveis de Montes Claros.
Parágrafo único - O imóvel mencionado será adquirido até o
preço máximo apurado em laudo de avaliação da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.670/93
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em teia, do Deputado Ambrõsio Pinto,
objetiva declarar de utiiidade pública a Associação
Comunitária São Francisco de Paula, com sede no Municipio de
São Francisco de Paula.
Aprovada a matéria em lQ turno, na forma proposta, vem a
proposição a esta Comissão para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação Comunitária São Francisco de Paula tem por
finalidade promover a realização de obras e ações em prol da
comunidade em que atua e o desenvolvimento de atividades
sociais no municipio, destacando-se a assistência á
maternidade, á infãncia e à velhice. Além disso, a entidade
incentiva a formação de hortas comunitárias, a realização de
cursos profissionalizantes e a assistência a indigentes.
Por esse relevante trabalho, a entidade faz jus á

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões mencionadas, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.670/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.776/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

o Projeto de Lei nQ 1.776/93. do Deputado Bernardo
Rubinger, visa a declarar de utilidade pública a Associação
Pró-Deficientes do Vale do Jequitinhonha - APRODEVAJ -, com
sede no Municipio de Almenara.
o projeto foi aprovado no lg turno, sem emenda, e vem agora
a esta Comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva.
conforme disposições regimentais.

Fundamentação
A mencionada Associação é uma entidade de caráter
assistencial sem fins lucrativos que mantém centro
especializado de educação e reabilitação para pessoas
portadoras de deficiência, além de prestar atendimento ao
idoso e ao menor abandonado.
Por seus relevantes serviços em prol da comunidade, a

entidade faz jus à declaração pleiteada.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.776/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O 2g TURNO 00 PROJETO DE LEI
NO 1.796/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Bonifácio Mourão,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação
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Comunitária Muro de Pedras - ACOSESMÂT -, com sede no
Município de Santa Luzia.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emendas, cabe-nos,
agora, no 2Q turno, deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade mencionada realiza trabalho de grande alcance
social, voltado notadamente para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade de Santa Luzia. Para tanto, promove
cursos, campanhas e mutirões de ajuda mútua, podendo criar
novas unidades de trabalho, tais como creches, escolas, etc.
Por essa meritória obra, a entidade faz jus ao

reconhecimento de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.796/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994-
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.862/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helénio, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Grupo
Espirita Irmão Lázaro, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Após sua aprovação no lQ turno, compete-nos emitir parecer
sobre a matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A prática da caridade moral e material exercida pela
entidade em apreço demonstra o seu alto espirito
filantrópico, o que a torna merecedora da declaração de
utilidade pública ora proposta.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.862/93, no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994,
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.868/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

D projeto de lei em epígrafe, do Deputado Cóssimo Freitas,
visa a declarar de utilidade pública o Conselho Particular
das Conferências Vicentinas de São Sebastião de Capitólio,
com sede no Município de Capitólio.
Tendo sido o projeto aprovado no lQ turno, sem emenda, vem
a matéria a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, conforme disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão ê uma sociedade religiosa de fins
beneficentes, que tem por objetivo prestar assistência
espiritual, moral e material ás pessoas menos favorecidas
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pela sorte, realizando um trabalho de grande alcance social
contra a pobreza e a miséria.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei flQ 1.868/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.882194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.882/94, do Deputado Ronaldo
Vasconcelios, visa a 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.
Aprovada a matéria no lQ turno, na forma proposta, vem
agora a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
Há mais de dois anos a entidade mencionada organiza as

comunidades das Vilas Santa Rita de Cássia e Estrela para a
legalização de suas moradas e posterior urbanização,
contribuindo para a valorização e a melhoria de vida dos
moradores.
Portanto, nada mais justo do que conceder-lhe a declaração

de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões mencionadas, somos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 1.882/94. no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.893194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Raul Messias, que
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Povoado de Pega-Bem, com sede
no Município de Tarumirim, foi aprovado no lQ turno, na
forma original
Cabe-nos agora deliberar conclusivamente sobre a matéria no

2Q turno, conforme disposições regimentais.
Fundamentação

O Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Povoado de
Pega-Bem é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem
por finalidade trabalhar pelo desenvolvimento da
agricultura, pela melhoria do nível de vida e pelo bem-estar
da comunidade do povoado no qual atua.
Pelos relevantes serviços que a entidade vem prestando.

concluímos ser justa a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 1.893/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
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Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
N9 1.900/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais da Região de São Vicente do
Rio Doce, com sede no Município de Tarumirim.
Após sua aprovação no lQ turno, vem a matéria a esta
Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
ternos regimentais.

Fundamentação
A sociedade em apreço é uma sociedade civil sem fins
lucrativos que tem por finalidade reunir recursos
disponíveis - materiais, humanos e assistenciais - a fim de
colocá-los á disposição da comunidade, com vistas à execução
de programas de desenvolvimento.
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 ng 1.900194.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Adelrrio Carneiro Leão, relator.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 12 A 14, APRESENTADAS
EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI 14g 1.957194

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

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
referência cria a Assessoria de Comunicação Social na
estrutura das secretarias de Estado de Minas Gerais e do
gabinete do Vice-Governador do Estado e dá outras
providências.
Publicada em 29/3/94, a proposição, submetida ao exame das
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, recebeu
pareceres favoráveis á sua normal tramitação com as Emendas
flgs 1 a II.
Durante a discussão em Plenário, em iQ turno, a matéria
recebeu as Emendas nQs 12 a 14, sobre as quais, nos termos
do art. 195, 2. c/c o art. 103, 1. 'a", do Regimento
Interno, emitimos este parecer.

Fundamentação
As Emendas ngs 12 e 13 tratam da remuneração dos pilotos de
aviões e helicópteros pertencentes ao Quadro do Serviço
Público Estadual e têm, ambas, o objetivo de compatibilizar
os rendimentos desses profissionais com os percebidos na
iniciativa privada,
A Emenda nQ 13 acresce parágrafo único ao art. 91 da Lei ng
11.406, de 28/1/94, estabelecendo exceção para a regra em
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vigor, que trata da correlação entre as gratificações
devidas a pilotos de avião e helicóptero.
A Emenda ng 12 pretende dar nova redação ao art. 3g da Lei
ng 9.554, de 15/4/88, fixando valores para a gratificação
especial a que se refere o art. SQ da Lei nQ 9.266, de
18/9/86. Não há, entretanto, necessidade de se dar nova
redação ao dispositivo mencionado, que já se encontra
revogado pela Constituição, pois onde se previa a
possibilidade de fixação por decreto de parcela
remuneratôria, a Carta mineira, no seu art. 61. VIII.
estabelece agora a existência da lei, no sentido formal.
para tal providência. Assim, o procedimento mais correto
reside na simples introdução do dispositivo previsto, e não
na fixação de nova redação para uma lei que já não deve
vigorar. Por essa razão, apresentamos a Subemenda ng 1 à
Emenda ng 12, que, mantendo o mesmo conteúdo material da
proposição apresentada, dá tratamento mais adequado à
matéria, no que se refere à técnica legislativa.
A Emenda nQ 14 tem apenas o objetivo de corrigir erro

material, dando nova redação ao art. 6g da Lei nQ 11.399, de
6/1/94.
Finalmente, por meio da Emenda ng 15, que apresentamos,

alteramos a cláusula revogatória, apenas com o intuito de
que não persistam dúvidas acerca da vigência do art. 3Q da
já citada Lei nQ 9.554.
Acatamos, ainda, a Emenda ng 16, apresentada pelo Deputado
Tarcisio Henriques, que altera a redação do lQ do art. 3g
do projeto em exame.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação das Emendas
ngs 13 e 14 na forma original, da Emenda ng 12 na forma da
Subemenda ng 1 e das Emendas ngs 15 e 16, a seguir
redigidas.

SUBEMENDA NQ 1 A EMENDA NQ 12
Acrescente-se onde convier;
"Art ....- Os valores das horas-vôo sobre os quais se

calcula a gratificação especial a que se refere o art. 8Q da
Lei flQ 9.266, de 18 de setembro de 1986, devida aos
ocupantes dos cargos de Comandante de Avião a Jato, código
Ex-41, símbolo QP-42; Comandante de Avião, código Ex-24,
símbolo QP42; Piloto de Helicóptero, código Ex-35, símbolo
QP42; e Primeiro Oficial de Aeronave, código Ex-25, símbolo
QP-38, são, respectivamente, 47,74; 33.41; 33.41 e 28.64
Unidades Reais de Valor - URVs -, com vigência a partir de
lg/4/94, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 91
da Lei ng 11.406, de 28 de janeiro de 1994, acrescido pelo
art. desta lei, devendo incidir sobre eles os índices de
reajustamento geral concedidos aos servidores públicos
estaduais.".

EMENDA No 15
Dê-se ao art. a seguinte redação:
'Art. - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o art. 3Q da Lei ng 9.554, de 15 de abril de
1988.



EMENDA No 16
Dê-se ao f lQ do art. 3Q a seguinte redação:
"Art. 3 - - - ...........................................
# l - Os cargos de que trata este artigo são privativos de
profissionais devidamente habilitados como jornalista ou
relações públicas ou publicitário.".
Sala das Comissões, 25 de maio de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - José Renato. relator -

Antônio Fuzatto - Ermano Batista - Sebastião Costa.
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Belo Horizonte, sábado. 28 de maio de 1994

ATA

ATA DA 5394 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado Roberto Carvalho
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficio ng 77/94, do Presidente do Tribunal
de Contas - Oficios - Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei ngs 2.052 e 2.053/94 - Requerimentos nos 5.343 e
5.344/94 - Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos
Pereira, Marcos Helênio e Jorge Hannas - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Fiscalização Financeira e de
Saúde e Ação Social e dos Deputados José Militão (3) e Maria
Olivia - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado José Maria
Pinto - 2g PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ng
1.465 e 1.632/93, 1.932, 1.958, 1.959 e 1.960/94; aprovação
- 2ê Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação
de proposições: Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n
807/92; apresentação da Emenda ng 4; encerramento da
discussão; votação do projeto salvo emendas; aprovação;
votação das Emendas ngs 1 a 3; aprovação; leitura e votação
da Emenda no 4; aprovação - Discussão, em lo turno, do
Projeto de Lei ng 1.094/92; aprovação na forma do
Substitutivo ng 1 - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei nQ 1.327/93; aprovação com a Emenda ng 1 - Suspensão e
reabertura da reunião - Discussão e votação de pareceres de
redação final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng
807/92; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani - Ailton Vilela - Alvaro
Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Baldonedo
Napoleão - Bonifáclo Mourão - Côssimo Freitas - Oilzon Melo
- Eduardo Brás Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo Santanna - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime
Martins - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Paulo Pettersen -
Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos -
Tarcísio Henriques - Wanderley Avila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Carvalho) - 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-Seretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Sebastião Helvécio, 4o-Secretário, nas funções

de lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:
OFICIOS

Ng 77/94, do Sr. Fued Dib, Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, encaminhando o "Relatório de Atividades do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais" relativo ao 4g
trimestre de 1993. (- A Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.)
Do Sr. Romeu Tarcísio, Cambraia, Prefeito Municipal de Campo
Belo, solicitando o empenho desta Casa para que se encontrem
meios que possibilitem o atendimento, ainda que parcial, da
reivindicação de reajuste salarial dos ex-funcionários da
MinasCaixa em face do veto do Governador ao reajuste de
60,68%. (- Anexe-se á Proposição de Lei ng 12.199.)
Do Sr. Amilcar Martins, Presidente da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, enviando cópia de moção aprovada por aquela
Casa, na qual a Vereadora Neusa Santos e outros manifestam
repúdio e Indignação pela absolvição do Deputado Ricardo
Fiúza na Comissão de Constituição e Justiça. (- A Comissão
de Acompanhamento das Ações do Ministério Público.)
Do Sr. Marcos Pinto de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia de moção
aprovada por aquela casa, na qual o Vereador Geraldo Pereira
e outros manifestam pesar pelo falecimento do piloto Ayrton
Senna.
Do Sr. Bruno Terra Dias, Juiz de Direito da Comarca de
Januária, e outros, desejando sucesso na realização da
audiência pública em Januária.
Da Sra. Maria Esméria Antunes, Diretora da 30 ORE de

