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Belo Horizonte, quarta-feira, lQ de junho de 1994

ATAS

ATA DA 5419 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei flQ 2.054/94 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Geraldo Rezende, Mílton Salles,
Wanderley Ávila, Márcio Miranda. Maria Elvira e Mauri Torres
- 2a Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio -
Ailton Vilela - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Ermano Batista - Geraldo Santanna - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumaira
- Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Roberto Amaral
- Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - 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.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Clêuber Carneiro, lQ-Secretário "ao hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Antõnio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Administração em exercício, comunicando, a respeito de
consulta relativa ao Projeto de Lei no 1.698/93, do Deputado
Milton Salles (autoriza a reversão de imóvel localizado no
Município de Estiva), que o assunto está sendo examinado
pelo setor competente. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
Do Sr. Antõnio Augusto Junho Anastasia. Secretário de

Administração em exercício (2), informando, com referência a
consultas relativas ao Projeto de Lei ng 1.834/93, do
Deputado Ronaldo Vasconceilos (autoriza a doação de imóvel
ao Município de Rio Casca) e ao Projeto de Lei ng 1.888/94,



do Deputado José Militão (autoriza a reversão de imóvel ao
Município de Paraopeba), que o assunto foi encaminhado ao
setor competente. (- A Comissão de Justiça.)
Do Sr. Mário Pacheco, Secretário da Habitação em exercício
(2), agradecendo o envio das relações das 15 propostas
prioritárias apresentadas nas audiências públicas das
Macrorregiões do Alto Paranaiba e do Jequitinhonha,
realizadas nos Municípios de Patrocínio e Almenara,
respectivamente.
Do Sr. Hubert Brant Moraes, Secretário-Geral da COPASA-MG,
informando, relativamente a requerimento da Deputada Maria
Elvira (ampliação do sistema de abastecimento de água do
Município de São Francisco), que já se encontra em fase de
licitação projeto relativo à ampliação solicitada e que
convênio com a Prefeitura permitirá também a extensão das
redes de distribuição de água.
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Superintendente de Bens
Imóveis da Secretaria de Administração, informando, a
respeito de consulta relativa ao Projeto de Lei nQ 1.834/93,
do Deputado Ronaldo Vasconcellos (autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel ao Município de Rio Casca), que a PMMG, órgão
ao qual o imóvel em questão se encontra vinculado, não está
de acordo com a pretendida doação, a não ser que receba em
troca, da Prefeitura, imóvel para servir de , sede da fração
da corporação baseada naquela cidade. (- A Comissão de
Justiça.)
Da Sra. Urbana Brito da Silva, Diretora 1 da 46a ORE, de
Pirapora, encaminhando abaixo-assinado de Diretores de
escola, em que solicitam o empenho desta Casa na aprovação
da proposta de redução para cinco anos, no máximo, do tempo
exigido para o apostilamento de servidores públicos.
Da Sra. Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da

Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -,
manifestando-se contra modificações introduzidas pelo
Substitutivo no 2 ao Projeto de Lei nQ 807/92, do Deputado
Roberto Amaral, que dispõe sobre a política hidrica
estadual, as quais atribuem ao Departamento Estadual de
Recursos Hidricos - DRH-MG - competências que, na opinião da
entidade que representa, deveriam caber ao Conselho Estadual
de Política Ambiental - COPAM - e ao Conselho Estadual de
Recursos Hidrícos. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 807/92.)
Do Sr. Jorge Oscar de Mello Flores. Presidente da Fundação

Getúlio Vargas - FGV -, agradecendo a manifestação de pesar
desta Casa (proposta por meio de requerimento do Deputado
Baldonedo Napoleão) pela morte do Sr. Luís Simões Lopes,
Presidente de Honra daquela Fundação.
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
comunicações e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Pequeno Expediente.

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

proposição:
PROJETO DE LEI No 2.054/94
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Declara de utilidade pública a Escola Especial Maria Rosa

de Castro (APAE). com sede no Município de Pains.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Escola
Especial Maria Rosa de Castro (APAE), com sede no Município
de Pains.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Oilzon Melo
Justificação: A Escola Especial Maria Rosa de Castro, com

sede e foro no Município de Pains, é uma entidade de caráter
filantrópico e assistencial, responsável pela educação e
pela reabilitação da criança portadora de deficiência.
A referida entidade não possui fins lucrativos, e sua
diretoria e seus conselheiros não são remunerados pelo
exercício dos cargos que ocupam, não usufruindo vantagens
nem nenhum beneficio. O resultado de suas atividades é
empregado na socialização do excepcional da cidade.
Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres

pares à aprovação do presente projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Geraldo Rezende, Mílton Salles, Wanderley Ávila, Mãrcio
Miranda, Maria Elvira e Mauri Torres.

2g Fase
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da ia parte da reunião,
destinada à leitura de comunicações e a pronunciamentos de
Líderes 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
Geraldo Rezende - ausência no período de 30/5/94 a 6/6/94,
em que estará visitando suas bases eleitorais (Ciente-
Publique-se.); Milton Salles - falecimento da Sra. Lina de
Jesus Faleiro, em Carmôpolis; Wanderley Ávila - falecimento
da Sra. Nair Laranjeira Prado, em Francisco Sã; Márcio
Miranda - falecimento da Sra. Ruth Valério da Costa, em
Divinõpolis; Maria Elvira - falecimento do Sr. Paulo Veiga
Lima, em Carmo da Cachoeira; e Mauri Torres - falecimento da
Sra. Ivone Rosa Maciel, em São Domingos do Prata (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 especial de amanhã, dia 31, às 8h30min,
destinada à abertura do Seminário Parlamento das Aguas; para



a extraordinária de amanhã, ás 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária da mesma data, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: Â
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 284 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE MAIO DE 1994
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Requerimento da Deputada Maria Olivia
(alteração da Ordem do Dia); aprovação - Votação, em lg
turno, do Projeto de Lei ng 807/92; votação do Substitutivo
nQ 2 ao Projeto de Lei nQ 807/92; aprovação; votação das
Emendas ns 32, 34, 36 e 37; rejeição - Votação, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.240; chamada
de votação secreta; manutenção - Votação, em lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 999/92; aprovação, na forma do
Substitutivo nQ 1, com a Emenda nQ 1 - Discussão e votação.
em 2o turno, do Projeto de Resolução no 2.037/94; aprovação
na forma do Substitutivo nQ 1 - Discussão e votação, em lo
turno, do Projeto de Resolução nQ 2.021/94; aprovação com a
Emenda nQ 1 - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei n
1.957/94; apresentação da Emenda nQ 1; encerramento da
discussão; votação do projeto salvo emenda; aprovação;
votação da Emenda ng 1; rejeição - Discussão, em turno
único, do veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.243;
encerramento da discussão; chamada de votação secreta;
manutenção - Discussão e votação, em 1Q turno, do Projeto de
Lei ng 1.352/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rémolo Alolse - Elmo Braz -
Roberto Carvalho -Oené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani Agostinho Patrus - Âilton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antõnio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão- Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Dilaon Melo
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jaime Martins - João Batista - - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton
Salies - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - Wellington de Castro
- Wilson Pires,
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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-Secretãrio, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

18 PARTE
Ata

- O Deputado Simão Pedro Toledo, 2o-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

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

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que
fez retirar da pauta desta reunião o Projeto de Lei ng
1.996/94, do Governador do Estado, em virtude de sua
aprovação na reunião ordinária realizada hoje à tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada
Maria Olivia que, na forma regimental, solicita que o
Projeto de Resolução ng 2.037/94, da Mesa da Assembléia,
seja apreciado em primeiro lugar entre os que se encontram
em fase de discussão. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei ng 807/92, do
Deputado Roberto Amaral, q ue 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 apresentou. A Comissão
de Política Energética. Hídrica e Minerária opinou pela sua
aprovação com as Emendas ngs 1 a 4, 6 na forma da Subemenda
nQ 1, e 7, da Comissão de Justiça, e pela prejudicialidade
da Emenda nQ 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
nQ 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, Hidrica e Minerária, que
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng
2; pela prejudicialidade das Emendas ngs 33 e 35 e pela
rejeição das Emendas nos 32. 34, 36 e 37. Em votação, o
Substitutivo ng 2, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
virtude da aprovação do Substitutivo nQ 2, ficam
prejudicados o Substitutivo ng 1 e as Emendas nos 1 a 31, 33
e 35.
Em votação, as Emendas nos 32. 34, 36 e 37, que receberam
parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam



permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica,
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei flQ 807/92
na forma do Substitutivo OQ 2. A Comissão de Política
Energética, Hidrica e Minerária.
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. A Presidência vai submeter a matéria a votação, por
escrutínio secreto. Antes, lembra ao Plenário e aos
Deputados que os que desejarem manter o veto deverão votar
"sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não".
Resumindo. "sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. A
Presidência convida para servir como escrutinadores os
Deputados Geraldo Rezende e Côssimo Freitas.
Com a palavra, o Sr. lQ-Secretário "ao hoc", Deputada Maria

Olivia, para proceder à chamada para votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem à chamada de votação secreta os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Eené Guedes -
Amílcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar Machado -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José braga - José Laviola - Remil
Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Péricles Ferreira -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcíslo Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam á abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados; foram encontradas
na urna 43 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem á apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; votaram
"não" 2 De putados; há 1 voto em branco. Está mantido o Veto
Total à Proposição de Lei no 12.240. Oficie-se.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei no 999/92, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira, que autoriza o Poder
Executivo a criar normas para doação de órgãos para
transplante. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir parecer. A Comissão de Saúde e Ação Social opinou
pela rejeição do projeto. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Saúde e Ação Social, que opina pela
aprovação do Substitutivo nQ 1 com a Emenda no 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-



Pausa-) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram- (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, o Projeto
de Lei ng 999/92 na forma do Substitutivo ng 1, com a Emenda
Q 1. A Comissão de Saúde e Ação Social.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Resolução ng
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 na forma do Substitutivo ng 1. 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 2g turno, o Projeto de
Resolução ng 2.037/94, na forma do Substitutivo ng 1. A
Comissão de Redação.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Resolução ng
2.021/94, da Comissão de Justiça, que concede reabilitação
aos ex-Deputados Clodesmidt Riani, José Gomes Pimenta e
Sinval Bambirra. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto- A Mesa da Assembléia opina
pela sua aprovação com a Emenda ng 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto
de Resolução no 2.021/94 com a Emenda ng 1. A Mesa da
Assembléia.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.967/94, do
Governador do Estado, que cria a Assessoria de Comunicação
Social nas estruturas das secretarias de Estado da Polícia
Militar do Estado e no gabinete do Vice-Governador do Estado
e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lg turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradoresinscritos.
- Vem á Mesa:

EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.957194

O art. 3g passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3Q - 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. de recrutamento
amplo, e 42 (quarenta e dois) cargos de Assessor II, código
MG-12, símbolo 5-03, sendo 21 (vinte e um) de recrutamento
amplo e 21 (vinte e um) de recrutamento limitado, sendo cada
assessoria composta por profissional com especialização
diferente, que serão identificados em decreto e providos por
ato do Governador do Estado.
Tarcisio Henriques
Justificação: Ao acrescentarmos ao texto legal a expressão
'sendo cada assessoria composta por um profissional com

rs



especialização diferente, estamos assegurando igualdade de
direitos entre jornalistas, relações-públicas e
publicitários.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação desta emenda.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão foi apresentada a Emenda nQ 1, do Deputado
Tarcisio Henriques. A Presidência vai submeter a votação,
sem parecer, a Emenda nQ 1, nos termos do 4g do art. 195
do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emenda.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado em 2o turno o Projeto de
Lei nQ 1.957/94, na forma do vencido em lQ turno. A Comissão
de Redação Final.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 12.243, que cria o Quadro de Pessoal da Educação e o
Quadro de Pessoal do Conselho Estadual de Educação e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai
submeter a matéria a votação, por escrutínio secreto, nos
termos do art. 234 do Regimento Interno. Convido para
escrutinadores os Deputados Geraldo Rezende e Ibrahim Jacob.
Com a palavra, o lg'-Secretário. para proceder á chamada dos
Deputados. Na sua ausência, convoco a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - (- Procede à chamada,)
- Respondem à chamada de votação secreta os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - - Antônio
Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bonifàclo Mourão - Cêlio de Oliveira - Cléuber
Carneiro - Dilzon Meio - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jaime Martins - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
- José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro
- José Renato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Olivia - Mauro Lobo - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes,
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. presidente - Votaram 48 Deputados; foram encontradas
na urna 48 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos,
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos,
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O Sr. Presidente - Votaram " sim " 46 Deputados; votaram
"não" 2 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.352/93, do
Deputado Jaime Martins, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Municipio de Perdigão terreno urbano destinado á
construção de casas populares, de posto de saúde e de área
de lazer. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 26, às 9 horas, nos termos do
edital de convocação, bem como para a ordinária, também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 282a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado José Militão
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): ia Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
votação de proposições: Discussão, em IQ turno, do Projeto
de Lei nQ 1.051/92; aprovação na forma do Substitutivo nQ 1
- Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.459/93;
aprovação com as Emendas nQs 1 e 2 - 2a Fase: Discussão _e
votação de pareceres de redação final Parecer de Redação
Final do Projeto de Resolução nç 2.037/94; aprovação -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h14min, comparecem os Deputados:
José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amílcar Padovani - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo -
Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - João Batista - Jorge Eduardo - José Braga - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri
Torres - Milton Sailes - Paulo Pettersen - Pêricles
Ferreira - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconceilos -
Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José MilHão) - 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 Benó Guedes, 3g-Secretário nas funções de 2g
Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1g Fase

O Sr. Presidente - Nostermos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a parte da reunião, em sua 1a
fase, com a discussão e a votação de proposições.

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

desta reunião o Projeto de Resolução nQ 2.037/94. da Mesa da
Assembléia, e o Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.243,
em virtude de terem sido apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem à noite.Discussão e Votação
de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.051/92, do Deputado Milton Salles, que autoriza o
Poder Executivo a reverter ao Municipio de Conceição dos
Ouros o imóvel que menciona. A Comissão de Justiça perdeu
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto 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
aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei nQ 1.051/92, na
forma do Substitutivo ng 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 1-459/93, do
Deputado Antônio Pinheiro, que proibe a venda de bebidas
alcoólicas em bares, restaurantes e similares nas rodovias
estaduais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina
pela sua aprovação com as Emendas ngs 1 e 2, q ue apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto com as Emendas ns 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Saúde. 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 nos 1
e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado o
Projeto de Lei ng 1.459/93 com as Emendas ns 1 e 2. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com _a
discussão e a votação de pareceres de redação
final.Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
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O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final ao Projeto de
Resolução flQ 2.037/94, da Mesa do Assembléia, que altera o
sistema de carreira da Secretaria da Assembléia Legislativa
e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A promulgação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 807/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei nQ 807/92, do Deputado Roberto Amaral,
dispõe sobre a política hidrica no Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.
No lQ turno, a proposição foi aprovada na forma do
Substitutivo no 2, que incorporou as Emendas ns 33 e 35,
apresentadas em Plenário.
Na forma regimental vem, agora, o projeto a esta Comissão
para ser objeto de parecer. Segue anexa a redação do
vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
Como foi salientado no lQ turno, a definição da política de
recursos hidricos tem como objetivo o estabelecimento de
condições para a orientação das ações do Executivo no setor.
O conteúdo da proposição é abrangente sendo indispensável a
transparente definição de prioridades na área, aliada a um
planejamento de metas e objetivos, tendo em vista a
persistente escassez de recursos financeiros.
Por outro lado, é importante lembrar que a adequada

definição de uma política, seguida de elaboração de planos e
programas, constitui indispensável condição principalmente
para a captação de recursos internacionais institucionais.
A Emenda ng 1 tem como objetivo o estudo e a revisão das
áreas ditas estratégicas para a proteção dos mananciais
aqüíferos. O Executivo, por meio de decreto, definiu várias
áreas como de proteção especial para fins de proteção dos
mananciais hídricos. Pelo mesmo instrumento, essas áreas
foram classificadas como de preservação permanente,
incluindo-se nelas todas as florestas e demais formas de
vegetação existentes. Ora, a legislação já define claramente
as características pelas quais automaticamente qualquer área
é considerada de preservação permanente. A inclusão nessa
categoria de extensas áreas de características diferentes
(pastos, plantações, etc.) fere o direito de propriedade,
sem lhe oferecer nenhuma contrapartida, e é desnecessária.
Isso porque qualquer forma de exploração deverá ser balizada
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pelos critérios de proteção dos mananciais, tendo em vista a
sua condição de área especial.
Por outro lado, essas áreas não podem permanecer

economicamente paralisadas, gerando problemas sociais,
conflitos e processos judiciais.
A Emenda nQ 2 visa a manter o instituto da outorga no
âmbito de competência do Governador, a quem caberá a
delegação do ato.
A Emenda ng 3 trata do enquadramento e da classificação dos

corpos d'água, atos cuja gestão está diretamente ligada aos
aspectos qualitativos das condições hidricas. Devem, por
isso, ser atribuídos ao órgão estadual competente e não ao
Departamento de Recursos Hídricos - DRH.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei no 807/92 na forma do vencido no lg turno com
as Emendas ngs 1, 2 e 3.

EMENDA Np 1
Acrescente-se ao art. 4g o seguinte parágrafo:
"Art. 4Q - .

- Os municípios com áreas atingidas pelo disposto
nos incisos II e III e que não tenham tido até a data da
publicação desta lei sua exploração racional autorizada
pelos órgãos competentes terão essas áreas revistas pelos
órgãos competentes no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a
contar da promulgação desta lei..

EMENDA NQ 2
Dê-se ao 'caput" do art. 11 a seguinte redação:
Art. 11 - A derivação ou a utilização dos recursos

hídricos, superficiais ou subterrâneos que causem ou possam
causar alteração no regime, na quantidade ou na qualidade
das águas depende de outorga de direito de uso, a ser
concedida pelo órgão estadual competente, conforme se
dispuser em decreto e na forma do regulamento desta lei, sem
prejuízo do licenciamento ambiental.".

EMENDA NO 3
Suprima-se do art. 27, que dá nova redação ao art. 4g da

Lei ng 9.528, de 28/12/87, o inciso XV.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - José Renato, relator -
Ibrahim Jacob - Dilzon Melo - Marcos Helênlo.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 807/92

Dispõe sobre a Política Hídrica no Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Política Estadual de Recursos Hídricos

Seção 1
Das Disposições Preliminares

Art. lg - A Política Estadual de Recursos Hidrícos - PERH -
visa a assegurar o controle do uso da água e garantir sua
utilização em quantidade, qualidade e regime satisfatórios,
por seus usuários atuais e futuros.
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Art. 2o - A execução da PERH, disciplinada por esta lei,

condiciona-se aos princípios constitucionais e preencherá os
seguintes requisitos:
1 - direito a todos de acesso aos recursos hídricos, com

prioridade para o abastecimento público e a manutenção dos
ecossistemas;
II - 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 egerenciamento:
V - cobrança pela utilização dos recursos hidricos em
função das disponibilidades e peculiaridades das respectivas
bacias hidrográficas;
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 hídricos;
VIII - compatibilização do gerenciamento dos recursos
hidricos com o desenvolvimento regional e com a proteção do
meio ambiente;
IX - reconhecimento da unidade do ciclo hidrológico em suas

três fases: superficial, subterrânea e meteórica,
Seção II

Das Diretrizes Gerais
Art. 3g - O Estado assegurará, por intermédio do Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH -,
recursos financeiros e institucionais necessários para
satisfazer ao disposto na Constituição Estadual,
especialmente para:

- programas permanentes de proteção, melhoria e
recuperação das disponibilidades hídricas superficiais e
subterrâneas;
II - programas permanentes de proteção das águas

superficiais e subterrâneas contra a poluição;
III - medidas que garantam o uso múltiplo racional dos

recursos hídricos 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 hidrológicos críticos, que
ofereçam riscos à saúde e à segurança pública, assim como
prejuízos econômicos e sociais;
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VII - instituição de sistema estadual de rios de
preservação permanente, com vistas á conservação dos
ecossistemas aquáticos, ao lazer e à 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 hidricos.
Art. 4Q - O Estado desenvolverá programas que objetivem o
uso múltiplo dos reservatórios e o desenvolvimento regional,
nos municípios que:

- tenham áreas inundadas por reservatórios ou sofram os
impactos ambientais deles resultantes;
II - sofram restrições decorrentes de leis de proteção de

recursos hidricos;
III - sofram restrições decorrentes da implantação de

áreas de proteção ambiental com a finalidade assinalada no
inciso anterior.

l Q - 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 hídricos ou do
Impedimento de seu uso será aplicada, prioritariamente, nos
programas mencionados no "caput" deste artigo, nas condições
estabelecidas em regulamento.
Art. 5 - 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.
At. €Q - O Estado realizará programas em conjunto com os
municípios, mediante convênios de cooperação mútua,
assistência técnica e econõmico-financeira, com vistas:

- à manutenção do uso sustentável dos recursos hidricos
com a perenização dos cursos d'água;
II - á racionalização do uso múltiplo dos recursos

hidricos;
III - ao controle e à prevenção das inundações e da erosão,

especialmente em áreas urbanas;
IV - à implantação, à conservação e à recuperação de matas

ci 1 iares;
V - ao zoneamento de áreas inundáveis, com restrições de

USO;
VI - ao tratamento das águas residuárias, em especial dos

esgotos urbanos domésticas:
VII - à implantação de sistemas de alerta e de defesa civil

em eventos hidrológicos indesejáveis;
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viii - à instituição de áreas de proteção e conservação dos
recursos hídricos, principalmente daqueles utilizáveis para
abastecimento das populações;
ix - à 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;
IV - a proteção e o controle das áreas de recarga, descarga

e captação dos recursos hídricos subterrãneos.
Parágrafo único - O Estado poderá celebrar convênios com

outras unidades federadas a fim de disciplinar a utilização
dos recursos hidrícos compartilhados.