Coronel Fabriciano, encaminhando abaixo-assinado dos
Diretores das escolas estaduais sob jurisdição da referida
Delegacia, em que solicitam redução do tempo para
apostilamento. (- A Comissão de Educação.)
Da Sra. Anita Pereira de Almeida e outros e da Sra. Maria

de Oliveira Napoli e outros, ex-funcionários da MinasCaixa,
solicitando voto favorável à rejeição do veto ao inciso X do
art. 2o e ao art. 34 da Proposição de Lei ng 12.199, que
concede reajuste salarial aos referidos funcionários. (-
Anexem-se à Proposição de Lei ng 12.199.)
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 2.052/94
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Altera a redação do art. lQ da Lei flQ 8-567, de 4 de junho
de 1984, que declara de utilidade pública a Associação
Fazenda Senhor Jesus, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - 0 art. lg da Lei nQ 8.567, de 4 de junho de 1984,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Fazenda Renascer, com sede no Município de Belo Horizonte..
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, de de 1994-
Roberto Luiz Soares
Justificação: A entidade em apreço foi declarada de
utilidade pública pela Lei nQ 8.567, de 4/6/84, sob a
denominação de Associação Fazenda Senhor Jesus.
Posteriormente, por ocasião da 43a reunião de sua

diretoria, realizada no dia 11/12/85, decidiu-se alterar a
denominação estatutária da instituição para Associação
Fazenda Renascer.
A proposição tem o objetivo, portanto, de retificar a
denominação da entidade de que trata a referida Lei no
8:56 7 , devido à citada alteração estatutária.
E conveniente salientar que, além de estar prestando à

comunidade os mesmos relevantes serviços que motivaram a
declaração de sua utilidade pública, a entidade em tela
continua preenchendo todos os requisitos exigidos pela lei
que regula tal declaração.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso r, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.053/94
Declara de utilidade pública o Asilo Monsenhor Rocha - Vila

Dzanam, com sede no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo
Monsenhor Rocha - Vila Ozanam, com sede no Município de
Carat i nga.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de maio de 1994.
Mauro Lobo
Justificação: O Asilo Monsenhor Rocha - Vila Ozanam tem por

objetivo a assistência social a pessoas idosas e desvalidas,
as quais acolhe, propiciando-lhes conforto espiritual e
material, sem fazer distinção de sexo, cor, nacionalidade,
credo ou profissão.
Desde sua fundação, a referida entidade vem desenvolvendo

com zelo seus propósitos de caráter eminentemente social
Assim, a declaração de sua utilidade pública é de inteira
justiça.



:1- 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 5.343/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
imediata liberação dos recursos destinados ao Projeto Jaiba,
previstos no orçamento de 1994- (- A Comissão de
Agropecuária.)
Ng 5.344/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de
congratulações com o povo e as autoridades de Formiga pelo
transcurso, em 6/6/94, do 136g aniversário , de emancipação
político-administrativa do município. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)
Do Deputado Antônio CarlosPereira, solicitando seja

atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei
ng 2010/94, de sua autoria.
Do Deputado Marcos Helênio. solicitando seja o Substitutivo
nQ 1 ao Projeto de Lei ng 1.605/93, do Deputado Roberto
Amaral, passado ao exame da comissão seguinte a que foi
distribuído, já que se esgotou o prazo para a Comissão de
Defesa Social emitir seu parecer.
Do Deputado Jorge Hannas, solicitando audiência da Comissão
de Saúde e Ação Social para que esta emita parecer sobre o
Projeto de Lei ng 2.036/94.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Fiscalização Financeira e de Saúde e Ação Social e dos
Deputados José Militão (3) e Maria Olivia.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Maria

Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.

Deputados. Sra. Deputada, no último domingo, Oliveira ficou
mais pobre em seu patrimônio humano e moral. Num trágico
acidente automobilístico, perdemos o Deputado José Aldo.
Mais uma vez, a Rodovia Fernão Dias fez vítima na classe
política, alertando-nos para a decisão acertada . do
Governador Hélio Garcia de empreender a duplicação das
pistas da BR-381, que será, sem dúvida, a obra da década.
José Aldo dos Santos nasceu em São Tiago a 30/5/42.

Entretanto, sua vinculação afetiva com Oliveira fez com que
adotasse a cidade como segunda terra natal, motivo pelo qual
temos a honra de poder citá-lo entre os mais ilustres
conterrâneos.
Graduado em Economia pela USP, iniciou brilhante trajetória
profissional no extinto Banco da Lavoura. Trabalhou ainda no
Banco do Estado de São Paulo. que deixou para fundar, com os
irmãos, as empresas Citrosantos e Agropecuária Citrosantos.
Nessa época, começou a história do empresário bem sucedido
que, graças ao trabalho e à competência gerencial , conseguiu
colocar a sociedade que fundou entre as primeiras do setor
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em Minas e no Brasil. Administrador preocupado com a
responsabilidade social das classes produtoras, sempre deu
atenção privilegiada ás aspirações de seus trabalhadores.
Sem ser paternalista, cuidou para que cada um lograsse a
realização como profissional e ser humano.
A comunidade não podia prescindir de seus muitos talentos.
Por isso, quando convocado a dar mais de si à coletividade,
não pensou duas vezes: abraçou, com decisão e coragem, a
vida pública.
Quando a morte o colheu, encontrava-se em plena atividade
política, lutando para resolver um dos mais sérios problemas
da região: o asfaltamento do trecho da BR-494 que liga
Oliveira a São Tiago. uma agenda cheia a cumprir e a
responsabilidade de quem possuía aguda consciência da
importância da missão do homem público fizeram-no
desconhecer a chuva que caia torrencialmente e lançar-se
para aquela que seria sua última viagem. Morreu em pleno
trabalho, como que para mostrar que, na classe política
deste Pais, ainda são muitos os que honram os mandatos
recebidos do povo.
Cumprindo o primeiro mandato como Deputado Federal,
notabilizou-se pela defesa dos interesses dos assalariados.
Ao dar prioridade á dimensão social da empresa, evidenciou
seu espírito de empresário moderno, á altura dos
empreendedores do Primeiro Mundo.
Em silêncio, sem fazer alarde, como bom mineiro, empreendeu
uma luta sem tréguas para que o plano econômico ora em
execução assegurasse à classe trabalhadora o salário mínimo
de cem dólares.
Em seu último pronunciamento na tribuna da Câmara dos

Deputados, protestou com palavras duras contra a decisão das
autoridades governamentais da área econômica de manter os
juros em patamares estratosféricos. Em seu discurso, disse
com firmeza: Este Governo, o Ministro da Fazenda e todos os
que elaboraram esse plano económico devem ter mais
consciência com a Nação Brasileira".
Sem dúvida, Minas e o Brasil sofreram, no último dia 15,
uma perda irreparável. Mas, como bem disse o Deputado Nelson
Trad, Líder do PTB na Câmara Federal, "o túmulo dos homens
de bem é o coração dos vivos". O coração dos oliveirerses
guardará com carinho a memória de José Aldo. Seus ideais
prosseguirão inspirando nossas ações, e faremos nossas as
suas causas. Se não mais o temos materialmente presente
entre nós, sua presença espiritual é um fato a convidar-nos
para um grande mutirão em prol da construção de um mundo
melhor e mais humano.
( - Sem revisão do orador.)

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
lê Fase

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

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados José
Militão (3) - afastamento do território nacional no período
de 29/5/94 a 20/6/94 (Ciente. Publique-se. Cópia ás
Lideranças e à Gerência-Geral de Apoio às Comissões.);
falecimento do Sr. Anderson Domingos, em Campanário, e da
Sra. Lucilia Siqueira Pego, em Governador Valadares; e Maria
Olivia - falecimento do Sr. Militão Alves Gontijo, nesta
Capital (Ciente. Oficie-se.); pela Comissão de Fiscalização
Financeira - aprovação, na 119 Reunião Extraordinária, dos
Requerimentos ngs 5.175/94, do Deputado João Batista,
5.249/94, da Comissão de Defesa do Consumidor, e 5.270/94,
do Deputado Geraldo Rezende; e rejeição do Requerimento ng
5-260/94, do Deputado João Batista; pela Comissão de Saúde e
Ação Social - aprovação, na 33a Reunião Extraordinária, dos
Projetos de Lei ngs 1.814/93, do Deputado Baldonedo
Napoleão; 1.779/93, do Deputado Bené Guedes; 1.786/93, do
Deputado Bonifácio Mourão; 1.763/93, do Deputado Célio de
Oliveira; 1.801/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira;
1.815/93, do Deputado José Bonifácio; 1-710/93, do Deputado
José Militão; 1.750/93, do Deputado Marcos Helênio; 1.904 e
1.907/94, do Deputado Raul Messias; 1.809/93, do Deputado
Romeu Queiroz; 1.777, 1.794 e 1.803/93. do Deputado Ronaldo
Vasconcellos; 1.813/93, do Deputado Sebastião Costa, e
1.713/93, do Deputado Wanderley Avila (Ciente. Publique-
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 nos 1.465/93.
do Deputado Roberto Luiz Soares; 1.632/93, do Deputado Célio
de Oliveira; 1.932/94. do Deputado Jorge Hannas; 1.958,
1.959 e 1.960/94, do Governador do Estado (A sanção.).

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 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 Resolução no 2.021/94,
tendo em vista que ele não preenche os pressupostos
regimentais necessários à sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2o turno, do Projeto de

Lei ng 807/92, do Deputado Roberto Amaral, que dispõe sobre
a política hídrica do Estado e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lQ turno, com as Emendas ng
1, 2 e 3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.
- Vem á Mesa:

EMENDA Ng 4 AO PROJETO DE LEI NQ 807/92
Acrescente-se ao art. 18 o seguinte inciso:
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'Art 18 -
IX - enquadrar e classificar os cursos de água de dominio

do Estado ou a ele delegados.!!.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 1994.
Homero Duarte
Justificação: A emenda visa a democratizar as decisões de

enquadramento e classificação de cursos de água, que serão
tomadas por um conselho de gestão colegiada, com
participação paritária da sociedade civil e do poder
público.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado
Homero Duarte, a qual recebeu o nQ 4. Em face do que dispõe
o f 4Q do art. 196 do Regimento Interno, a Presidência irá
submeter a votação a emenda sem o parecer das comissões. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ns 1 a 3, apresentadas pela Comissão
de Fiscalização Financeira. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Solicitamos ao Deputado Sebastião Helvécio que proceda á
leitura da Emenda nQ 4.
- O Deputado Sebastião Helvécio lê a Emenda nQ 4,
apresentada pelo Deputado Homero Duarte, a qual foi
publicada em edição anterior.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 4. Os Deputados

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado em lQ turno, o Projeto de
Lei nQ 807/92 na forma do vencido em 1Q turno, com as
Emendas ns 1 a 4. A Comissão de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.094/92, do
Deputado Bené Guedes, que autoriza o Estado a doar imóvel
ao Município de Palma. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo ng 1, apresentado pela
Comissão de Justiça. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em lo turno, , o Projeto de Lei no 1.094/94 na forma
do Substitutivo no 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.327/93, do

Deputado Sebastião Helvécio, que institui a obrigatoriedade
de nota fiscal de entrada de mercadoria a ser emitida em
todas as operações de compra efetivada por desmontes. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua
aprovação com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Em
discussão, o projeto. Não havendo oradores inscritos,
encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1, da Comissão de
Defesa do Consumidor. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto,
aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei ng 1.327/93 com a
Emenda ng 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5
minutos para aguardar que se ultime o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei ng 807/92. do Deputado Roberto
Amaral. (- Suspendem-se os trabalhos.)

Reabertura da Reunião
OSr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Discussão e Votação de Parecer de Redação Final
O Sr. Presidente - Discussão e votação do Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei ng 807/92, do Deputado
Roberto Amara]. Em discussão, o parecer. Não havendo
oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 27, às 9 horas. Levanta-
se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 0 ip TURNO 00 PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 24/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epigrafe organiza a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual,
dispõe sobre a carreira de Procurador da Fazenda Estadual e
dá outras providências.
Após o exame do projeto pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda ng
1, foi ele encaminhado à Comissão de Administração Pública,
que opinou por sua aprovação, apresentando a Subemenda ng 1
à Emenda no 1 e as Emendas nos 2 e 3.
Nos termos regimentais, vem o projeto agora a esta Comissão

para receber parecer.
Fundamentação

A proposição em pauta não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação.
Seu objetivo é organizar a Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual e dispor sobre a carreira de Procurador da Fazenda
Estadual, sendo que as despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta de crédito suplementar, não
causando, portanto, impacto no orçamento estadual.
No intuito de aprimorar o projeto, apresentamos as Emendas

ngs 4 a 6.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar nQ 24/93 com a Emenda nQ 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça, na forma da
Subemenda nQ 1, as Emendas ns 2 e 3, apresentadas pela
Comissão de Administração Pública, e as Emendas ns 4 a 6, a
seguir redigidas.

EMENDA NQ 4
Suprima-se o parágrafo único do art. 37.

EMENDA Ng 5
Dê-se ao art. 76 a seguinte redação:
"Art. 76 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

crédito suplementar no valor de CR$2.953.974.524,60 (dois
bilhões novecentos e cinqüenta e três milhões novecentos e
setenta e quatro mil quinhentos e vinte e quatro cruzeiros
reais e sessenta centavos) para a execução desta lei
complementar, observado o disposto no art. 43 da Lei n
4.320, de 17 de março de 1964..

EMENDA NO 6
Acrescente-se no Titulo V, Seção III, o seguinte artigo:
"Art .....- E devida pensão mensal por morte do Procurador

da Fazenda Estadual ao cônjuge, enquanto durar a viuvez, ou,
em sua falta, aos filhos menores de 18 (dezoito) anos ou
incapazes, correspondente a 2/3 (dois terços) da remuneração
ou dos proventos do Procurador da Fazenda Estadual
falecido.".
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - José Renato, relator - Antônio
Pinheiro - Márcio Miranda.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 2.037/94

Mesa da Assembléia
Relatório

o Projeto de Resolução nQ 2.037/94, da Mesa da Assembléia,
adapta o Sistema de Carreira da Secretaria da Assembléia
Legislativa ao disposto no Projeto de Lei no 2.016/94, que
altera os Planos de Carreiras dos servidores do Poder
Judiciário.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/5/94, vem o
projeto à Mesa a fim de receber parecer para o lQ turno, nos
termos do art. 195, c/c o parágrafo único do art. 80 do
Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do art. 62. inciso IV, da Constituição do
Estado, compete privativamente à Assembléia Legislativa
dispor sobre os serviços de sua Secretaria, cabendo à Mesa a
iniciativa privativa da matéria, formalizada por meio de
projeto de resolução, como estabelece o art. 66. 1, "d", e
o, da Carta Estadual
A matéria é regida, ainda, pelo art. 80, vil, !e!• do
Regimento Interno, que está em consonãncia com os citados
dispositivos constitucionais, e pelo art. 80. VIII, 'a", do
mesmo Regimento, que confere á Mesa a atribuição de emitir
parecer sobre a proposição.



;;flo projeto proposto versa sobre matéria relevante
relacionada com o Sistema de Carreira da Secretaria da
Assembléia, tendo por objetivo adequá-lo, no que couber, às
inovações contidas no art. 3g do Projeto de Lei ng 2.016/94,
que altera os Planos de Carreiras dos servidores do Poder
Judiciário.
Tendo em vista a similitude do sistema adotado pelos dois
Poderes, e consideradas como positivas as alterações
propostas pelo Judiciário, justifica-se a proposição
apresentada.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Resolução ng 2.037/94.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de maio de 1994.
José Ferra:, Presidente - Sebastião Helvécio. relator -
José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.001/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Romeu Queiroz,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação das
Damas de Caridade, com sede no Município de Poços de Caldas.
A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vindo agora
a esta Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação das Damas de Caridade, com sede em Poços de
Caldas, tem finalidade essencialmente social, haja vista seu
trabalho de assistir idosos carentes e pessoas inválidas. E
ainda fundadora e mantenedora do Asilo São Vicente de Paulo,
que funciona no mesmo município.
Por demonstrar alto grau de interesse social, é a entidade

merecedora da declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei ng 2.001/94,
no lg turno, em sua forma original
Sala das Comissões, 27 de maio de 1994-
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.037/94

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução no
2037/94 altera o Sistema de Carreira da Secretaria da
Assembléia Legislativa.
Aprovado no lg turno, o projeto retorna a este colegiado a
fim de receber parecer para o 2g turno, nos termos do art.
196 do Regimento Interno.

Fundamentação
o art. 62, inciso IV. da Constituição do Estado prevê a
competência da Assembléia Legislativa para dispor sobre os
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serviços de sua Secretaria, enquanto o art. 66. inciso 1,
alinea "d", da mesma Constituição confere à Mesa da
Assembléia a iniciativa privativa da matéria, formalizada
por meio de projeto de resolução, segundo estabelece o f lQ
do mesmo artigo.
Em consonância com os citados dispositivos constitucionais,

o Regimento Interno prevê a competência privativa da Mesa
para apresentar projeto de resolução que vise a dispor sobre
a já referida matéria, bem como para emitir parecer sobre a
mesma, nos termos do art. 80, inciso VII, alínea "e", e
inciso VIII, alínea "a".
Verifica-se, portanto, que a matéria tem respaldo no texto
constitucional e no Diploma Regimental.
Quanto ao mérito, a proposição é conveniente e oportuna,
pois objetiva aplicar ao Sistema de Carreira da Secretaria
da Assembléia o disposto no art. 3o do Projeto de Lei n
2.016/94, que altera os Planos de Carreiras dos servidores
do Poder Judiciário.
Todavia, dada a necessidade de desdobramento do disposto na
proposição, para sua maior clareza e adequada aplicação,
apresentamos ao projeto o substitutivo a seguir formalizado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, do
Projeto de Resolução ng 2.037/94, na forma do seguinte
substitutivo.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.037/94

Altera o Sistema de Carreira da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lo - A carreira instituida pela Resolução flQ 5.086, de
31 de agosto de 1990, é o conjunto de classes de cargos de
provimento efetivo, de complexidade e retribuição
crescentes, organizados em niveis, segundo os graus de
escolaridade.
Art. 2 - A carreira é constituida de classes dos seguintes
cargos de provimento efetivo, organizados em níveis, com
seus correspondentes padrões de vencimento, nos termos do
Anexo 1

- Agente de Apoio às Atividades da Secretaria - A e B;
II - Oficial de Apoio ás Atividades da Secretaria - A e 5;
III - Técnico de Apoio ás Atividades da Secretaria;
IV - Procurador.
f l Q - O Quantitativo global das classes de cargos
constantes no Anexo 1 desta resolução corresponde ao do
Anexo 1 da Resolução ng 5.086, de 31 de agosto de 1990.

2o - A Mesa da Assembléia disporá sobre a distribuição do
quantitativo de que trata o parágrafo anterior pelas classes
instituidas no art. 2 , de forma que o quantitativo das
classes de cargos de Agente e de Oficial de Apoio ás
Atividades da Secretaria - 5 seja deduzido, mediante a
extinção de vagas, dos cargos de Agente e de Oficial de
Apoio constantes no Anexo 1 da Resolução no 5.086, de 31 de
agosto de 1990.



Art. 3g - O desenvolvimento do servidor na carreira se dará
por progressão, promoção de nível e promoção de classe.
Art. 4g - O servidor fará jus á promoção de nível ou à
promoção de classe, nos termos de regulamento.

lg - Promoção de nível é a passagem ao nível subseqüente
do cargo, a cada interstício de 3 (três) anos de efetivo
exercício, condicionada a;

- comprovação da escolaridade exigida e dos requisitos
estabelecidos em deliberação da Mesa da Assembléia;
II - cumprimento das atribuições e da programação periódica

de trabalho da unidade de lotação do servidor na Secretaria
da Assembléia.
f 2Q - Promoção de classe é a passagem do nível especial de
uma classe de cargos para o nível 1 da classe subseqüente,
condicionada à existência de vaga, à comprovação da
escolaridade exigida e a processo avaliativo específico.

- Para ser promovido ao nível especial de seu cargo, o
servidor deverá contar, no mínimo:

- 9 (nove) anos de efetivo exercício na Secretaria da
Assembléia, para os níveis especiais das classes de Agente
de Apoio - A e Oficial de Apoio - A;
Ir - 12 (doze) anos, para os níveis especiais dos cargos de

Técnico de Apoio e Procurador.
4g - Na hipótese de promoção, fica assegurado ao servidor

o posicionamento em padrão subseqüente ao seu, quando este
for superior ao inicial do nível ou classe.

50 - O servidor estabilizado em vencimentos terá direito
á promoção de nível ou de classe para seu posicionamento na
carreira, observada a correspondência entre a remuneração
decorrente do apostilamento e o padrão de vencimento mais
próximo.
Art. Sg - O desenvolvimento do servidor na carreira

dependerá da avaliação de seu desempenho.
Parágrafo único - A avaliação terá periodicidade anual e se
fará, nos ternos de regulamento, segundo procedimentos que
comprovem, além de outros fatores, a assiduidade e o
cumprimento das atribuições do servidor, vinculadas aos
resultados da unidade administrativa em que estiver lotado.
Art. 6g - O disposto na Deliberação da Mesa ng 1.025, de 23
de fevereiro de 1994, será adequado ás alterações
introduzidas no Sistema de Carreira pela presente resolução,
nos termos de regulamento.
Parágrafo único - A vantagem pessoal a que se refere o
parágrafo único do art. 3o da referida deliberação será
absorvida, gradualmente, na hipótese de promoção de classe
do servidor que a ela faça jus.
Art. 7g - Fica a Mesa da Assembléia autorizada a dispor
sobre a unificação dos períodos aquisitivos e dos critérios
que condicionam o desenvolvimento na carreira, bem como seus
efeitos, tendo em vista o disposto no artigo anterior.
Art. Sg - Ficam instituídas as Funções Gratificadas de
Assessoramento 1, II e III - FGA-I, FGA-II e FGA-IrI - no
Sistema de Gerenciamento a que se refere o art. 3g da
Resolução ng 5.134, de 10 de setembro de 1993, o qual passa
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a denominar-se Sistema de Gerenciamento e Assessoramento da
Secretaria da Assembléia.
Parágrafo único - Aplica-se ás funções de que trata este

artigo o processo de designação previsto no "caput' do art.
4g da Resolução no 5.134, de 10 de setembro de 1993.
Art. 9g - Para o exercício das funções instituídas no
artigo anterior, condicionado sempre à existência de vaga, o
servidor deverá satisfazer, entre outros, aos seguintes
requisitos:
1 - FGAI
a) estar posicionado, pelo menos, no padrão AL-26;
b) ser detentor de grau superior de escolaridade;
c) contar, no mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício

na Secretaria da Assembléia;
II - FGA-II:
a) ocupar cargo de Oficial, de Técnico de Apoio às
Atividades da Secretaria ou de Procurador;
b) contar, pelo menos, 2 (dois) anos de efetivo exercício

na FGA-I;
III - FGAIII
a) ocupar cargo de Técnico de Apoio às Atividades da
Secretaria ou de Procurador;
b) contar, peio menos, 3 (três) anos de efetivo exercício

no nível FGA-II.
lg - Caberá à Mesa estabelecer, em regulamenta,

requisitos que supram os previstos na alínea "b" dos incisos
II e III deste artigo, no que se refere a servidores
atualmente ocupantes de posição de assessoramento, sem
prejuízo do processo de capacitação e seleção do Banco de
Potencial de Gerenciamento.
5 2o - Observado o quantitativo estabelecido no Anexo II, a

distribuição proporcional de vagas pelos níveis a que se
refere o artigo anterior será definida pela Mesa da
Assembléia.
Art. 10 - O servidor pertencente ao Grupo de Execução de