Seção iii
Dos Instrumentos

Art. Sg - 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 hídricos;
IV - o rateio de custo das obras de aproveitamento

múltiplo, entre os usuários setoriais;
V - as penalidades.

Subseção 1
Do Plano Estadual de Recursos Hídricos

Art. Qg - 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 hídricos;
III - a indicação de alternativas de aproveitamento e

controle de recursos hídricos;
IV - a programação de investimentos em obras e em outras

ações relativas à utilização, à recuperação, à conservação e
à proteção dos recursos hídricos;
V - os programas de desenvolvimento institucional,
tecnológico e gerencial , de valorização profissional e de
comunicação social, no campo dos recursos hídricos.

lg - 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 - D PERH-MG deverá ser atualizado durante o período de
sua vigência, obrigando-se o Poder Executivo a publicar,
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anualmente, relatório sobre a situação dos recursos hidricos
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, á Assembléia
Legislativa, pelo Governador do Estado , até o final de seu
primeiro ano de mandato.

l Q - As diretrizes e a previsão dos recursos financeiros
para a elaboração e a implantação do plano Estadual de
Recursos Hídricos deverão constar nas leis sobre o plano
plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual
do Estado.
# 2Q - Constará no Plano Estadual de Recursos Hídricos a

divisão hidrográfica do Estado, com a caracterização de cada
bacia hidrográfica utilizada para o gerenciamento
descentralizado dos recursos hídricos.

Subseção II
Da Outorga de Direito de Uso

Art. li - A derivação ou a utilização dos recursos
hidrícos, superficiais ou subterrâneos, que cause ou possa
causar alteração no regime, na quantidade ou na qualidade
das águas, depende de outorga de direito de uso, a ser
concedida pelo Departamento Estadual de Recursos Hidrícos -
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 rir
Da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos

Art. 12 - A utilização dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos será cobrada segundo as peculiaridades da
respectiva bacia hidrográfica, na forma a ser estabelecida
no PERH.

lg - A cobrança prevista no "caput" deste artigo deverá
considerar:

- nas derivações e nos usos não consuntivos:
a) a classe de uso ou derivação;
b) a disponibilidade hidrica local;
c) o grau de regularização assegurado por obras civis;
d) a vazão captada e seu regime de variação;
e) o consumo efetivo;
f) a 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 físico-químicos dos efluentes;
e) a natureza da atividade que lhes dá origem.

- Os responsáveis pelos lançamentos de que trata o
inciso ri do parágrafo anterior continuam obrigados ao
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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 ternos 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
hídricos, 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 hídricos, 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
Art. 16 - O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos

Hídricos - SEGRH-MG - tem por objetivo assegurar, nos termos
da Constituição do Estado, a execução da Politica Estadual
de Recursos Hídricos.
Art. 17 - Compõem o Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hidricos - SEGRH-MG:

- o Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERHMG -;
II - a Secretaria Executiva;
III - os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - as Agências de Bacia Hidrográfica.
Parágrafo único - O CERH-MG, com caráter deliberativo e

competência normativa, será composto por:
- representantes do poder público, de forma paritária

entre o Estado e os municipios;
II - representantes dos usuários e de entidades da

sociedade civil ligadas aos recursos hidricos, de forma
paritária com o poder público;
Art. 18 - Compete ao Conselho Estadual de Recursos

Hídricos:
- propor o Plano Estadual de Recursos Hidricos, na forma

do art. 9Q desta lei;
II - decidir os conflitos entre Comitês de Bacia

H i drogrãf i ca:
III - atuar como instância de recurso nas decisões dos

Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de

recursos hidricos que extrapolem o ãmbito 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;
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VIII - exercer outras funções, conforme o regulamento
desta lei.
Parágrafo único - A Presidência do Conselho Estadual de

Recursos Hídricos 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 Hídricos e á
implantação dos Comitês de Bacia Hidrográfica, será exercida
pelo Departamento Estadual de Recursos Hídricos - DRH-MG.
Art. 20 - Os Comitês de Sacia Hidrográfica, õrgãos

deliberativos e com competência normativa, terão, no âmbito
das respectivas bacias hidrográficas, as seguintes
atribuições:

- propor planos e programas para a utilização dos
recursos hidrícos;
II - decidir os conflitos entre usuários, atuando como

primeira Instância de decisão;
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 hídricos;
VI - criar Subcomitês de Sacia 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 Comitês de Sacia Hidrográfica serão compostos

de:
- representantes do poder público, de forma paritária

entre o Estado e os municípios que integram a bacia
hidrográfica;
II - representantes de usuários e de entidades da sociedade

civil ligadas aos recursos hidrícos encontrados na bacia
hidrográfica, de forma paritária com o poder público;

1Q - As Agências de Sacia 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 hídricos na correspondente unidade.

2 - A criação de Agência de Sacia Hidrográfica se dará a
partir da aprovação, pelo Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, de proposta elaborada pelo respectivo Comitê de
Bacia Hidrográfica-
Art. 22 - Será incentivada a organização de associações de

usuários, como entidades auxiliares para o gerenciamento dos
recursos hídricos, 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:
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- 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 à utilização de recursos rïidricos, 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 hídricos ou executar obras ou

serviços com eles relacionados em desacordo com as condições
estabelecidas na outorga;
V - fraudar a medição dos volumes de água captados ou
declarar valores diferentes dos medidos;
VI- contrariar as disposições desta lei, de seu regulamento
e de outros atos de caráter administrativo, incluídas 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 gravíssimas.
Art. 25 - As penalidades às 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 UPFMG nas infrações

moderadas;
c) de 86 a 145 vezes o valor nominal da u p FMG nas infrações

graves;
d) de 146 a 300 vezes o valor nominal da UPFMG nas
infrações gravissimas;
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 hídricos;
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
Aguas, ou efetivação das devidas proteções sanitárias nas
perfurações de poços tubulares profundos para extração de
águas subterrãneas.
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§ l Q - 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 alíneas "a e "b" do art. 58 do Código
de Aguas, sem prejuízo das demais medidas de
responsabilização pelos danos a que o infrator der causa

- Na reincidência, a multa poderá ser aplicada com
valor correspondente ao dobro do anteriormente cobrado.

- 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 Hidricos -
CERH/MG.

Capitulo IV
Das Disposições Finais

Art. 27 - Os incisos IV e XV do art. 4Q da Lei nQ 9.528, de
28/12/87, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 4g - . . .............................................

IV - programar, instalar, manter e operar redes de postos
hidrometeorológicos e sedimentomtricos, elaborar e manter
atualizado o mapa de vulnerabilidade dos aqüiferos e
implantar o cadastro dos usos dos recursos hídricos 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 807/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 807/92, do Deputado Roberto Amaral, que
dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hidricos e dá
outras providências, foi aprovado no 2g turno com as Emendas
ngs 1 a 4 ao vencido no ig 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 lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 807/92
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Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Política Estadual de Recursos Hídricos

Seção 1
Das Disposições Preliminares

ArU lg - A Política Estadual de Recursos Hídricos - PERH -
visa a assegurar o controle do uso da água e de sua
utilização, em quantidade, qualidade e regime satisfatórios,
por seus usuários atuais e futuros.
Art. 2g - A execução da PERH. disciplinada pela presente
lei e condicionada aos princípios constitucionais, deverá
observar:

- o direito de todos de acesso aos recursos hídricos, com
prioridade para o abastecimento público e a manutenção dos
ecossistemas;
II - o gerenciamento integrado, com vistas ao uso múltiplo

dos recursos hidricos;
III -o reconhecimento dos recursos hídricos como bem

natural de valor ecológico, social e econômico, cuja
utilização deve ser orientada pelos princípios do
desenvolvimento sustentável
IV - a adoção da bacia hidrográfica como unidade físico-

territorial de planejamento e gerenciamento;
V - a cobrança pela utilização dos recursos hídricos em
função das disponibilidades e peculiaridades das respectivas
bacias hidrográficas;
VI - a prevenção de efeitos adversos da poluição, das
inundações e da erosão do solo;
VII - a compensação ao município afetado por inundação
causada por implantação de reservatório, ou por restrição
decorrente de lei ou outorga relacionada com os recursos
hídricos;
VIII - a compatibilização do gerenciamento dos recursos
hídricos com o desenvolvimento regional e com a proteção do
meio ambiente;
IX - o reconhecimento da unidade do ciclo hidrológico em

suas três fases: superficial, subterrânea e meteórica.
Seção II

Das Diretrizes Gerais
Art. 3 - O Estado assegurará, por intermédio do Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH -, os
recursos financeiros e institucionais necessários ao
atendimento do disposto na Constituição Estadual,
especialmente para:

- programas permanentes de proteção, melhoria e
recuperação das disponibilidades hídricas superficiais e
subterrâneas;
II - programas permanentes de proteção das águas

superficiais e subterrâneas contra a poluição;
III - medidas que garantam o uso múltiplo racional dos

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, das nascentes
e ressurgências e das áreas úmidas adjacentes, protegendo-os
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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 á proteção contra a poluição e o
assoreamento dos corpos de água;
VI - defesa contra eventos hidrolôgicos críticos, que
ofereçam riscos à saúde e á segurança pública ou provoquem
prejuízos econômicos e sociais;
VII - instituição de sistema estadual de rios de
preservação permanente, com vistas à conservação dos
ecossistemas aquáticos, ao lazer e à recreação das
populações;
VIII - conscientização da população acerca da necessidade
da utilização múltipla racional e da proteção dos recursos
hídricos;
IX - realização de outorgas, registros, acompanhamento e

fiscalização das concessões de direito de pesquisa e de
explotação de recursos hidricos.
Art. 4g - O Estado desenvolverá programas que objetivem o
uso múltiplo dos reservatórios e o desenvolvimento regional
nos municípios que;

- tenham área inundada por reservatório ou sofram os
impactos ambientais resultantes de sua implantação;
II - sofram restrição decorrente de lei de proteção de

recursos hídricos;
III - sofram restrição decorrente da implantação de área de

proteção ambiental que vise a proteger recursos hídricos.
- Para a realização dos objetivos de que trata o

artigo, o Estado incentivará a formação de consórcios entre
os municípios.
# 2Q - Parte da compensação financeira destinada ao Estado
em decorrência da explotação dos recursos hidricos ou pelo
impedimento de seu uso será aplicada, prioritariamente, nos
programas mencionados no "caput' deste artigo, nas condições
estabelecidas em regulamento.

3g - Os municípios com áreas atingidas pelo disposto nos
incisos II e III e que não tenham tido, até a data da
publicação desta lei, sua exploração racional devidamente
autorizada, terão essas áreas revistas pelos órgãos
competentes no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar
da promulgação desta lei.
Art. 5g - 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 lançamento nos corpos receptores.
Parágrafo único - Para atender ao disposto no artigo, serão
utilizados os meios financeiros e institucionais previstos
nesta lei e em seu regulamento.
Art. 5g - O Estado realizará, em conjunto com os
municípios, mediante convênios de cooperação mútua e de
assistência técnica e económico-financeira, programas que
visem:
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- à manutenção do uso sustentável dos recursos hídricos,

por meio da perenização dos cursos de água;
ii - á racionalização do uso múltiplo dos recursos

hidrícos;
III - ao controle e á prevenção de inundações e da erosão,

especialmente em áreas urbanas:
iv - á implantação, à conservação e à recuperação de matas

ciliares:
V - ao zoneamento de áreas inundáveis, em que se
estabelecerão as restrições de uso;
VI - ao tratamento de águas residuárias, em especial dos
esgotos urbanos domésticos;
VII - à implantação de sistemas de alerta e de defesa
civil, para garantir a segurança e a saúde pública, em
eventos hidrológicos indesejáveis;
VIII - à instituição de áreas de proteção e conservação dos
recursos hidrícos, principalmente daqueles utilizáveis para
abastecimento das populações;
ix - à manutenção da capacidade de infiltração do solo.
Art. 7g - O Estado se articulará com a União, os outros
Estados e os municípios, respeitadas as disposições
constitucionais, com vistas ao aproveitamento, ao controle e
ao monitoramentodos recursos hídricos em seu território.

lg - Para o cumprimento dos objetivos previstos no
"cap ut" deste artigo, serão considerados:

- a utilização múltipla e sustentável dos recursos
hídricos, em especial para fins de abastecimento público,
geração de energia elétrica. Irrigação, navegação, pesca.
piscicultura, turismo, recreação, esporte e lazer;
II - a proteção dos ecossistemas, da paisagem, da flora e

da fauna aquática;
III - o controle de cheias, a prevenção de inundações, a

drenagem e a correta utilização das várzeas, veredas e
outras áreas de inundação;
IV - a proteção e o controle das áreas de recarga,

descarga e captação dos recursos hidricos subterráneos.
# 2Q - O Estado poderá celebrar convénios com as demais

unidades da Federação, a fim de disciplinar a utilização dos
recursos hidricos compartilhados.

Seção III
Dos Instrumentos

Art. 8Q - São instrumentos da Política Estadual de Recursos
Hídricos:

- o Plano Estadual de Recursos Hidricos;
II - a outorga de direito de uso das águas;
III - a cobrança e a compensação financeira pela explotação

e restrição do uso dos recursos hidricos;
IV - o rateio de custo das obras de aproveitamento múltiplo

entre os usuários setoriais;
V - as penalidades.

Subseção 1
Do Plano Estadual de Recursos Hídricos
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Art. 9 - O Estado elaborará, quadrienalmente, com base
nos planejamentos efetuados nas bacias hidrográficas, o
Plano Estadual de Recursos Hídricos, que conterá o seguinte:

- objetivos a serem alcançados;
II - diretrizes e critérios para o gerenciamento de

recursos hidricos;
III - indicação de alternativas de aproveitamento e

controle de recursos hídricos:
IV - programação de investimentos em obras e em outras

ações relativas à utilização, à recuperação, à conservação e
à proteção dos recursos hídricos;
V - programas de desenvolvimento institucional, tecnológico
e gerencial, de valorização profissional e de comunicação
social, no campo dos recursos hidricos.

lQ - O plano de que trata este artigo será elaborado em
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
e o Plano Plurianual de Ação Governamental;

2g - O Plano Estadual de Recursos Hídricos deverá ser
atualizado durante o período de sua vigência, ficando o
Poder Executivo obrigado a publicar, anualmente, relatório
sobre a situação dos recursos hídricos no Estado
Art. 10 - O anteprojeto de lei do Plano Estadual de
Recursos Hidricos 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 do primeiro ano de mandato.

l Q - As diretrizes e a previsão dos recursos financeiros
para a elaboração e a implantação do Plano Estadual de
Recursos Hidricos deverão constar nas leis relativas ao
plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento
anual do Estado.

2 - O Plano Estadual de Recursos Hidricos conterá a
divisão hidrográfica do Estado, na qual se caracterizará
cada bacia hidrográfica utilizada para o gerenclamento
descentralizado dos recursos hidricos.

Subseção II
Da Outorga de Direito de Uso

Art. 11 - A derivação ou a utilização dos recursos
hídricos, superficiais ou subterrâneos 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, conforme se
dispuser em decreto e na forma do regulamento desta lei, sem
prejuízo do licenciamento ambiental.
Parágrafo único - Os critérios para outorga de direito de
uso dos recursos hídricos de 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 de Recursos Hídricos

Art. 12 - A utilização dos recursos hidricos, superficiais
ou subterrâneos, será cobrada segundo as peculiaridades de
cada bacia hidrográfica, na forma a ser estabelecida no
Plano Estadual de Recursos Hidricos.
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lQ - A cobrança prevista no "caput" do artigo deverá

considerar:
- nas derivações e nos usos não consuntivos:

a) a classe de uso ou derivação;
b) a disponibilidade hidrica local
c) o grau de regularização assegurado por obras civis;
d) a vazão captada e seu regime de variação:
e) o consumo efetivo;
f) a finalidade da utilização.
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 orgãnicos e fisico-quimicos dos efluentes;
e) a natureza da atividade que lhes dá origem.
2g - 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
de poluição das águas.
Art. 13 - Acobrança pelo uso das águas prevista no artigo
anterior será implantada de forma gradativa e não recairá
sobre os usos considerados insignificantes nos termos do
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
hídricos, conforme programação aprovada pelo Comitê de Bacia
Hidrográfica em que forem arrecadados.

Subseção IV
Do Rateio de Custo das Obras

Art. 15 - As obras de uso múltiplo de recursos hídricos, de
interesse comum ou coletivo, terão seus custos rateados
entre os órgãos e as entidades executoras, na forma
estabelecida pelo CERH-MG.

Capitulo II
Do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Art. 16 - O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos

Hídricos - SEGRH-MG - tem por objetivo assegurar, nos termos
da Constituição do Estado, a execução da PERH.
Art. 17 - Compõem o SEGRH-MG:

- o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG -;
II - a Secretaria Executiva;
iii - os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV - as Agências de Bacia Hidrográfica;
Art. 18 - Compete ao CERH-MG:

- propor o Plano Estadual de Recursos Hidricos, 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;
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IV - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de
recursos hídricos que extrapolem o âmbito de um Comitê de
Bacia Hidrográfica;
V - estabelecer os critérios e as normas sobre cobrança de
uso das águas;
VI - estabelecer o rateio de custos de usos múltiplos dos
recursos hídricos;
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.
IX - enquadrar e classificar os corpos d'água de domínio do

Estado ou a ele delegados
Parágrafo único - A Presidência do CERH-MG será exercida
pelo titular da secretaria de Estado a que estiver afeta a
PERH.
Art. 19 - O CERH-MG terá caráter deliberativo e competência
normativa e 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 hídricos, de forma
paritária com o poder público.
Art. 20 - A Secretaria Executiva, órgão de apoio técnico e
administrativo ao CERH-MG e á implantação dos Comitês de
Bacia Hidrográfica, será exercida pelo Departamento Estadual
de Recursos Hidricos - DRH-MG.
Art. 21 - Os Comitês de Sacia Hidrográfica, órgãos

deliberativos e com competência normativa, terão, no âmbito
das respectivas bacias hidrográficas, as seguintes
atribuições:

- propor planos e programas para utilização dos recursos
h i dr 1 cos;
II - decidir os conflitos entre usuários, atuando como

primeira instância de decisão;
1h - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de

recursos hidricos;
IV - estabelecer critérios e normas sobre a cobrança de uso

das águas;
V - estabelecer o rateio de custos de uso múltiplo dos
recursos hídricos;
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. 22 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão compostos

por
- representantes do poder público, de forma paritária

entre o Estado e os municípios que integram a bacia
hidrográfica;
II - representantes de usuários e de entidades da sociedade

civil ligadas aos recursos hidricos, com sede na bacia
hidrográfica, de forma paritária com o poder público;
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Art. 23 - As Agências de Bacia Hidrográfica atuarão como

órgãos executivos de apoio aos respectivos Comitês de Bacia
Hidrográfica e responderão pelo suporte administrativo,
técnico e financeiro, inclusive pela cobrança pelo uso dos
recursos hídricos na sua área de abrangência.
Parágrafo único - A criação de Agência de Bacia
Hidrográfica se dará a partir da aprovação, pelo Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, de proposta elaborada pelo
respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica.
Art. 24 - Será incentivada a organização de associações de
usuários. como entidades auxiliares no gerenciamento dos
recursos hidrícos ou na implantação, na operação e na
manutenção de obras e serviços com eles relacionados.

Capitulo III
Das Infrações e das Penalidades

Art. 25 - Constituem infrações âs normas de utilização dos
recursos hidricos superficiais e subterrâneos do domínio do
Estado:

- utilizar as águas superficiais ou subterrâneas e
executar obras e serviços, incluídas 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 à operação de

qualquer empreendimento ou atividade destinados á derivação
ou utilização de recursos hidricos, os quais causem ou
possam 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 hidricos após o

término do prazo fixado na outorga, sem a devida prorrogação
ou revalidação desta;
IV - utilizar recursos hidricos ou executar obras ou
serviços com eles relacionados, em desacordo com as
condições estabelecidas na outorga;
V - fraudar a medição dos volumes de água captados ou

declarar valores diferentes dos medidos;
VI - contrariar as disposições desta lei, de seu
regulamento e de outros atos de caráter administrativo,
incluídas as instruções dos órgãos que compõem o SEGRH-MG e
os procedimentos por eles determinados.
Art. 26 - As infrações ás disposições desta lei e das
normas dela decorrentes serão classificadas em leves,
moderadas, graves e gravissimas.
Art. 27 - As penalidades às quais o infrator está sujeito
são as seguintes:

- advertência escrita, na qual será estabelecido prazo
para a correção da irregularidade;
II - multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da
infração e aplicada com a seguinte gradação:
a) de 5 (cinco) a 45 (quarenta e cinco) vezes o valor

nominal da IJPFMG, em caso de infração leve;
b) de 46 (quarenta e seis) a 85 (oitenta e cinco) vezes o

valor nominal da IJPFMG, em caso de infração moderada;
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c) de 86 (oitenta e seis) a 145 (cento e quarenta e cinco)
vezes o valor nominal da UPFMG, em caso de infração grave;
d) de 146 (cento e quarenta e seis) a 300 (trezentas) vezes

o valor nominal da UPFMG, em caso de infração gravíssima;
III - embargo administrativo, com prazo determinado para
execução de serviços e obras necessários ao efetivo
cumprimento de normas referentes ao uso, ao controle, à
conservação e à proteção dos recursos hidricos;
IV - embargo administrativo, com revogação de outorga e

reposição, no prazo determinado, ao seu antigo estado, dos
recursos hídricos, leitos, margens ou pontos de extração da
água, nos termos previstos nos arts. 58 e 59 do Código de
Aguas, ou efetivação das devidas proteções sanitárias nas
perfurações de poços tubulares profundos para extração de
águas subterrâneas.

l Q - Á penalidade prevista no inciso II deste artigo
poderá ser aplicada concomitantemente ás dos incisos III e
IV.