Apoio à Administração, considerado o disposto na Deliberação
da Mesa ng 1.025, de 23 de fevereiro de 1994, poderá
concorrer à seleção para o exercício das funções instituídas
no art. 80, observados os limites estabelecidos no art. 11 e
atendidos, no que couber, os requisitos constantes no artigo
anterior.
Art. 11 - Pelo exercício das Funções Gratificadas de
Assessoramento 1, II e III, o servidor fará jus a
gratificação que corresponde, respectivamente. a 20% (vinte
por cento), 28% (vinte e oito por cento) e 35% (trinta e
cinco por cento) do padrão AL-S-02.
Parágrafo único - A soma do valor do vencimento do servidor
com o do percebido pelo exercício da Função Gratificada de
Assessoramento não poderá ultrapassar o valor dos padrões:
a) AL-34, no caso da FGA-I;
b) AL-39, no caso da FGA-II:
c) AL-42, no caso da FGA-II!.
Art. 12 - A vacância dos atuais cargos de Assessor
implicará redução correspondente no quantitativo resultante
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setembro de 1993-
Art. 13 - Nos termos de regulamento, a gratificação de que
trata o art. 28 da Resolução ng 5.086, de 31 de agosto de
1990, somente será concedida a partir de lg de janeiro de
1994, a cada lntersticio de 2 (dois) anos, a servidor que
tenha alcançado o padrão AL-45 e que comprove seu
aperfeiçoamento profissional.
Art. 14 - Ao servidor abrangido pelo disposto no art. li da
Resolução ng 5.134. de 10 de setembro de 1993, fica
assegurado, na hipótese de investidura em função, e na
situação de que trata o #lQ do art. 40 da referida
resolução, o direito de, mediante opção, manter, enquanto
detentor da nova função, a remuneração do cargo em comissão
anteriormente ocupado.
Parágrafo único - O servidor disporá de 10 (dez) dias de
prazo a contar da vigência desta resolução para exercer a
opção de que trata o caput".
Art. 15 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o art. Sg, o "caput" do art. 9g e os arts. 12. 14,
16 e 18 da Resolução ng 5.086, de 31 de agosto de 1990.

ANEXOS 1 e II'
- Os Anexos 1 e II do Projeto de Resolução ng 2.037/94

são os publicados no parecer de redação final do referido
projeto de resolução, nesta edição.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de maio de 1994.
Elmo Braz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Bená

Guedes - Amílcar Padovani.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.325/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em
epígrafe visa a regulamentar o 3g do art. 222 da
Constituição do Estado.
Aprovado no lg turno com as Emendas ngs 1 a 5, retorna o
projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2o
turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

Recentes pesquisas veiculadas pelos meios de comunicação
confirmam o aumento do uso de drogas entre jovens e
adolescentes - tanto as consideradas licitas, como o álcool
e o tabaco, quanto as ilícitas, como maconha, cocaina e, em
evidência, o "crack". A prevenção ao uso de álcool e drogas,
seja por meio do preenchimento adequado do tempo livre das
crianças e dos adolescentes, seja por campanhas
esclarecedoras dos riscos do seu consumo, é medida que deve
ser tomada. Pretende-se, com isso, mostrar aos jovens,
principalmente àqueles em idade escolar, o risco da
dependência e suas conseqüências nefastas.
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É este o objetivo da proposição em tela: buscar a
prevenção do uso abusivo de drogas, com a participação da
família, da escola e dos órgãos públicos e privados e,
quando necessário, propiciar o tratamento adequado do
dependente de drogas.
Acreditamos, pois, que, se aprovado o projeto de lei em
apreço, terão inicio grandes mudanças, suficientes para
promover o bem-estar não só dos adolescentes, mas de toda a
sociedade -

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei flQ 1.325/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Wilson Pires, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Marcos Relênio - José Leandro.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.325/93

Regulamenta o 3g do art. 222 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O Estado divulgará, por todos os meios de
comunicação, medidas que visem à prevenção do uso indevido
de substâncias entorpecentes e drogas afins, definidas na
legislação pertinente.
Parágrafo único - As medidas referidas no "caput" deste
artigo poderão ser efetivadas também por pessoas físicas e
pessoas de direito público ou privado devidamente
autorizadas pelo Conselho Estadual de Entorpecentes, visando
a fornecer esclarecimentos sobre os efeitos e as
conseqüências do uso indevido de drogas, por meio da
realização de cursos, palestras, conferências, simpósios e
seminários.
Art. 2o - O Poder Executivo recomendará ao órgão competente

a aplicação do disposto no parágrafo único do art. SQ da Lei
nQ 6.368 (federal), de 21 de outubro de 1976, regulamentado
pelo art. 4g do Decreto 78.992. de 21 de dezembro de 1976.
Art. 3Q - O Estado manterá, por intermédio de sua rede de
serviços de saúde, programas específicos ao tratamento de
crianças e adolescentes dependentes de substâncias
entorpecentes e drogas afins.
Parágrafo único - O tratamento a que se refere o "caput'

deste artigo será ministrado, conforme o exija o Quadro
clinico ou a natureza das manifestações psicopatológicas do
dependente, em regime ambulatorial ou de internação
hospitalar, com assistência dos serviços médico e social
competentes, nos termos da legislação em vigor.
Art 4g - O Estado, juntamente com os demais segmentos da
sociedade, desenvolverá projetos visando á prevenção do uso
de drogas por meio de atividades culturais, recreativas e
esportivas, integrando-se nelas a escola e a família.
Art. Sg - O Estado poderá criar, auxiliar ou manter
"comunidades-fazendas, que servirão como meio de
recuperação dos dependentes.
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Art. 6g - O Poder Executivo baixará os atos necessários à
regulamentação desta lei, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias a contar da data de sua publicação.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.800193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei mencionado declara de utilidade pública o Grupo de Ajuda
às Pessoas Carentes - GAPC -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado no lQ turno, o projeto vem a esta Comissão para o
2g turno de deliberação conclusiva, em conformidade com o
disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
Tendo em vista o cunho social e filantrópico das atividades
desenvolvidas pelo GAPC, que preenche os requisitos legais
exigidos para ser declarado de utilidade pública,
justificado está o mérito da proposição em tela.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.800/93, no 2g turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
José Leandro. relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.999/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.999/94 cria o Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR - e
dá outras providências.
Aprovado no lo turno com as Emendas nos 1 a 6, retorna
agora o projeto a esta Comissão, para que sejam elaborados o
parecer para o 2g turno e a redação do vencido, a qual
integra este parecer.

Fundamentação
O turismo é atividade econômica de grande importância,

ainda que não venha sendo estimulado pelos últimos Governos
da maneira esperada.
Recentemente, temos observado iniciativas do Governo
estadual que sinalizam a intenção de que seja revertida a
situação de abandono a que o setor vinha sendo relegado.
Entre elas, destacaríamos o Plano de Desenvolvimento do
Turismo - PLANITUR -, cuja principal fonte de financiamento
é o fundo q ue ora analisamos.
A proposição em análise é, portanto, digna de aplauso e

certamente contribuirá para o desenvolvimento do turismo em
nosso Estado.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.999/94, no 2g turno, na forma do vencido no ig
turno.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente -Ibrahim Jacob. relator -
Dilzon Meio - José Renato - Marcos Relênio.

Redação ao Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.999/94

Cria o Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo de Assistência ao Turismo -
FASTUR - a que se refere o inciso VI do art. 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 politica
estadual de turismo definida no Piano Integrado para o
Desenvolvimento do Turismo - PLANITUR-MG -, em cidades
históricas, estâncias hidrominerais e outras localidades com
reconhecido potencial turístico.
ArU 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
P LAN 1 TU R - MG.
Parágrafo único - A concessão de financiamento a entidade
de direito público fica condicionada ao cumprimento, pela
beneficiària, das exigências legais relativas ao
endividamento do setor público.
Art. 4 - São recursos do FASTUR:

- retorno de benefícios fiscais concedidos por meio de
lei, com base no parágrafo único do art. 243 da Constituição
do Estado;
II - recursos dos orçamentos fiscais da União, do Estado e

de municípios;
III - recursos provenientes de operações de crédito interno

e externo de que o Estado seja mutuário para aplicação no
PLANITURMG;
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 divida de o perações de
crédito contraídas pelo Estado e destinadas ao fundo, na
forma a ser definida em regulamento pelo Poder Executivo.
Art. Sg - O FASTUR, de natureza e individuação contábeis,
será rotativo, sem prejuízo do parágrafo único do artigo
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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. 6Q - Os recursos do fundo serão utilizados no
financiamento às 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 ã 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 de
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% (doze por cento) ao ano, calculados
sobre o saldo devedor reajustado, pagos mensalmente no
periodo de carência e juntamente com o principal no periodo
de amortização;
VII - a remuneração do agente financeiro será de 3% (três
por cento) ao ano, incidentes 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;
IX - a amortização do principal será mensal, a partir do

término da carência;
X - as garantias reais, subsidiárias ou fidejussôrias,
Serão definidas pelo agente financeiro, em cada
financiamento, de acordo com suas normas operacionais.
Parágrafo único - O Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.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 às medidas administrativas e
judiciais necessárias,
Art. 7 - 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 S.A. - BDMG.
Art. 8 - Para efeito do disposto no art. 5o da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993. incumbe à
Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão financeira da



660

gestora e do agente financeiro do fundo, em especial no que
se refere à:

- elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa do fundo;
II - elaboração da proposta orçamentária do fundo.
f lg - Compete, também, à Secretaria de Estado da Fazenda a
análise da prestação de contas e dos demonstrativos
financeiros do agente financeiro do fundo.

2g - A Secretaria de Estado da Fazenda definirá a forma
de aplicação das disponibilidades transitórias de caixa, nos
termos do art. 6Q da Lei Complementar ng 27, de 18 de
janeiro de 1993-
Art. 9 - Compõem o Grupo Coordenador representante dos
seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado da Fazenda;
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
III - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;
IV - Secretaria de Estado de 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 entidade

que vier a sucedê-Ia.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4g, inciso III. da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar 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 ng 4.320 (federal), de 17 de março de
1964, e nas normas gerais e especificas do Tribunal de
Contas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e a gestora 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

FASTUR.
Art. 12 - Fica criado na estrutura orgânica da Secretaria

de Estado da Educação de Minas Gerais o Centro de formação
de Professores - CEFOP, subordinado á Subsecretaria de
Desenvolvimento Educacional, com a finalidade de planejar,
programar, acompanhar e avaliar cursos destinados á
preparação de docentes para o ensino fundamental e médio da
rede pública estadual de Minas Gerais.
Art. 13 - Os cursos programados pelo CEFOP serão realizados
mediante convênio firmado entre a Secretaria de Estado da
Educação e a Universidade Estadual de Minas Gerais.
Parágrafo único - Na impossibilidade de realização dos
cursos na forma prevista neste artigo, a Secretaria de
Estado da Educação poderá firmar convênio com outras
instituições de ensino superior reconhecidas.