20 - Á aplicação das penalidades previstas no artigo
levará em conta:

- as circunstãncias atenuantes e as agravantes;
II - os antecedentes do infrator.

- Nos casos previstos nos incisos II e IV do art. 24,
independentemente da multa, fica o infrator obrigado a
ressarcir à administração o valor correspondente às despesas
por esta realizadas para obrigá-lo a regularizar as
situações previstas naqueles incisos, conforme o disposto
nos arts. 53 e 56 e nas alíneas a e b do art. 58 do Código
de Águas, sem prejuízo das demais medidas de
responsabilização pelos danos a que der causa.

- Na reincidência, a multa poderá ser aplicada com
valor correspondente ao dobro do anteriormente cobrado.
# SQ - Das decisões caberá recurso à autoridade

administrativa competente, nos termos do regulamento desta
lei-
Art. 28 - Ás normas para aplicação das penalidades serão

estabelecidas pelo CERH-MG.
Capitulo IV

Disposições Finais
Art. 29 - O inciso IV do art. 4Q da Lei nQ 9.528. de 29 de

dezembro de 1987, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4Q - . . .....................
rv - programar, instalar, manter e operar redes de postos

hidrometeorológicos e sedimentomêtricos, elaborar e manter
atualizado o mapa de vulnerabilidade dos aqüíferos e
implantar o cadastro dos usos dos recursos hidricos do
Estado e dos lançamentos de efluentes nos corpos de água.".
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 31 - 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
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NQ 1.959194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 1.959/94, do Governador do Estado, que
altera a redação de dispositivos da Lei flQ 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais, e dá outras providências, foi aprovado no 2g
turno, com as Emendas ns 1 a 4 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, 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 1.959194
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 arts. 4, 92, 94, 96 e 97 da Lei flQ 6.763, de
26 de dezembro de 1975. passam a vigorar com a seguinte
redação;
"Art. 4Q - As taxas de competência do Estado são as

seguintes:
- Taxa de Expediente;

Ir - Taxa Florestal.

Art. 92 - A Taxa de Expediente tem por base de cálculo o
valor da UPFMG prevista 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 alíquota 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.

94 -Contribuinte da Taxa de Expediente é a pessoa
física ou jurídica que promova ou se beneficie de qualquer
das atividades ou serviços previstos e enumerados na Tabela
A anexa á presente lei ou no parágrafo único do art. 92.

Art. 9 ..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 ás autoridades administrativas, na forma do
regulamento, sob pena de responsabilidade solidária.".
Art. 2Q - A Tabela A anexa à Lei ng 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, alterada pela Lei ng 11.363, de 29 de
dezembro de 1993. passa a vigorar na forma dada pelo Anexo 1
desta lei.
Art. 3Q - Ficam revogados os seguintes dispositivos e

anexos da Lei nQ 6.763. de 26 de dezembro de 1975:
- parágrafo único do art. 20;
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II - parágrafo único do art. 90;
III - arts. 91 e 227;
IV - Capítulos III e rv do Título rv do Livro Primeiro;
V - Tabelas B e D.
Art. 4g - Não serão objeto de tributo ou penalidade as
diferenças apuradasno confronto das 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 de 1975,
relativamente aos exercícios anteriores ao de 1994, ainda
que resultante de autuação já consumada.

- O disposto neste artigo:
- não autoriza a restituição ou a compensação de

importâncias recolhidas;
II - não se aplica aos créditos tributários decorrentes de

atos:
a) qualificados em lei como crime ou contravenção ou 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.
- Na Declaração de Produtor Rural (Demonstrativo

Anual) do exercício de 1993, deverão constar apenas os dados
relacionados com os estoques finais dos produtos agrícolas e
pecuários, que servirão para confrontação com os dos
exercícios subseqüentes, dispensada a informação dos demais
dados da produção e da circulação de mercadorias.
Art. 5g - O inciso VII do art. 40 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, a partir de lg de
janeiro de 1995, com a seguinte redação:
"Art. 4g - . . .............................................
VII - veículo com mais de 15 (quinze) anos de fabricação.".
Art. 6g - A tabela a que se refere o art. 5 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. 6g 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
na Lei nQ 10.561, 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 ter efetuado gastos em
projetos de fomento florestal, no manejo sustentado de
florestas nativas susceptíveis de exploração econômica ou em
florestas plantadas próprias;
II - até 50% (cinqüenta por cento) do valor da Taxa

Florestal devida, na hipótese de ter efetuado gastos em
projetos de regularização fundiária de unidade de
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conservação estadual administrada pelo JEF, em projeto de
recuperação de áreas degradadas e de matas ciliares ou em
caso de destinação de recursos para aquisição, pelo IEF. de
área de relevante interesse ecológico a ser incorporada ao
seu patrimônio.
l - 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 à acumulação das reduções, neles
previstas, até o limite máximo de 50% (cinqüenta por cento)
do valor da Taxa Florestal.

- A compensação prevista no inciso 1 dará prioridade a
projetos de fomento florestal executados ou supervisionados
pelo IEF, a serem contemplados com, no mínimo, 25% (vinte e
cinco por cento) da redução permitida.
f 4Q - A não-efetivação dos gastos decorrentes da redução

da Taxa Florestal implicará sua devolução em igual montante,
acrescido da atualização monetária e multa de 100% (cem por
cento).".
Art. 8 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 1QI6/94.)
Sala das Comissões, 25 de maio de 1994
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Wilson Pires.
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Belo Horizonte. quinta-feira, 2 de junho de 1994

ATA

ATA DA 542a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 31 DE MAIO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz e
Ronaldo Vasconcel los

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Requerimentos dos Deputados
Hely Tarquinio, Célio de Oliveira, Jorge Hannas e Anderson
Adauto - Interrupção da reunião - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

ABERTURA
- Às 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho
Patrus - Ajiton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Milton Sailes - Paulo
Pettersen - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado Ronaldo Vasconcel los) - A lista
de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2g-Secretário para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretàrlo. procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Presidência passa a receber proposições.

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

proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Hely Tarquinio, solicitando a prorrogação, para
o dia 13/6/94, do prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei ng 2.028/94.
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Do Deputado Célio de Oliveira, solicitando se anexe ao
Projeto de Lei ng 1.660/93, de sua autoria, o Projeto de Lei
nQ 2.011/94, do Deputado Geraldo Rezende, por tratarem de
matérias idênticas.
Do Deputado Jorge Hannas, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei ng 77/91, de sua autoria. (-
Inclua-se o Projeto de Lei ng 77/91 em ordem do dia, para os
fins do art. 288 do Regimento Interno.)
Do Deputado Anderson Adauto, solicitando a retirada de

tramitação do Requerimento nQ 5.335/94, de sua autoria.
Interrupção da Reunião

O Sr. Presidente - Nos termos do f lg do art. 23 do
Regimento Interno, a Presidência interrompe, neste momento,
os trabalhos para receber os convidados, as autoridades e os
demais participantes da 6a Reunião da CIPE - São Francisco.
- A ata do prosseguimento da 6a Reunião da CIPE - São

Francisco será publicada em outra edição.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta
reunião, a Presidência agradece aos ilustres convidados, ás
autoridades e aos demais participantes pela presença,
encerra os trabalhos e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação; para a especial de amanhã, dia IQ, às
81h30min, destinada ao prosseguimento dos trabalhos da 6a
Reunião da CIPE - São Francisco, e para a ordinária da mesma
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.391193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Wanderley Ávila, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Fundação Espirita
Irmão Glacus, com sede no Município de Contagem.
Publicado em 13/5/93, veio o projeto, preliminarmente, a

esta Comissão, cumprindo o que dispõe o art. 195, c/c o art.
103, V, "a", do Regimento Interno.
Tendo sido a proposição baixada em diligência, a pedido do
relator, e cumpridas as exigências a ela pertinentes,
podemos emitir o parecer.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei ng 3.373, de 12/5/65, com a
redação dada pela Lei ng 5.830. de 6/12/71. que dispõe sobre
os requisitos para a declaração de utilidade pública de
entidades.
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se
que a entidade satisfaz às exigências da lei anteriormente
citada, nada havendo, pois, que impeça a normal tramitação
do projeto nesta Casa.
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Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.391/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Clêuber

Carneiro - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.462/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.462/93, do Deputado José Bonifácio,
autoriza o Poder Executivo a doar imóveis ao Município de
Marilac, para a edificação da sede da Prefeitura Municipal.
Publicado no "Diário do Legislativo!! do dia 12/6/93, foi o
projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cumprida a diligência solicitada ao autor e à
Secretaria de Recursos Humanos e Administração, retorna o
projeto a este órgão técnico para receber parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a" do Regimento
Interno.

Fundamentação
Por intermédio do projeto de lei sob comento, pretende-se
fazer reintegrar ao patrimônio da Prefeitura Municipal de
Marllac terreno por ela doado ao Estado, em 6/12/85, para
que nele fosse construido um centro de saúde, sem que até
esta data lhe tenha sido dada a destinação prevista.
Por se tratar de matéria que diz respeito à alienação de
imóvel do Estado, a proposição em tela obedece ao que
dispõe o art. 61, XV , da Carta mineira, estando sujeita à
apreciação da Assembléia Legislativa e à sanção
governamental
Inicialmente, cabe ressaltar que todos os bens públicos

podem ser alienados, desde que se satisfaçam às condições
previstas em lei, entre as quais se destaca a perda da
destinação especifica que lhes é inerente, para que, assim,
passem à categoria de bens disponíveis.
A doação de que trata o projeto de lei sob comento é uma
forma de alienação, e esta, na concepção do notável
administrativista Hely Lopes Meirelies," é toda
transferência de propriedade, remunerada ou gratuita, sob a
forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento,
investidura, legitimação de posse ou concessão de domínio"
("Direito Administrativo Brasileiro", Ed. Revista dos
Tribunais, São Paulo. 14 edição, pàg. 440/1990).
A titulo de ilustração, saliente-se que a Secretaria de
Recursos Humanos e Administração bem como a Procuradoria-
Geral do Estado não se opuseram à pretendida doação,
conforme se constata pelo exame dos memorandos anexos à
proposição em apreço.
No tocante à documentação que instrui o processo, esta se

apresenta de forma regular, cumprindo sua finalidade de bem
identificar o imóvel e comprovar sua propriedade, não
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havendo, por essa e pelas demais razões expostas, nenhum
obstáculo para que a proposição prossiga no seu trâmite.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.462/93.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator - Ivo
José - Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.525/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Martins, o projeto de lei em
apreço tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar
bem imóvel ao Município de Estrela do Indaiá.
Publicada no Diário do Legislativo' de 5/8/93, a
proposição foi distribuída a esta Comissão para ser
examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Consoante dispõe o art. 18 da Carta mineira, a alienação de
bens imóveis depende de avaliação prévia e de autorização
legislativa.
A Lei ng 8.666 (federal), de 21/6/93, exige, para a
alienação de bens imóveis públicos, a existência de
interesse público devidamente justificado.
A proposição em questão está de acordo com os requisitos
mencionados, uma vez que busca a necessária autorização
legislativa para que o Estado possa doar terreno de sua
propriedade ao município que menciona, a fim de que se
construa no local uma quadra poliesportiva.
As Secretarias de Recursos Humanos e Administração e da

Educação manifestaram-se favoravelmente á medida pretendida.
Isso posto, constata-se que o projeto em tela se coaduna

com o ordenamento jurídico vigente e que não existe óbice de
natureza legal a comprometer a normal tramitação da matéria
nesta Casa.

Conc 1 usão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 1.526/93 na forma
proposta.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
António Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Ivo José - Clêuber Carneiro - António Pinheiro.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.557193

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De iniciativa do Deputado Reinaldo Lima, o projeto de lei
em epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga - ASPARPI
-, com sede no Município de Ponte Nova.
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Após exame preliminar da matéria, a Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando-lhe a Emenda
nQ 1, que aprimora a redação dada ao art. lg da proposição.
Nos termos do art. 195, c/c o art. 104. 1, "a" do
Regimento Interno, compete, agora, a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria.

Fundamentação
A Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga -

ASPARPI - é uma entidade civil sem fins lucrativos e tem por
objetivo desenvolver, junto à comunidade, uma política de
preservação e de recuperação do rio Piranga e de seus
afluentes.
Pelos relevantes serviços que a entidade vem prestando à
coletividade, concluímos ser justa a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno,

do Projeto de Lei ng 1.557/93 com a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça
Sala das Comissões, lQ de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.752/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helénio, o projeto de lei em
exame visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Durval de Barros, com sede no
Município de Ibirité.
Enviado o projeto á Comissão de Constituição e Justiça para

exame preliminar, aquele órgão técnico não encontrou óbice á
sua normal tramitação, apresentando a Emenda ng 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão para o lQ turno de

deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

A Associação Comunitária do Bairro Durval de Barros, com
sede no Município de Ibirité, é uma associação civil sem
fins lucrativos que tem por objetivo buscar a melhoria do
nível de vida da comunidade em que atua.
Além disso, a entidade assiste seus membros e promove sua
integração.
Pelos serviços prestados a significativa parcela da
população de Iblrlté, merece a entidade ser declarada de
utilidade pública.

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

ng 1.752/93, com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões, lg de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.756193

Comissão de Saúde e Ação Social



Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Agostinho Patrus,
cria o Programa Mineira de Apoio e Orientação Técnica à
Construção, Reforma e Melhoria de Moradia para Famílias de
Baixa Renda - PROMORAR.
Publicado, foi o projeto enviado, preliminarmente, à

Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou óbice
à sua normal tramitação, apresentando-lhe as Emendas ngs 1 a
S.
Em cumprimento ao que dispõe o Regimento Interno, cabe-nos,
agora, emitir parecer quanto ao mérito da referida
proposição.

Fundamentação
A construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais, conforme dispõe a Constituição Federal, é
competência do poder público. Entretanto, os esforços
realizados pela administração pública não foram suficientes
para eliminar o déficit habitacional, especialmente em
relação à população carente
Em Minas Gerais, há carência de aproximadamente 900 mil
moradias, estando incluídas, nesse índice. habitações já
existentes de baixa qualidade e precária estrutura, que não
condizem com a dignidade humana.
Temos conhecimento de que o Governo de Minas determinou que
a habitação popular seja um dos objetivos prioritários no
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 1992-95. Assim
sendo, o referido plano fixou diretrizes básicas para um
programa de habitação no Estado, instituindo o Fundo
Estadual de Habitação por meio de projeto de lei que ora se
encontra em tramitação nesta Casa. Ademais, a questão em
tela possibilitou a criação de uma Secretaria de Estado de
Habitação, instituída pela Lei ng 10.624, de 16/1/92, e o
Programa de Habitação Popular - PROHAB -, instituído pelo
Decreto ng 33.476. de 2/4/92.
Por outro lado, entendemos que o projeto representará mais

um instrumento para a solução dos problemas habitacionais da
população de baixa renda.
Tendo em vista a importância da matéria, sugerimos a Emenda
nQ 6 a fim de adequar a proposição às diretrizes básicas do
plano estadual de habitação.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.756/93 com as Emendas no 2 a 5, da Comissão de
Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Apresentamos, ainda, a
Emenda ng 6, a seguir redigida.

EMENDA NQ 5
Dê-se ao lg do art. 2Q a seguinte redação:
'Art. 2Q - . - .............................................
§ lg - Para os efeitos desta lei, são beneficiários deste
programa famílias com renda de até 10 (dez) salários
mínimos mensais, com atendimento prioritário às
famílias com renda de até 5 (cinco) salários mínimos mensais
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que se propuserem a construir com recursos próprios uma
moradia com área de até 60m2 (sessenta metros quadrados)."
Sala das Comissões, 5 de maio de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires, relator - Geraldo

da Costa Pereira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.847/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto. o Projeto de Lei ng
1.847/93 visa a declarar de utilidade pública o Centro
Espirita Pai João da Mata, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicada em 16/12/93, vem a matéria a esta Comissão para
ser examinada quanto a juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade acima referida, conforme análise da documentação

anexada ao processo, está em pleno funcionamento há mais de
dois anos, atende desinteressadamente à coletividade e tem
personalidade jurídica, e seus Diretores são pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos
cargos que ocupam.
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
1.847/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Ivo
José - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lg TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.883194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei em
epigrafe declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Santana e Grupo de Vizinhança -
CDCS -, com sede no Município de Carbonita.
Após ser publicado, o projeto foi submetido à apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridlcidade, constitucionalidade e legalidade, com a
alteração proposta pela Emenda nQ 1, por ela apresentada.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 1. "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Sendo uma instituição civil sem fins lucrativos, o Conselho

de Desenvolvimento Comunitário Santana e Grupo de Vizinhança
- CDCS - tem por finalidade, entre outras, promover o
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desenvolvimento da agricultura local e a melhoria do nível
socioeconómico e cultural da comunidade.
Pelo conjunto dos seus objetivos estatutários, fica patente

a atuação da entidade no âmbito da saúde e da ação social.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.883/94, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, lg de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.886194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto em epígrafe, 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.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice â normal tramitação do
projeto e apresentou a Emenda nQ 1, cabe-nos deliberar
conclusivamente sobre a matéria. no 1Q turno, conforme
disposições regimentais.

Fundamentação
A APAE de Abre Campo, fundada em 1990, tem por finalidade a
recuperação e a integração social do excepcional por meio de
atividades extracurriculares como colônias de férias,
jardinagens, etc..
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Face ao exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ
1.886/94, no lQ turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, lg de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.969/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Ajalmar Silva, propõe
seja declarada de utilidade pública a Casa da Amizade
Araguari, com sede no Município de Araguari.
Encaminhada para exame preliminar à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda nQ 1,
vem a matéria a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva, na forma regimental.

Fundamentação
A Casa da Amizade Araguari é uma entidade civil sem fins
lucrativos que tem por finalidade a prestação de serviços de
natureza filantrópica á comunidade.
Para cumprir essa finalidade, a Instituição vem

desenvolvendo intensa atividade por meio de ações sociais e



40

educativas entre a população carente, assistindo, sobretudo,
os menores e os idosos.
Pela missão reconhecidamente meritória que assumiu junto

aos menos favorecidos, merece a instituição o titulo que se
propõe lhe seja outorgado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.969/94. no lg turno, com a Emenda no 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, lg de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.971194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

o Projeto de Lei nQ 1.971/94, do Deputado Roberto Amaral,
tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação de Ex-Alunos da Universidade Federal de Viçosa -
AEA -, com sede no Município de Viçosa.
Publicada em 8/4/94, 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 critérios indispensáveis à
declaração de utilidade pública de entidades-
0 exame da documentação apresentada demonstra que a

entidade satisfaz a todas as exigências da referida lei. No
entanto, faz-se necessário corrigir o nome da entidade, o
que nos leva a apresentar emenda ao art. lg do projeto.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.971/94, no lg turno, com a Emenda nQ 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 Ex-Alunos - AEA -, da Universidade Federal de Viçosa, com
sede no Município de Viçosa.".
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator - Ivo
José - Antõnio Pinheiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.981194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Roberto Amaral,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Feminina
Flor da Acácia, com sede no Município de Viçosa.
A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vindo agora
a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.
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Fundamentação

A Associação Feminina Flor da Acácia tem objetivo de cunho
estritamente filantrópico. Dedica-se a prestar auxilio às
crianças carentes do Município de Viçosa, de modo que elas
tenham melhores condições de vida.
Por esse trabalho de grande interesse social, é a entidade

merecedora do titulo de utilidade pública que ora se propõe
lhe seja outorgado.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei ng 1.981/94, no lQ turno, em sua forma
original.
Sala das Comissões, lQ de junho de 1994-
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.983/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Bonifácio Mourão, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Associação de
Moradores e Amigos do Bairro Universitário - AMABU -, com
sede no Município de Governador Valadares.
Submetida preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramitação, a
matéria vem a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Universitário
visa ao desenvolvimento e ao bem-estar dos valadarenses
residentes no Bairro Universitário.
Pela promoção de atos que beneficiam cultural e socialmente
seus associados, julgamos oportuno que a entidade seja
declarada de utilidade pública.