;fl
Art. 14 - O CEFOP terá 1 (um) Diretor, indicado pelo
Secretário de Estado da Educação e nomeado pelo Governador
do Estado.
Parágrafo único - A indicação referida neste artigo deverá
recair em profissional de reconhecida experiência na área de
formação de professor.
Art. 15 - O CEFOP terá um Conselho Diretor composto:

- pelo seu Diretor;
II - por 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da

Educação, indicados pelo Secretário;
III - pelo Secretário-Coordenador da Subsecretaria de
Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da
Educação;
rv - por 3 (três) representantes da Universidade Estadual

de Minas Gerais, indicados pelo Reitor;
V - por 3 (três) professores de renomada competência na
área de formação de professores, indicados pelo Secretário
de Estado da Educação.
Parágrafo único - Os membros do Conselho Diretor terão

mandato de 3 (três) anos.
Art. 16 - As normas de organização e funcionamento do CEFOP
serão propostas pelo Conselho Diretor, homologadas pelo
Conselho Estadual de Educação e aprovadas por decreto do
Governador do Estado.
Parágrafo único - O decreto conterá, ainda, as competências
do Conselho Diretor, as disposições sobre o regime dos
cursos a serem oferecidos, os titules e diplomas a serem
conferidos e as exigências legais para a plena consecução de
seus objetivos.
Art. 17 - Ficam criados, no Anexo Itt do Decreto ng 16.409.
de 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Diretor II, código
MG-05, símbolo S-02, e 1 (um) cargo de Assessor II, código
MG-12, símbolo S-03, de provimento em comissão, destinados
ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da
Educação.
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.037/94

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução ng 2.037/94. da Mesa da Assembléia,

que altera o Sistema de Carreira da Secretaria da Assembléia
Legislativa, foi aprovado no 2g turno na forma do
Substitutivo nQ 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, lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2.037/94
Altera o Sistema de Carreira da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. lQ - A carreira instituída pela Resolução ng 5.086. de
31 de agosto de 1990, é o conjunto de classes de cargos de
provimento efetivo, de complexidade e retribuição
crescentes, organizados em níveis, segundo os graus de
escolaridade.
Art. 2g - A carreira é constituída de classes dos seguintes
cargos de provimento efetivo, organizados em níveis, com
seus correspondentes padrões de vencimento, nos termos do
Anexo 1:

- Agente de Apoio ás Atividades da Secretaria - A e B;
II - Oficial de Apoio às Atividades da Secretaria - A e B;
III - Técnico de Apoio ás Atividades da Secretaria;
IV - Procurador.

lc - O quantitativo global das classes de cargos
constantes no Anexo 1 desta resolução corresponde ao do
Anexo 1 da Resolução nQ 5.086, de 31 de agosto de 1990.

2g - A Mesa da Assembléia disporá sobre a distribuição do
quantitativo de que trata o parágrafo anterior pelas classes
instituídas no art. 2g, de forma que o quantitativo das
classes de cargos de Agente e de Oficial de Apoio ás
Atividades da Secretaria - 6 seja deduzido, mediante a
extinção de vagas, dos cargos de Agente e de Oficial de
Apoio constantes no Anexo 1 da Resolução ng 5.086, de 31 de
agosto de 1990.
Art. 3 - ri desenvolvimento do servidor na carreira se dará
por progressão, promoção de nível e promoção de classe.
Art. 4g - O servidor fará jus á promoção de nível ou á
promoção de classe, nos termos de regulamento.

lg - Promoção de nível é a passagem ao nível subseqüente
do cargo, a cada interstício de 3 (três) anos de efetivo
exercício, condicionada a:

- comprovação da escolaridade exigida e dos requisitos
estabelecidos em deliberação da Mesa da Assembléia;
II - cumprimento das atribuições e da programação periódica

de trabalho da unidade de lotação do servidor na Secretaria
da Assembléia.
# 2Q - Promoção de classe é a passagem do nível especial de

uma classe de cargos para o nível 1 da classe subseqüente,
condicionada á existência de vaga, á comprovação da
escolaridade exigida e a processo avaliativo específico.

3Q - Para ser promovido ao nível especial de seu cargo, o
servidor deverá contar, no mínimo:

- 9 (nove) anos de efetivo exercício na Secretaria da
Assembléia, para os níveis especiais das classes de Agente
de Apoio - A e Oficial de Apoio - A;
II - 12 (doze) anos, para os níveis especiais dos cargos de

Técnico de Apoio e Procurador.
6 4g - Na hipótese de promoção, fica assegurado ao servidor

o posicionamento em padrão subseqüente ao seu, quando este
for superior ao inicial do nível ou classe.

50 - O servidor estabilizado em vencimentos terá direito
à promoção de nivel ou de classe para seu posicionamento na
carreira, observada a correspondência entre a remuneração
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decorrente do apostilamento e o padrão de vencimento mais
próximo.
Art. 5g - 0 desenvolvimento do servidor na carreira

dependerá da avaliação de seu desempenho.
Parágrafo único - A avaliação terá periodicidade anual e se
fará, nos termos de regulamento, segundo procedimentos que
comprovem, além de outros fatores, a assiduidade e o
cumprimento das atribuições do servidor, vinculadas aos
resultados da unidade administrativa em que estiver lotado.
Art. Sg - O disposto na Deliberação da Mesa ng 1.025, de 23
de fevereiro de 1994, será adequado ás alterações
introduzidas no Sistema de Carreira pela presente resolução,
nos termos de regulamento.
Parágrafo único - A vantagem pessoal a que se refere o
parágrafo único do art. 3g da referida deliberação será
absorvida, gradualmente, na hipótese de promoção de classe
do servidor que a ela faça jus.
Art. 7g - Fica a Mesa da Assembléia autorizada a dispor
sobre a unificação dos períodos aquisitivos e dos critérios
que condicionam o desenvolvimento na carreira, bem como seus
efeitos, tendo em vista o disposto no artigo anterior.
Art. Sg - Ficam instituídas as Funções Gratificadas de
Assessoramento 1, II e III - FGA-I, FGA-II e FGA-IIt - no
Sistema de Gerenciamento a que se refere o art. 3Q da
Resolução ng 5.134, de 10 de setembro de 1993, O Qual passa
a denominar-se Sistema de Gerenciamento e Assessoramento da
Secretaria da Assembléia.
Parágrafo único - Aplica-se ás funções de que trata este

artigo o processo de designação previsto no "caput" do art.
40 da Resolução ng 5.134, de 10 de setembro de 1993, que
institui o Banco de Potencial de Gerenciamento, cuja
denominação passa a ser Banco de Potencial de Gerenciamento
e Assessoramento.
Art. 9Q - Para o exercido das funções instituídas no

artigo anterior, condicionado sempre á existência de vaga, o
servidor deverá atender, entre outros, aos seguintes
requisitos:
1 - FGAI
a) estar posicionado, pelo menos, no padrão AL-26;
b) ser detentor de grau superior de escolaridade;
c) contar, no mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício
na Secretaria da Assembléia;
II - FGAII:
a) ocupar cargo de Oficial ou de Técnico de Apoio ás
Atividades da Secretaria ou de Procurador;
b) contar, pelo menos, 2 (dois) anos de efetivo exercício

na FGA-I:
III - FGAIII
a) ocupar cargo de Técnico de Apoio ás Atividades da
Secretaria ou de Procurador;
b) contar, pelo menos, três anos de efetivo exercício na

FGA-II
lg - Caberá á Mesa estabelecer, em regulamento,

requisitos que supram os previstos na alínea "b" dos incisos
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II e III deste artigo, no que se refere a servidores
atualmente ocupantes de posição de assessoramento, sem
prejuízo do processo de capacitação e seleção do Banco de
Potencial de Gerenciamento e Assessoramento.
e 2Q - Observado o quantitativo estabelecido no Anexo II, a

distribuição proporcional de vagas pelos níveis a que se
refere o artigo anterior será definida pela Mesa da
Assembléia.
Art. 10 - O servidor pertencente ao Grupo de Execução de

Apoio á Administração, considerado o disposto na Deliberação
da Mesa flQ 1.025, de 23 de fevereiro de 1994, poderá
concorrer ã seleção para o exercício das funções instituídas
no art. 8Q, observados os limites estabelecidos no art. 11 e
atendidos, no que couber, os requisitos constantes no artigo
anterior-
Art. 11 - Pelo exercício das Funções Gratificadas de
Assessoramento 1, II e III, o servidor fará jus a
gratificação que corresponde, respectivamente, a 20% (vinte
por cento), 28% (vinte e oito por cento) e 35% (trinta e
cinco por cento) do padrão AL-5-02.
Parágrafo único - A soma do valor do vencimento do servidor
com o do percebido pelo exercício da Função Gratificada de
Assessoramento não poderá ultrapassar o valor dos padrões:
a) AL-34, no caso da FGA-I;
b) AL-39, no caso da FGA-II;
c) AL-42. no caso da FGA-IIt.
Art. 12 - A vacância dos atuais cargos de Assessor
implicará redução correspondente no quantitativo resultante
da aplicação do art. 7g da Resolução ng 5.134, de 10 de
setembro de 1993.
Art. 13 - Nos termos de regulamento, a gratificação de que
trata o art. 28 da Resolução ng 5.086. de 31 de agosto de
1990, somente será concedida, a partir de lQ de janeiro de
1994, a cada intersticio de 2 (dois) anos, a servidor que
tenha alcançado o padrão AL-45 e que comprove seu
aperfeiçoamento profissional.
Art. 14 - Ao servidor abrangido pelo disposto no art. 11 da
Resolução ng 5.134. de 10 de setembro de 1993, fica
assegurado, na hipótese de investidura em função e na
situação de que trata o 1Q do art. 4g da referida
resolução, o direito de, mediante opção, manter, enquanto
detentor da nova função, a remuneração do cargo em comissão
anteriormente ocupado.
Parágrafo único - O servidor disporá de 10 (dez) dias de
prazo a contar da vigência desta resolução para exercer a
opção de que trata o caput" -
Art. 15 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial o art. 5Q, o 'caput" do art. 9g e os arts. 12. 14.
16 e 18 da Resolução ng 5.086, de 31 de agosto de 1990.
* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
'Diário do Legislativo" de 28/5/94.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
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Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira. relator -

Wilson Pires.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.465/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.465/93, do Deputado Roberto Luiz
Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Ervália, 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 1.465/93
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Ervál ia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Ervélia imóvel de propriedade do Estado situado
nesse município, no prolongamento da Rua Sagrado Coração de
Jesus. constituído de terreno com área total de 2.550m2
(dois mil quinhentos e cinqüenta metros quadrados),
confrontante, pela frente, na extensão de 34m (trinta e
quatro metros), com a Rua Sagrado Coração de Jesus ou seu
prolongamento; por um lado, com imóvel de propriedade de
Jesus Mulica da Silva; por outro lado, com imóvel de
propriedade de Maria Benta da Costa; pelo fundo, na extensão
de 75m (setenta e cinco metros), com imóvel de propriedade
de Maria Benta da Costa, e registrado sob o ng 5.068, a fls.
14 do livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ervália.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste

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

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Wilson Pires.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.632/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.632/93. do Deputado Célio de
Oliveira, que torna obrigatória a construção de estação de
piscicultura em represa de usina hidrelétrica a ser
implantada no Estado, foi aprovado no 2g turno, na forma do
vencido no lg turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos ternos 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 1.632/93
Torna obrigatória a construção de estação de piscicultura

em represa de usina hidrelétrica a ser implantada no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art l - Os projetos de construção de represas de usinas
hidrelétricas com capacidade instalada acima de 250 MW
(duzentos e cinqüenta megawatts), a serem implantadas no
Estado, deverão prever a construção, o desenvolvimento e a
manutenção de estação de piscicultura.
Parágrafo único - A dimensão da estação de piscicultura

será proporcional ao porte da represa-
Art. 2 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Wilson Pires.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.932/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.932/94, do Deputado Jorge Hannas, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Manhuaçu, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no
lg turno.
vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f l Q, do Regimento Interno.
Deve-se esclarecer que, com o objetivo melhor se
identificar o imóvel objeto da proposição, entendemos
necessário atualizar, no texto do art. lQ, a referência ao
número de sua transcrição em cartório, com base na
documentação que integra o processo.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.932/94
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Manhuaçu o imóvel transcrito sob o ng 12244,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manhuaçu,
situado nesse município, no Bairro Baixada, constituído de
uni terreno com área total de 12.047,62m2 (doze mil e
quarenta e sete virgula sessenta e dois metros quadrados),
confrontante ao norte, numa extensão de 210,00m (duzentos e
dez metros), com a Avenida Melo Viana; ao sul, numa extensão
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de 50,00m (cinqüenta metros), com a Avenida Teócrito
Pinheiro e, formando um ângulo reto até o rio, numa extensão
de 35.00m (trinta e cinco metros); a leste, numa extensão de
50,00m (cinqüenta metros) até o rio, com terrenos de
propriedade da Prefeitura Municipal; e a oeste, numa
extensão de 51,00m (cinqüenta e um metros), com a Rua Manoel
Pinheiro.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo
destina-se à construção de um centro de apoio ao
trabal hador -
Art. 2g - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao
patrimônio 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. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Wilson Pires.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.958194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.958/94, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar á União os imóveis Que
menciona, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.958/94
Autoriza o Poder Executivo a doar á União os imóveis que

menciona.
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar á União

os seguintes imóveis:
- terreno situado no Municipio de Unai, com área total de

2.224m2 (dois mil duzentos e vinte e quatro metros
quadrados), com os seguintes limites e confrontações: pela
frente, com a Avenida Formosa, na extensão de 49m (quarenta
e nove metros); pela direita, com a Rua 5, na extensão de
56m (cinqüenta e seis metros); pela esquerda, com o Centro
de Ensino Politécnico de Unai, na extensão de 30m (trinta
metros). mais 8m (oito metros), mais 14m (catorze metros)
(alinhamento irregular); e, pelos fundos, com o Centro de
Ensino Politécnico de Unai, na extensão de 26m (vinte e seis
metros), mais 12m (doze metros). mais 15m (quinze metros)
(alinhamento irregular);
II - terreno situado no Municipio de Unai, com área total

de 1.344m2 (mil trezentos e quarenta e quatro metros
quadrados), com os seguintes limites e confrontações: pela
frente, com a Rua A, na extensão de 56m (cinqüenta e seis
metros); pela direita, com o Centro de Ensino Politécnico de
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Unai, na extensão de 24m (vinte e quatro metros); pela
esquerda, com o Centro de Ensino Politécnico de Unai, na
extensão de 24m (vinte e quatro metros); e, pelos fundos,
com o Centro de Ensino Politécnico de Unai, na extensão de
56m (cinqüenta e seis metros).
f lg - Os terrenos a que se refere o artigo serão
desmembrados de uma área de 20.000m2 (vinte mil metros
quadrados) doada ao Estado de Minas Gerais pelo Município de
Unai, conforme registro R-1-13.513, do Cartório do Registro
de Imóveis de Unai.