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

nQ 1.983/94, no lg turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, lQ de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.985/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei ng
1.985/94 visa a dar nova denominação à Escola Estadual da
Vila Nossa Senhora Aparecida, 1.2.0.A, localizada no
Município de Pará de Minas.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/4/94, foi a

proposição distribuída a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
o art. 61. XIV, da Carta mineira preceitua que cabe à
Assembléia Legislativa dispor sobre todas as matérias de
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competência do Estado, especificamente bens do domínio
público.
A Lei flQ 5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei nQ 7621, de
13/12/79, que dispõe sobre a denominação de
estabelecimentos, instituições e prédios do domínio
estadual, estabelece, no art. lQ, que a escolha de
denominação sã poderá recair em nome de pessoas falecidas
que se tenham destacado por notórias qualidades e relevantes
serviços prestados à coletividade, requisitos estes
perfeitamente satisfeitos com a indicação do nome do ex-
Prefeito de Pará de Minas José Porfirio de Oliveira,
falecido em 30/8/92, para a denominação oficial da referida
escola.
No que tange à iniciativa legislativa, a matéria não se
insere no rol das competências privativas do art. 66 e dos
demais dispositivos da Constituição Estadual, podendo o
parlamentar deflagrar o processo legislativo, consoante o
art. 65 do citado texto legal.
O projeto, entretanto, contém uma série de incorreções
quanto à técnica legislativa, e, para sanar esses vícios de
forma, estamos apresentando o Substitutivo nQ 1 no final
deste parecer.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicídade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1-985/94 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir redigido.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Clêuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Ivo José - Antõnio Pinheiro - Antônio Júlio.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI
Ng 1.985/94

Dá a denominação de Prefeito José Porfirio de Oliveira à
Escola Estadual da Vila NossaSenhora Aparecida, 1.2.0.A,
localizada no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominada Escola Estadual Prefeito José
Porfirio de Oliveira a Escola Estadual da Vila Nossa Senhora
Aparecida, 1.2.0.A, localizada no Municipio de Pará de
Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.005194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 2.006/94, do Deputado Mauri Torres, tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo
Ocupacional à Pessoa Especial - NOPE -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 29/4/94, 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
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Conforme análise da documentação anexada ao processo em
estudo, a entidade referida acima tem personalidade
jurídica e funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
constituida de pessoas idôneas, que nada recebem pelo
exercicio dos cargos que ocupam.
Estão, pois, preenchidos todos os requisitos estabelecidos

na Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2,006/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Cléuber Carneiro - Ivo José.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.013/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em

apreço objetiva declarar de utilidade pública a Ação Social
da Paróquia Bom Pastor do Bairro Dom Cabral, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 5/5/94, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade, nos termos do art. 195.
c/c o art. 103, V, "a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
A vista da documentação juntada ao processo, verifica-se

que a entidade acima referida satisfaz ás exigências da Lei
nQ 5.830, de 6/12/91, 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
2.013/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Ivo José, relator - Cléuber

Carneiro - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.071/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Ibrahim Jacob, a proposição em pauta
autoriza o Poder Executivo a fazer doação de imóvel do
Estado a entidade filantrópica do Município de Ubá.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma do
Substitutivo ng 1, vindo agora a esta Comissão para nova
apreciação.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário á sua aprovação.
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A perda patrimonial para o Estado é infima quando se
considera a envergadura da obra social realizada pela
entidade filantrópica.
O projeto está em consonância com a legislação em vigor,

merecendo prosperar nesta Casa.
Visando a aprimorar o projeto, apresentamos a Emenda ng 1

ao substitutivo aprovado no lQ turno.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei np
1.071/92 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Wanderley Ávila, relator -
José Renato - Agostinho Patrus - tbrahim Jacob.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.071192

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do
Estado ao Departamento de Assistência Médico-Social -
DAMES - da Loja Maçônica Fraternidade Ubaense, com sede no
Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Departamento de Assistência Médico-Social - DAMES - da Loja
Maçônica Fraternidade Ubaense, com sede no Município de Ubá,
imóvel situado no Município, na Travessa Isaias Barbosa
Nazareth, ng 38, ex - Rua Antônio Batista, nQ 18,
constituído por um prédio de 2 (dois) andares e seu
respectivo terreno, com os seguintes limites e
confrontações: pela frente, em uma extensão de llm (onze
metros), com a Travessa Isaias Barbosa Nazareth; pelo lado
esquerdo, em uma extensão de 21m (vinte e um metros), com
imóvel pertencente à Loja Maçônica Fraternidade Ubaense;
pelo lado esquerdo, em uma extensão de 21m (vinte e um
metros), com terreno pertencente ao espólio de António David
de Lana; e, pelos fundos, em uma extensão de llm (onze
metros), com terreno de propriedade dos herdeiros de
Genoveva Maria de Jesus, conforme consta no registro ng
37.085, a fls. 10 do livro 3 8V, do Cartório do Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Ubá, datado de
23/8/72.
Parágrafo único - O Imóvel descrito no "caput" deste artigo
destina-se ao funcionamento do Departamento de Assistência
Médico-Social - DAMES - da Loja Maçônica Fraternidade
Ubaense.
Art. 2Q - O imóvel reverterá automaticamente ao patrimônio
do Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados da
publicação desta lei, o donatário não lhe der a destinação
prevista no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.295/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto em estudo

estabelece normas gerais para a prevenção da transmissão da
AIOS em estabelecimentos odontológicos públicos ou privados.
Aprovada a proposição, no 1Q turno, na forma do

Substitutivo nQ 1, desta Comissão, compete-nos agora emitir
parecer sobre a matéria para o 2Q turno, nos termos
regimentais.
Em anexo, segue a redação do vencido, que è parte deste

parecer.
Fundamentação

De acordo com dados estatísticos da Organização Mundial de
Saúde, atualmente. 10 milhões de adultos de todo o mundo
estão infectados com o vírus HIV, sendo que 366 mil
desenvolveram a doença. Se a epidemia continuar avançando
com essa rapidez, a AIOS atingirá 40 milhões de pessoas até
o ano 2000, e cerca de meio milhão dessas pessoas morrerão
em função da moléstia. Outro dado alarmante divulgado pela
OMS é que, enquanto a doença declina no Primeiro Mundo, ela
cresce de maneira assustadora nos países subdesenvolvidos ou
de Terceiro Mundo. Nos países ricos, as pesquisas já se
encontram em estágio avançado, enquanto nos países mais
pobres a própria etapa preventiva da doença encontra
obstáculos, dada a maneira altamente preconceituosa como o
assunto é abordado.
Minas Gerais, segundo dados da Secretaria da Saúde,
registra de ano para ano um aumento de 150% a 200% de casos
notificados de AIDS.
Diante dos fatos, tornam-se de fundamental importância as
campanhas e as iniciativas desenvolvidas em prol da
prevenção da contaminação pelo vírus HIV.
Por isso, entendemos que o Substitutivo nQ 1 se reveste da
maior Importância, visto que irá contribuir
significativamente para a diminuição do risco de propagação
da doença, ao promover a obrigatoriedade da esterilização e
da desinfecção do instrumental odontológico antes de sua
utilização em cada paciente, prevenindo-se, dessa forma,
uma das possíveis maneiras de transmissão do vírus da AIOS.

Conclusão
Pelas razões mencionadas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei ng 1.295, no 2Q turno, na forma do vencido no
1Q turno.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - José Leandro, relator - Márcio

Miranda.
Redação do Vencido no 1Q Turno

PROJETO DE LEI Ng 1.295/93
Estabelece normas gerais para a prevenção de transmissão da

AIDS em estabelecimentos odontológicos públicos ou privados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Ficam os estabelecimentos odontológicos públicos
ou privados do Estado obrigados a introduzir entre os
procedimentos de esterilização e desinfeção do instrumental
odontológico, antes de sua utilização em cada paciente,
medidas de prevenção da transmissão do vírus da AIDS.
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Art. 2 - Os profissionais da equipe que trabalham nos
estabelecimentos a que se refere o artigo anterior ficam
abrigados a utilizar equipamentos de proteção individual nos
procedimentos que envolvam contato com pacientes ou
materiais passíveis de contaminação.
Art. 3 - A instalação ou reforma dos estabelecimentos a
que se refere o art. iç desta lei ficam sujeitas a prévia
aprovação da autoridade sanitária competente.
Art 4Q - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o
infrator a;

- advertência;
II - multa;
III - cancelamento do alvará de funcionamento.
Art. SQ - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias.
Art. GQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.508/93

Comissão de Saúde e Ação Social
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
Teôfilo Otôni.
Aprovada a proposição no lg turno, com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno.
Conforme prescreve o art. 196, 6 lQ. do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, a qual segue em anexo e é
parte deste parecer.

Fundamentação
A Associação Comunitária Bela Vista tem por finalidade
promover o desenvolvimento social, econômico, cultural,
artístico e moral da comunidade do Bairro Bela Vista.
Pelos serviços prestados, torna-se a entidade merecedora do

titulo de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.508/93, no 2Q turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Sala das Comissões, lQ de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.508/93

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bela
Vista, com sede no Município de Teõfilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária Bela Vista, com sede no Município de Teófilo
Otõni
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.512/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe. do Deputado José Militão,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Caxambu, com sede no
Municipio de Caxambu.
Aprovado o projeto no lg turno, com a Emenda nQ 1, desta
Comissão, compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria
para o 2g turno de deliberação conclusiva. Em anexo, segue a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A entidade em tela realiza um trabalho de grande alcance
social, notadamente junto á comunidade carente, promovendo a
integração do menor excepcional
Assim, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento desta
Comissão no lQ turno.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.572/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, lQ de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no lQ turno
PROJETO DE LEI NQ 1.572/93

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Caxambu, com sede no Municipio
de Caxambu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Caxambu, com
sede no Municipio de Caxambu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.639/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Saúde e Ação Social, o projeto de
lei em epígrafe visa a assegurar o oferecimento gratuito.
pelo Estado, do exame do cariótipo e da triagem metabólica
para diagnóstico da fenilcetonúria e do hipotireoldismo
congénito - "exame do pezinho".
Aprovado no lQ turno com a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer para
o 2g turno. Apresentamos anexa a redação do vencido, que
integra este parecer.