2g - Os terrenos descritos nos incisos 1 e II deste
artigo destinam-se, respectivamente, á construção de um
ginásio poliesportivo e de uma creche.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Wilson Pires.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.960/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.960/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre o Conselho de Coordenação Cartográfica - CONCÂR
- e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, com as
Emendas nos 1 e 2 ao vencido 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 se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.960/94
Dispõe sobre o Conselho de Coordenação Cartográfica -

CONCAR - e dá outras providências,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Finalidade e da Competência

Art. lo - O Conselho de Coordenação Cartográfica - CONCAR -
órgão consultivo, subordinado á Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, instituído nos termos
da Lei ng 10.626, de 16 de janeiro de 1992, tem por
finalidade a formulação de propostas relativas à política
cartográfica estadual.
Art. 2 - Compete ao CONCAR:

- fornecer subsídios á elaboração da política
cartográfica estadual:
Ir - coordenar a implantação de medidas que visem ao

desenvolvimento do mapeamento sistemático do território do
Estado, em articulação com órgãos federais normativos e
executores da cartografia nacional;
Iii - definir diretrizes relativas á atuação das unidades

cartográficas da administração pública estadual, necessárias
á consecução dos objetivos e metas do setor;
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IV - analisar o Piaria Estadual de Cartografia e participar

de sua execução;
V - definir as prioridades, com base em estudos e pesquisas
efetuados junto a instituições públicas e privadas, quanto à
realização de serviços cartográficos no Estado;
VI - propor a criação de comissões regionais, setoriais e
locais, destinadas ao desenvolvimento de idéias e processos
inovadores para a gestão do setor cartográfico estadual
VII - manifestar-se sobre as questões afetas à cartografia,
em articulação com órgãos e entidades do setor;
VIII - manter permanente intercámbio e colaboração com

órgãos congêneres federais e municipais;
IX - elaborar o seu regimento interno.

Capitulo II
Da Composição

Art. 3g - Compõem o CONCAR:
- o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio

Ambiente, que será seu Presidente;
II - 2 (dois) cidadãos de reconhecida experiência e

conhecimento na área cartográfica, indicados pelo Secretário
de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente;
III - 1 (um) representante:
a) da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais;
b) da Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e

Energéticos;
c) da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
IV - 1 (um) representante:
a) da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -;
b) da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG -

c) do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG -;
d) da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC -

' e) de unidade cartográfica do Exército;
f) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística - IBGE -;
g) da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -

h) do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG -;
i) da Associação Nacional das Empresas de Aerolevantamento

- ANEA -;
j) da Universidade Federal de Uberlândia - UFU -;
1) da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -;
m) do Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
n) da Sociedade Brasileira de Cartografia - Seção Minas

Gerais;
o) de unidade da Força Área Brasileira - FAB.
l - Os membros do CONCAR e seus respectivos suplentes

serão indicados pelas entidades e designados pelo Governador
do Estado.
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f 2Q - O Diretor do Instituto de Geociências Aplicadas do
CETEC será o Secretário Executivo do CONCAR.
Art. 4 - O suporte técnico e administrativo necessário ao
funcionamento do CONCAR será prestado pelos órgãos e
entidades da administração pública estadual nele
representados, em especial pela Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, órgão central do
subsistema de cartografia no âmbito estadual.
Art. 5 - Os titulares de órgãos e entidades da
administração pública estadual deverão, quando solicitados
pelo Presidente ou pelo Secretário Executivo do CONCAR,
prestar informações e fornecer dados e estudos pertinentes
às respectivas áreas de atuação, necessários á instrução de
matéria a ser examinada pelo CONCAR.
Art. 6Q - O CONCAR se reunirá, ordinariamente. 2 (duas)

vezes ao ano e, extraordinariamente, quando convocado pelo
seu Presidente.
Art. 7 - As reuniões do CONCAR serão realizadas com a
presença da maioria de seus membros, considerando-se
aprovadas as matérias que obtiverem a maioria dos votos dos
presentes.
Parágrafo único - O Presidente do CONCAR terá, além do voto

pessoal, o de desempate.
Capitulo III

Disposições Finais
Art. 8 - As normas complementares indispensáveis ao
desenvolvimento das atividades do CONCAR serão estabelecidas
no seu regimento interno.
Art. 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Wilson Pires.
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Belo Horizonte, terça-feira. 31 de maio de 1994

ATAS

ATA DA 5404 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado Sebastião Helvécio
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 4 Fase:

Ata - Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e
Ação Social e de Agropecuária e do Deputado Wanderley Ávila
- 2a Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO.

- ABERTURA
A- s 91h15min, comparecem os Deputados:

José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Sebastião
Helvécio Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Elsa Alves - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Homero Duarte
- Ibrahlm Jacob - Jorge Hannas - José Braga - José Renato -
Maria Dlivia - Paulo Pettersen - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Simão Pedro Toledo - Wanaerley Ávila - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - 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.

'a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lã Fase
Ata

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

COMUNICAÇOES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa comunicações

das Comissões de Saúde e Ação Social e de Agropecuária e do
Deputado Wanderley Ávila.

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - rejeição do Projeto de Lei no
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1558/93, do Deputado Reinaldo Lima; pela Comissão de
Agropecuária - aprovação, na 57a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos ngs 5.323/94, do Deputado Roberto Amaral. e
5.233/94, da Deputada Macia Olivia (Ciente. Publique-se.);
pelo Deputado Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Eduardo
Marinho, em Várzea da Palma (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para a ordinária de segunda-feira, dia 30, ás
20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 58a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO_E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇAO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete horas e dez minutos do dia seis de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Tarcisio Henriques (substituindo o
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB),
Baldonedo Napoleão (substituindo o Deputado Antônio
Pinheiro, por indicação da Liderança do PSDB), Roberto
Amaral (substituindo o Deputado Célio de Oliveira, por
indicação da Liderança do PTa) e Marcos Helênio, membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Tarcisio Henriques,
Alvaro AntÓnio, João Marques e Marcos Helênio (substituindo
este ao Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da Liderança
do PT), membros da Comissão de Administração Pública; e
Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão, João Marques e Alvaro
Antônio (substituindo este ao Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Tarcisio Henriques,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Alvaro
Antônio que 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
ouvir os Desembargadores José Norberto Vaz de Melo e Paulo
Medina, Presidente do Tribunal de Justiça e Presidente da
AMAGIS, respectivamente. sobre o Projeto de Lei Complementar
no 32/94. O Presidente registra a presença dos Juizes de
Direito José Brandão, Durval Guimarães. Armando Pinheiro
Lago, José Tarcísio de Melo e Reinaldo Ximenes Carneiro. A
Presidência convida os Desembargadores José Costa Loures,
representante do Presidente do Tribunal de Justiça, e Paulo
Medina a tomarem assento á mesa. A Presidência passa a
palavra ao Deputado Marcos Helênio, autor do requerimento
que motivou o convite e, logo apôs. aos Desembargadores José
Costa Loures e Paulo Medina. Após a exposição dos
convidados, constante nas notas taquigráficas, fazem uso da
palavra os Deputados Roberto Amaral e Baldonedo Napoleão.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares, dos Desembargadores e dos
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Juizes de Direito, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Júlio - José
Renato - Adelmo Carneiro Leão - Wanderley Ávila - Geraldo
Rezende - Baldonedo Napoleão -.Wilson Pires.
ATA DA 2 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 sete de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Gilmar Machado,
Tarcísio Henriques, Agostinho Patrus e Wilson Pires, membros
da Comissão supracitada. Registram-se as presenças dos
Deputados Mauro Lobo, Márcio Miranda e Adelmo Carneiro Leão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Baldonedo
Napoleão, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Gilmar Machado que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Deputado Gilmar Machado justifica a
ausência do Deputado Antônio Carlos Pereira, tendo em vista
sua participação na 3 52 Audiência Pública Regional na cidade
de Muriaé. A Presidência informa que a reunião se destina a
ouvir o Sr, Menelick de Carvalho Neto, Professor Adjunto de
Direito Constitucional e Teoria da Constituição da
Faculdade de Direito da UFMG. Doutor em Filosofia do Direito
pela UFMG, Consultor desta Casa e autor do livro "A Sanção
no Procedimento Legislativo". Dando continuidade, a
Presidência convida o Prof. Menelick a tomar assento á mesa
e passa-lhe a palavra. O Prof. Menelick de Carvalho Neto
ressalta que a tarefa da Comissão é árdua e que um código
não vai esgotar toda a matéria, faz comentários sobre o
quadro geral da relação da ética com o Direito e com a
própria política na Constituição de 1988 e, a seguir, sobre
as normas ou projetos existentes a respeito desse tema. Após
a exposição, participam do debate os • Deputados Tarcisio
Henriques, Wilson Pires, Adelmo Carneiro Leão, Gilmar
Machado e Baldonedo Napoleão, como consta nas notas
taquigráficas A Presidência informa que o Código de Ética
da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, citado na
exposição, será distribuído aos membros da Comissão
posteriormente e que a vinda do Deputado Fernando Lyra está
acertada, dependendo apenas da confirmação da data, agradece
a presença dos Deputados e, muito especialmente do Sr.
Menelick de Carvalho Neto, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Tarcísio Henriques - José
Renato - Antônio Carlos Pereira.
ATA DA Ig REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ESTUDAR AS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES ESPECIAIS, CONFORME
QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA EM REUNIÃO DO DIA 30 DE MARÇO
PRÓXIMO PASSADO
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Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Célio de
Oliveira e Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado
Clêuber Carneiro). Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc", Deputado Emano Batista, declara abertos os
trabalhos e informa que a finalidade da reunião é eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e
programar os trabalhos. Em seguida, determina a distribuição
das cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado
Antônio Júlio para atuar como escrutinador. Encerrada a
contagem dos votos, o Deputado Antônio Júlio infõrma que
foram registradas três cédulas de votação, sendo que o
Deputado Dilzon Melo obteve três votos para Presidente, e o
Deputado Emano Batista, três votos para Vice-Presidente.
Assim sendo, o Presidente "ad hoc" proclama os Deputados
Dilzon Melo e Ermano Batista, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, e informa que a posse dos eleitos será
feita na próxima reunião ordinária. Dando prosseguimento, a
Presidência designa como relator o Deputado Clêuber Carneiro
e, após consultar os demais membros, define que a Comissão
passará a se reunir ordinariamente todas as terças-feiras,
ás 141h45min. 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, 25 de maio de 1994.
Dilzon Meio, Presidente - Homero Duarte - Wilson Pires -

Wanderley Ávila.
ATA DA 114a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia doze de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Jaime Martins,
Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos
Pereira, por indicação da Liderança do PT), Jorge Hannas e
Antônio Júlio (substituindo os Deputados Roberto Amaral e
José Renato, respectivamente, por indicação da Liderança do
BRD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge
Hannas que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece ter a reunião a finalidade de se
apreciar a pauta e passa á leitura do Oficio ng 940095, do
Sr. José Mário Chaves Rêgo. Diretor-Geral da CODEVALE, que
encaminha o Relatório Anual de Atividades e o Balanço
daquele órgão, referentes ao exercicio de 1993. Em seguida,
redistribui os Projetos de Lei nos 1.932/94, no 2Q turno, ao
Deputado Jaime Martins; 1.327 e 1.660/93, no lg turno, ao
Deputado Antônio Júlio; 1.561 e 1.639/93, no lc turno, ao
Deputado Marcos Helênio e 1.563/93, no lg turno, ao Deputado
Jorge Hannas. Encerrada a ia parte dos trabalhos, passa-se á
2 fase da Ordem do Dia. A Presidência passa a palavra ao
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Deputado Jaime Martins, que emite pareceres, mediante os
quais conclui pela aprovação, no 2g turno, dos Projetos de
Lei ns 1.932/94, na forma do vencido no lg turno, e
1.959/94, na forma do vencido no 1Q turno e com a Emenda n
1; no lg turno, dos Projetos de Lei ngs 1.051 e 1.094/92, na
forma do Substitutivo nQ 1. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados, O
Deputado Antônio Júlio emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação, no lg turno, do Projeto de Lei ng 1.660/93,
com a Emenda ng 1. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Em seguida, esse Parlamentar solicita
prazo regimental para proferir parecer para o lg turno
sobre o Projeto de Lei nQ 1.327/93, que é concedido pela
Presidência. O Deputado Marcos Helênio emite parecer em que
conclui pela aprovação, no lQ turno, do Projeto de Lei n
1.639/93, com a Subemenda ng 1 à Emenda no 1. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Em seguida, esse
Deputado solicita prazo regimental para emitir parecer para
o lQ turno sobre o Projeto de Lei nQ 1.561/93. D Presidente
defere essa soliticação. D Deputado Jorge Hannas emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação, no lg turno,
do Projeto de Lei ng 1.563/93, na forma do Substitutivo ng
1. Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprovado.
Encerrada essa fase, a Presidência designa o Deputado Jorge
Hannas para relatar os processos de aplicações de recursos
oriundos de subvenções sociais das seguintes entidades:
Associação dos Moradores do Bairro do Rosário, de Araguari;
Centro Espirita Umbandista Caboclo Pedra Branca, de Prata;
Creche Dalela Tarinus, de Prata; Loja Maçônica União e
Caridade nQ 322, de Prata; Associação Comunitária dos
Bairros Imaculada Conceição e São Pedro, de Sarzedo,
Distrito de Ibirité; Associação dos Moradores e Amigos do
Bairro São José Operário, de São João de]-Rei; Associação
Melense de Assistência Social - AMAS -. de Desterro do Melo;
Associação dos Moradores de SãoMiguel, de São João da
Ponte; Associação de Proteção á Infãncia. de Volta Grande;
Associação Comunitária do Naque, de Açucena; Sociedade São
Vicente de Paulo. de Machado: Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -, de Guaxupê; Orquestra Municipal
de Divisa Nova; Conselho de Desenvolvimento Comunitário., de
Durandé: Associação Beneficente Fernando Osório, de
Guaranésia; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Agua
Limpa, de Francisco Badaró: Conselho Representativo
Tocoiense, de Francisco Badarô; Montanha Futebol Clube, de
Sabará; Conselho de Desenvolvimento Comunitário, de Macaúbas
de Baixo: Creche Criança Feliz, de Patrocinio: e Associação
de Apoio Comunitário de Retiro de Malhadouro. de Patrocinio.
O Deputado Jorge Hannas emite pareceres mediante os quais
conclui pela aprovação dos processos de aplicações de
recursos oriundos de subvenções sociais das mencionadas
entidades. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato - Baldonedo

Napoleão - Marcos Helénio. - -
ATA DA 56 REUNIAD ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUARIA E
POLÍTICA RURAL
Ás dez horas e trinta minutos do dia doze de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Jaime Martins e Jorge
Eduardo, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jaime Martins
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência passa á discussão
e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo emite
parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei ng 1.687/93,
no 2g turno, na forma do vencido no 1Q turno. O Deputado
Wilson Pires emite parecer favorável à aprovação do Projeto
de Lei ng 1.772/93, no lo turno. O Deputado Arnaldo
Canarinho emite parecer favorável à aprovação do Projeto de
Lei ng 1.793/93, no lQ turno. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os projetos aprovados. Os
Deputados Jorge Eduardo, Jaime Martins e Arnaldo Canarinho
emitem pareceres favoráveis à aprovação dos Requerimentos
ngs 5.180, 5.245 e 5.279/94. respectivamente. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. A seguir, a Presidência submete a votação os
Requerimentos ngs 5.291 e 5.302/94, nos termos da
Deliberação da Mesa ng 487. de 1990, 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, 26 de maio de 1994.
Ajalmar Silva. Presidente - Wilson Pires - Péricles

Ferreira.
ATA DA 80 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quartoze horas e trinta minutos do dia dezoito de maio de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Maria Olivia, Péricles Ferreira e
João Batista, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente. Deputada Maria Olivia,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado João Batista
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida.
a Presidente distribui ao Deputado Péricles Ferreira os
Projetos de Lei ngs 1.347/93 e 1.916/94. e ao Deputado João
Batista. os Projetos de Lei ngs 1.917 e 2.004/94. Passa-se
à 2 parte da reunião, sendo discutidas e votadas, nessa
fase, as proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. 0 Deputado Pêricles Ferreira emite pareceres.
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mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 1.347/93 e 1.916/94. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. O Deputado
João Batista emite pareceres, mediante os quais conclui pela
aprovação dos Projetos de Lei ns 1.917 e 2.004/94.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. 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, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Péricles Ferreira - Wilson

Pires.
ATA DA 119g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Marcos Helênio e José Renato, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reuniãose destina a apreciar a matéria constante na pauta
e passa á leitura do Ofício nQ 311/94. do Sr. Geraldo Abade
das Dores, Prefeito Municipal de Barão de Cocais, em que o
signatário solicita sejam acionadas as autoridades e os
órgãos competentes a fim de se agilizar a conversão dos
índices do ICMS para URV, uma vez que todos os pagamentos e
contratos da Prefeitura já foram convertidos, causando
sérios prejuizos aos cofres municipais. A seguir,
redistribui os Projetos de Lei ngs 1.345/93, no 2g turno, ao
Deputado José Renato; 1.351 e 1.522/93, no 2Q turno, ao
Deputado Marcos Helênio; 1.996/94, no 2Q turno, e 868/92, no
lQ turno, ao Deputado Baldonedo Napoleão e, logo após, faz
retirar da pauta o Requerimento nQ 5.288/94. do Deputado
Sebastião Costa. Encerrada a l parte dos trabalhos, passa-
se à 2ê fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à deliberação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra. o Deputado José
Renato emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do Projeto de Lei nQ 1.345/93, no 2Q turno, na forma do
vencido no lg turno. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. O Deputado Marcos Helênio emite pareceres
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 1.351 e 1.522/93. no 2g turno, na forma do vencido no 1Q
turno, e 1.561/93, no lQ turno, na forma do Substitutivo n
1. Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez,
são os pareceres aprovados. O Deputado Baldonedo Napoleão
emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos
Projetos de Lei nos 1.996/94, no 2Q turno, na forma
proposta, e 868/92, no lQ turno, com as Emendas nos 1. 2 e 4
e com a Subemenda nQ 1 á Emenda np 3. Submetidos a discussão
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e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Encerrada essa fase, 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 Roberto
Amaral emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do Requerimento nQ 5.175/94. O Deputado José Renato emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
Requerimento ng 5.249/94 com a Emenda ng 1. O Deputado
Baldonedo Napoleão emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do Requerimento nQ 5.270/94. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Deputado Sebastião Costa emite parecer mediante
o qual conclui pela rejeição do Requerimento nQ 5.260/94.
Colocado em votação, é o requerimento rejeitado. Logo apôs,
a Presidência designa o Deputado José Renato para relatar os
processos de subvenções sociais das seguintes entidades:
Associação de Pequenos Produtores da Içara, de São Tiago;
Associação Comunitária dos Moradores Carentes do Bairro São
Domingos, de Rio Pardo de Minas; Caixa Escolar da Escola
Estadual Carmelo Mesquita, de Itapecerica; Conselho
Comunitário de Desenvolvimento Rural da comunidade de Lopes.
de Divinôpolis; Serviço Voluntário de Assistência Social -
SERVAS -. de Belo Horizonte; Juventude Unida de Guimarãnia -
JUG - , de Guimarãnia; Centro Evangélico de Reabilitação e
Trabalho Orientado - CERTO -, de Uberlãndia; Associação de
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de Campolide, de
Antônio Carlos; Associação dos Amigos de São Camilo, de
Medina; Aprender Produzir Juntos - APJ -, de Teôfilo Otôni
Escola Luminarense de Música, de Luminárias; Associação de
Livre Apoio ao Excepcional - ALAE -, de Juiz de Fora;
Associação dos Moradores da COHAB, de Visconde do Rio
Branco; Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Santa
Luzia, de Uberlândia; Santa Casa de Misericórdia, de Belo
Horizonte; Corporação Musical Nossa Senhora das Graças, de
Catas Altas da Noruega; Caixa Escolar Monsenhor José
Paul ino, de Pouso Alegre; Cáritas Diocesana de Almenara. de
Almenara; Associação Comunitária Santo Antônio de Itinga, de
Itinga; Santa Casa de Misericórdia, de Belo Horizonte; Casa
de Assistência ao Menor de Nossa Senhora da Penha, de
Passos; Conselho Particular de Pains da Sociedade São
Vicente de Paulo, de Pains; Caixa Escolar Eurides de Souza
Rabelo. de Arcos; Associação dos Moradores do Bairro Jaguá,
de Ouro Fino: Associação Atlética e Recreativa São João, de
Pouso Alegre: Associação Casa da Criança Maria Antônia. de
Diamantina; Conferência de São Vicente de Paulo. de
Buritizeiro; Conselho Comunitário de Vila do Buritis da
Porta, de Várzea da Palma; Creche Comunitária Tancredo
Neves, de Capelinha; Centro Comunitário Casa de Nazaré, de
Diamantina; Educandário Menino Jesus de Praga, de Uberaba;
Caixa Escolar da Escola Estadual Alvarenga Peixoto de lQ
Grau, de Canápolis; Instituto Beneficente Padre Mestre
Correa de Almeida, de Barbacena; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Barreiros, de Taiobeiras; Associação Comunitária
de Curral de Dentro, de Aguas Vermelhas; Associação de
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Moradores do Jardim Ipanema, de Uberlândia, e Associação de
Moradores do Conjunto Alvorada, de Uberlândia. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada às 15
horas do dia 25/5/94, na Sala das Comissões, com a
finalidade de se apreciarem os pareceres para o 2g turno dos
Projetos de Lei ngs 807/92, do Deputado Roberto Amaral, e
1.957/94. do Governador do Estado; os pareceres para o lg
turno dos Projetos de Lei ngs 1.312/93, do Deputado Tarcísio
Henriques, e 1.565/93, do Deputado João Batista, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1994.
José Renato, Presidente - Dilzon Melo - Márcio Miranda -

Marcos Helênio - Péricles Ferreira.
ATA DA 89? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia vinte e cinco de maio de mil novecentos
e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Márcio Miranda e Geraldo da Costa
Pereira, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcia Miranda
que proceda á leitura da ata da reunião anterior. Que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência faz a leitura da correspondência e, a seguir,
informa Que a reunião tem por objetivo ouvir a Dra. leda
Fadul Cambraia, que discorrerá sobre a Sindrome de Down. A
expositora tece considerações sobre o seu livro
"Profissionalização - A Educação para o Trabalho como
Caminho do Deficiente", que tem por finalidade a orientação
sobre como conduzir o deficiente para um mercado de trabalho
e que faz menção ao papel do deficiente na sociedade.
Participam dos debates os Deputados Geraldo da Costa Pereira
e Jorge Hannas. Em seguida, a Presidência apresenta um
requerimento em que solicita seja formulado pela Comissão
um projeto de lei criando uma fundação pública que tenha por
finalidade a profissionalização dos deficientes, a formação
dos profissionais que queiram trabalhar com eles e a
preparação das empresas que queiram absorvê-los no mercado
de trabalho. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença da Dra. leda Fadul Cambraia e dos
parlamentares presentes, convoca os membros da Comissão para
a reunião extraordinária a ser realizada no dia 26. quinta-
feira, as 91h30min, com a finalidade de se apreciarem as
matérias constantes na pauta, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Wilson Pires. Presidente - Marcos Helênio - Pêricles
Ferreira - José Leandro.
ATA DA 120? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
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Às quinze horas do dia vinte e cinco de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, José Remato, Dilzon
Meio, Péricles Ferreira e Márcio Miranda (substituindo este
ao Deputado João Marques, por indicação da Liderança do PP),
membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente.
o Deputado José Renato assume a direção dos trabalhos e,
havendo número regimental, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Dilzon Melo que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
esclarece que o Projeto de Lei ng 807/92 não se encontra em
condições técnicas de ser apreciado no 2g turno, na reunião.
Logo após, designa o Deputado Dilzon Meio para relatar, no
2g turno, o Projeto de Lei ng 1.957/94, do Governador do
Estado, que cria a Assessoria de Comunicação Social nas
estruturas das secretarias de Estado e da PMMG e no gabinete
do Vice-Governador do Estado e dá outras providências, e
redistribui os Projetos de Lei nas 1.312 e 1.565/93, no lQ
turno, aos Deputados Péricles Ferreira e Márcio Miranda.
respectivamente. Encerrada essa fase, passa-se á 2s1 parte da
Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Dllzon Melo emite
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.957/94, no 2Q turno, na forma do vencido no lg
turno. O Deputado Péricles Ferreira emite parecer, mediante
o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.312/93,
no lg turno, com as Emendas ngs 1 e 2. O Deputado Márcio
Miranda emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.565/93, no lg turno, na
forma do Substitutivo ng 1. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Na
fase de discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia, o Deputado José Renato
avoca a si a relataria do processo sobre aplicações de
recursos oriundos de subvenções sociais da Associação
Comunitária Padre Laureano - ACOPEL -, de Piranguçu, e emite
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do processo
em análise. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que
se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Ibrahlm Jacob - Dilzon Meio
- Marcos Helênio - José Renato.
ATA DA 115 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de maio
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Marcos Helénio,
José Renato, Dilzon Meio e Ibrahim Jacob (substituindo este
ao Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança do
BRD), membros da Comissão supracitada. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Dilzon
Meio que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente esclarece ter a reunião a finalidade de se
apreciar a pauta e redistribui os Projetos de Lei ns 1.991
e 1.999/94, no 2Q turno, aos Deputados Dilzon Meio e tbrahim
Jacob, respectivamente. Em seguida, designa o Deputado José
Renato para relatar, no 2Q turno, o Projeto de Lei n
807/92, do Deputado Roberto Amaral. Encerrada a ia parte dos
trabalhos, passa-se a 2 fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Dilzon Meio requer seja invertida a ordem de apreciação da
pauta, pedido que é deferido pela Presidência. A seguir, o
Deputado Dílzon Melo emite parecer concluindo pela aprovação
do Projeto de Lei no 1,991/94, no 2g turno, na forma do
vencido no lo turno; o Deputado Ibrahim Jacob emite
parecer, concluindo pela aprovação do Projeto de Lei n
1.999/94. no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno; o
Deputado José Renato profere parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei flQ 807/92, no 2Q
turno, na forma do vencido no lQ turno e com as Emendas ns
1 a 3. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Esgotada a pauta, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada às 141h30min deste mesmo dia, no Plenarinho 1, com
a finalidade de se apreciarem as matérias constantes na
pauta, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - José Renato - Márcio Miranda -
rbrahim Jacob.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.758/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de
Lei nQ 1.758/93 objetiva regulamentar o art. 262 da
Constituição do Estado.
Publicada em 29/10/93, a proposição foi distribuida às
comissões competentes para ser objeto de apreciação, nos
termos do art. 195 do Regimento Interno.
Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame da matéria

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, atendendo ao disposto no art. 103, V, "a", do
mesmo Regimento.

Fundamentação
O art. 262 da Constituição Estadual estatui "A não-
instalação e a não-manutenção das creches previstas nesta
Constituição acarretarão direito do servidor a indenização.
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na forma da lei, sem prejuizo do disposto nos arts. Sg, LXXI
e lQ, e 103, 2g, da Constituição da República, e nos
arts. 4g, 7g, V; 106, 1, "h"; e 118, # 4Q, desta
Constituição".
Interpretando a norma constitucional citada, observamos que

o emprego da expressão "na forma da lei" condicionou a sua
eficácia á edição de uma norma juridica futura que lhe desse
efetiva aplicação.
Assim, a proposição em estudo objetiva regulamentar o art.
262 da Carta mineira, estabelecendo as condições para a
efetivação do direito concedido.
Com efeito, ainda que o referido dispositivo constitucional
tenha outorgado um direito ao servidor, a efetividade desse
direito está subordinada á atividade do legislador, tendo em
vista a ordem socioeconômica atual.
Na esteira desse entendimento e á luz do sistema

constitucional vigente, mormente em função das regras de
distribuição de competência, é necessário que se observe no
texto constitucional mineiro qual é a área de competência em
que a proposição em pauta se insere.
Impõe-se observar que o disciplinamento de direitos do

servidor público civil é matéria pertinente ao seu regime
juridico, uma vez que este é composto de princípios e normas
de direitos e deveres de todos os servidores da
administração direta e das autarquias e fundações públicas.
A Carta Magna, em seu art. 39, prevê a instituição de
regime juridico único para os servidores civis da
administração pública direta, autárquica e fundacional, o
qual, segundo o magistério do administrativista Kely Lopes
Meirelles, "pressupõe preceitos sobre ingresso no serviço
(por concurso público), forma e limites de remuneração,
deveres e direitos dos servidores, planos de carreira,
investiduras em cargos em comissão e funções de confiança e,
ainda, casos de contratação por tempo determinado" ("in:"
Direito Administrativo Brasileiro, 16a ed. São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 1991, p. 355.). (Grifo
nosso.
Examinando-se, pois, a Constituição Estadual, vimos que o
seu art. 66, III, "c", determina que a apresentação de
projeto de lei sobre o regime jurídico único dos servidores
públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e
fundacional é de iniciativa privativa do Governador do
Estado.
Em razão do exposto, o projeto em apreço encontra óbice de
natureza constitucional à deflagração da processo
legislativo pelos parlamentares.

Conclusão
Concluimos, portanto, pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 1.758/93.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Célio de Oliveira - Tarcisio Henriques - Marcos Helênio
(voto contrário) - Antônio Pinheiro.
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PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.991194
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela

autoriza o Poder Executivo a doar imóveis à FAPEMIG.
No lg turno, o projeto foi aprovado com a Emenda ng 1.
Retorna, agora, a matéria a esta Comissão a fim de ser

examinada no 2g turno.
Nos termos do art. 196, lg, do Regimento Interno,

apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que integra
este parecer.

Fundamentação
Conforme nossa manifestação anterior, a proposição em
apreço não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação. A doação proposta não gera
despesas para o Tesouro, representando tão-somente uma
transferência patrimonial dentro do próprio Estado.

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

Lei ng 1.991/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Dilzon Melo, relator -

Marcos Helénio - José Renato - Ibrahim Jacob.
Redação ao Vencido no IQ Turno

PROJETO DE LEI NQ 1.991/94
Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis à Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG - os seguintes imóveis de propriedade do Estado de
Minas Gerais: 1 - o apartamento no 102 do Edifício 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-Colônia Adalberto Ferraz, com áreas, limites e
confrontações de acordo com a planta respectiva, havido por
adjudicação em 10/2/83 do Juizo da ia Vara da Fazenda
Pública e Autarquias e registrado sob o ng R-2-5112, no
livro 2 do Cartório do 2g Oficio de Registro de Imóveis de
Belo Horizonte; II - o conjunto 17-C do Edifício Conde de
Prates, no 17Q pavimento, situado no Município de São Paulo,
na Rua Libero Badaró, ng 293, lg Subdistrito-Sé, com área
construída de 338,615m2 (trezentos e trinta e oito vírgula
seiscentos e quinze metros quadrados), correspondendo à
quota ideal de terreno de 6,29 milésimos, havido por compra
e venda em 11/1/88, conforme escritura lavrada a fis. 87 do
livro 158 do Cartório do 7g Oficio de Notas de Belo
Horizonte e registrada em 25/7/90, sob o ng R-4-39.986, no
livro 2 do Cartório do 4g Oficio de Registro de Imóveis de
São Paulo III - o prédio situado em Belo Horizonte, na Rua
Cláudio Manoel, no 1.205, em partes dos lotes 18 e 24 da
quadra 18 da Sa seção urbana, com área construída de
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532.80m2 (quinhentos e trinta e dois vírgula oitenta metros
quadrados) (subsolo), 325,80m2 (trezentos e vinte e cinco
vírgula oitenta metros quadrados) (pavimento térreo),
268,87m2 (duzentos e sessenta e oito vírgula oitenta e sete
metros quadrados) (mezanino), 166,84m2 (cento e sessenta e
seis virgula oitenta e quatro metros quadrados) (pilotis),
168,67m2 (cento e sessenta e oito vírgula e sessenta e sete
metros quadrados) (1Q pavimento), 172,56m2 (cento e setenta
e dois virgula cinqüenta e seis metros quadrados) (3Q
pavimento), 174,62m2 (cento e setenta e quatro vírgula
sessenta e dois metros quadrados) (4Q pavimento), 172,76m2
(cento e setenta e dois vírgula setenta e seis metros
quadrados) (SQ pavimento), 178,97m2 (cento e setenta e oito
vírgula noventa e sete metros quadrados) (6g pavimento),
181,25m2 (cento e oitenta e um vírgula vinte e cinco metros
quadrados) (7Q pavimento), 183,62m2 (cento e oitenta e três
vírgula sessenta e dois metros quadrados) (8Q pavimento),
23,04m2 (vinte e três metros quadrados e quatro decímetros
quadrados) (casa de máquinas), acrescida de 22,10m2 (vinte
dois vírgula dez metros quadrados) (subsolo), 4,48m2 (quatro
vírgula quarenta e oito metros quadrados) (térreo), 952m2
(nove virgula e cinqüenta e dois metros quadrados)
(mezanino), havido por compra e venda em 2/12/87, conforme
escritura lavrada a fls. 49v do livro 159 do Cartório do 7o
Oficio de Notas e registrada em 17/2/89, sob o ng R-15-
26.929, no livro 2 do Cartório do 3Q Oficio de Registro de
Imóveis, de Belo Horizonte; IV - o prédio e respectivo
terreno situado em Belo Horizonte, na Rua Paraíba, ng 641,
formado pelo lote 10 do quarteirão 27 da 5a seção urbana,
com área de 600,00m2 (seiscentos metros quadrados), 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 lQ Ofício
de Notas, em 24/8/66, e registrada em 25/2/85, sob o no R-1-
39.679, no livro 2 do Cartório do 3Q Ofício de Registro de
Imóveis, de Belo Horizonte.
Art. 2g - A doação autorizada por esta lei será feita como
complementação do aporte de recursos do Estado de Minas
Gerais à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Geais - FAPEMIG -, para cumprimento do art. 212 da
Constituição do Estado, relativamente ao exercício de 1992.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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