Fundamentação
O Governo Estadual tem inegável responsabilidade pela saúde

do povo mineiro, que, dada a pobreza em que se encontra, não
pode arcar com os elevados custos de exames laboratoriais,
remédios, etc..
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Examinando dessa ótica, conforme foi salientado no parecer
para o lg turno, é indiscutível o mérito do projeto em
análise, que possibilita o fornecimento de um serviço extra
à população.
Vale considerar, ademais, que os recursos aplicados na

medicina preventiva geram grande redução no número de casos
observados, ocasionando diminuição nos gastos referentes aos
tratamentos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.639/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrus, relator -
José Renato - Ibrahim Jacob - Wanderley Ávila.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.639/93

Assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, do exame do
cariótipo e da triagem metabólica para diagnóstico da
fenilcetonúria e do hipotireoidismo congénito - "exame do
pezinho".
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. l - Fica o Estado obrigado a oferecer
gratuitamente á população a realização de:

- exame do cariótlpo;
II - triagem metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria

e do hipotireoidismo congénito - "exame do pezinho".
Parágrafo único - O exame gratuito do cariótipo é

assegurado:
- ao indivíduo portador da Sindrome de Down;

Ir - aos pais e irmãos do indivíduo portador da Sindrome de
Down causada por translocação cromossõmica.
Art. 2 - Para o cumprimento do disposto no artigo

anterior, o Poder Executivo celebrará convénios ou contratos
com os órgãos ou as entidades localizados no Estado, na
seguinte ordem de preferência:

- entidades públicas;
II - entidades filantrópicas:
III - demais entidades privadas.
Art. 3g - O exame do carlótipo será oferecido em, pelo

menos, 1 (um) município de cada macrorreglão do Estado.
Art. 4g - O Poder Executivo divulgará amplamente o
significado e a importância dos exames de que trata esta
lei, bem como os locais e as condições para sua realização.
Art 5g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 6g - As despesas para a execução desta lei correrão à

conta de dotação orçamentária própria.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial, a Lei nQ 6.826, de 5/6/85.
PARECER PARA 0 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 1.693/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.693/93 visa a declarar de utilidade
pública a Associação Comunitária do Município de Medina, com
sede no Município de Medina.
Após ter sido aprovado no lg turno, na forma original,
cabe-nos deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação Comunitária do Município de Medina trabalha a
fim de buscar soluções para os problemas da coletividade.
Desenvolve, para tanto, atividades que beneficiam diversos
segmentos sociais-
Faz-se, portanto, essa entidade merecedora do titulo de

utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.693/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, lg de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.759193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em
epigrafe dispõe sobre o programa de alimentação escolar da
rede pública estadual.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma em que se

apresenta, vindo agora a esta Comissão para nova apreciação-
Fundamentação

Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
apreço não encontra óbice do ponto de vista financeiro
orçamentário à sua aprovação.
As despesas decorrentes da execução da futura lei serão
financiadas com recursos do Fundo Estadual de Alimentação
Escolar, a ser instituido oportunamente, não havendo, assim,
impedimento de ordem financeira.
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 ng 1.759/93, no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 31 de maio 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -

Wanderley Ávila - Agostinho Patrus - Ibrahim Jacob.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.797/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, o projeto de lei
em epígrafe declara de utilidade pública a Associação
Brasileira dos Integrantes do Batalhão Suez - ASIBS -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
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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 assistencial das atividades

desenvolvidas pela Associação Brasileira dos Integrantes do
Batalhão Suez - ABIBS -, e preenchidos os requisitos legais
para a concessão do título de utilidade pública, justificado
está o mérito da proposição em tela.

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

Lei nQ 1.797/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, lQ de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.896/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
análise pretende declarar de utilidade pública a Associação
dos Produtores Rurais do Córrego dos Martins, com sede no
Município de Tarumirim.
Aprovada a proposição no lg turno, compete a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno.
Fundamentação

A mencionada Associação tem por finalidade congregar órgãos
públicos e produtores rurais interessados na execução de
programas que possibilitem a melhoria das condições sociais
e econômicas da comunidade em que se insere.
Pelos serviços prestados, torna-se a entidade merecedora do

título de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.896/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, lg de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
P4Q 1.902/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.902/94, do Deputado Raul Messias,
pretende declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Vai-Volta, com sede no
Município de Tarumirim.
Aprovada a proposição no lg turno, compete-nos deliberar

conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
Fundamentação

O referido Conselho é uma entidade sem fins lucrativos, que
tem por objetivo promover o desenvolvimento social e
econômico da comunidade.
Pelos serviços prestados, torna-se a entidade merecedora do

título de utilidade pública.
Conclusão
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Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.902/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, lg de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.908194

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 São Vicente de Paulo
de Tarumirim, com sede no Município de Tarumirim.
Aprovada a proposição no 1Q turno, com a Emenda flQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno.
Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o art.
196, lg, do Regimento Interno, a qual segue em anexo e é
parte deste parecer.

Fundamentação
O Conselho Particular São Sebastião da Sociedade de São
Vicente de Paulo de Tarumirim tem por finalidade organizar,
orientar, assistir e ajudar as conferências a ele
subordinadas, bem como a todas as obras unidas existentes,
como hospitais, asilos, orfanatos e a Vila Vicentina.
Pelos serviços prestados, torna-se a entidade merecedora do

título de utilidade pública,
Conclusão

Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.908194, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, lg de junho de 1994.
José Leandro, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.908/94

Declara de utilidade pública o Conselho Particular de São
Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo de Tarumirim,
com sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular São Sebastião da Sociedade de São Vicente de
Paulo de Tarumirim, com sede no Município de Tarumirim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.951194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o projeto de lei
ora analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação Cristã de Reabilitação - ACERTA -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lQ turno, compete a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
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Fundamentação
A Associação Cristã de Reabilitação - ACERTA - tem por
finalidade prestar assistência, em reabilitação física,
matara e psíquica, às pessoas carentes.
Pelos serviços prestados, torna-se a entidade merecedora do
titulo de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.951/94, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, lQ de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.549/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.549/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Paz e Harmonia, com sede no Município de Paraopeba,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.549193
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Paz e

Harmonia, com sede no Município de Paraopeba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Paz e Harmonia, com sede no Município de Paraopeba.
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 1.608/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.606/93, do Deputado Jorge Hannas, que
declara de utilidade pública a entidade Ação Manhuaçuense de
Promoção ao Menor - AMPM -, com sede no Municipio de
Manhuaçu, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.606/93
Declara de utilidade pública a entidade Ação Manhuaçuense
de Promoção ao Menor - AMPM -, com sede no Município de
Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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ArU l Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Ação Manhuaçuense de Promoção ao Menor - AMPM -' com sede no
Município de Manhuaçu
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - 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 1.643/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.643/93, do Deputado José Leandro, que
declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Comunidade de Santa Rita de Ouro Preto -
CODESÂROP -, com sede no Município de Ouro Preto, 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 arU 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 NO 1.643/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Comunidade de Santa Rita de Ouro Preto -
CODESAROP -, com sede no Município de Duro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Santa Rita
de Duro Preto - CODESARDP -, com sede no Município de Duro
Preto.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - 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 1.696/93
Comissão de Redação

D Projeto de Lei nQ 1.695/93, do Deputado Antônio Fuzatto,
que declara de utilidade pública a Associação Regional das
Pessoas Portadoras de Deficiência de Sarbacena, com sede no
Município de Barbacena, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado

PROJETO DE LEI No 1.695/93
Declara de utilidade pública a Associação Regional das

Pessoas Portadoras de Deficiência de Barbacena, com sede no
Município de Barbacena.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Regional das Pessoas Portadoras de Deficiência de Barbacena,
com sede no Município de Barbacena
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olívia, Presidente - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferre ra -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.696193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.696/93, do Deputado José Militão, que
declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais -
SOS -, com sede no Município de São Lourenço, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada 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 Hp 1.696/93
Declara de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais -

SOS -, com sede no Município de São Lourenço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de
Obras Sociais - SOS -, com sede no Município de São
Lourenço-
Art. 2 - 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 - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 1.707/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.707/93, do Deputado Antônio Pinheiro,
que declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora
do Belo Ramo, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de q ue, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.707193
Declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora do

Belo Ramo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Nossa Senhora do Belo Ramo, com sede no Município de Belo
Horizonte.
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publicação.
Art 3 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.708193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.708/93. do Deputado Antônio Pinheiro,
que declara de utilidade pública a Associação Brasileira
Comunitária e de Pais para Prevenção do Abuso de Drogas -
ABRAÇO -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, $ lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.708/93
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira
Comunitária e de Pais para Prevenção do Abuso de Drogas -
ABRAÇO -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Brasileira Comunitária e de Pais para Prevenção do Abuso de
Drogas - ABRAÇO -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.730/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1-730/93, do Deputado Edward Abreu, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária São
Jorge do Morro das Pedras - ACSJMP -, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado no 2o turno, na forma do
vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 1Q, do Regimento Interno
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 1.730193
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São

Jorge do Morro das Pedras - ACSJMP -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária São Jorge do Morro das Pedras - ACSJMP -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.733/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.733/93, do Deputado Francisco
Ramalho, que declara de utilidade pública a Associação
Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de São João
Nepomuceno - ASFECER -, com sede no Município de São João
Nepomuceno, foi aprovado, no 2g turno, na forma do vencido
no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do aru 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 1.733193
Declara de utilidade pública a Associação Feminina de
Prevenção e Combate ao Câncer de São João Nepomuceno -
ASFECER -, com sede no Município de São João Nepomuceno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de São João
Nepomuceno - ASFECER -, com sede no Município de São João
Nepomuceno.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.739193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1-739/93, do Deputado José Militão, que
declara de utilidade pública a entidade Lar Pedacinho do
Céu, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emendas.
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 1.739193
Declara de utilidade pública a entidade Lar Pedacinho do

Céu, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Lar Pedacinho do Céu, com sede no Município de São Sebastião
do Paraíso.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.743/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.743/93, do Deputado Glycon Terra
Pinto, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Mães, Amigos e Moradores do Alterosa, 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 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 como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.743/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Mães. Amigos e Moradores do Alterosa, com sede no Município
de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária de Mães, Amigos e Moradores do Alterosa, com
sede no Município de Betim.
Art 2Q - 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 - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.747193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.747/93, do Deputado Célio de
Oliveira, que declara de utilidade pública o Centro de
Desenvolvimento Comunitário - CDC -, com sede no Município
de Lavras, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 2, 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 1.747/93
Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento

Comunitário - CDC -, com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Desenvolvimento Comunitário - CDC -, com sede no Município
de Lavras.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Wilson Pires, relator - Pendes

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.753/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.753/93, do Deputado Marcos Helénio,
que declara de utilidade pública a Creche Casa das Meninas,
com sede no Município de Ibirité, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 1.753/93
Declara de utilidade pública a Creche Casa das Meninas, com

sede no Município de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche

Casa das Meninas, com sede no Município de rbinité.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. a - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.756/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrus, o projeto de lei
em tela cria o Programa Mineiro de Apoio e Orientação
Técnica à Construção, à Reforma e à Melhoria de Moradia para
Famílias de Baixa Renda - PROMORAR.
O projeto, após publicado, foi distribuído ás Comissões de

Constituição e Justiça e de Saúde e Ação Social. A primeira
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade apresentando-lhe as Emendas ngs 1 a 5, e a
segunda, que opinou pela sua aprovação e pela rejeição da
Emenda ng 1, apresentou-lhe a Emenda nQ 6.
Agora, vem o projeto de lei em exame a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do art. 103, X, !!! do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição mineira, nos arts. 11, IX, e 246, estabelece
atribuições e definições sobre a gestão do poder público
estadual, no que concerne às políticas habitacionais, de
forma a efetivar o direito de todos à moradia em condições
dignas, consideradas as peculiaridades regionais e garantida
a participação da sociedade civil.
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O projeto de lei em epígrafe busca cumprir os dispositivos
constitucionais referidos. Entretanto, não estabelece a
fonte dos recursos necessários à sua implementação-
0 orçamento de investimento das empresas controladas pelo
Estado contempla dotação á COHAB-MG destinada á produção e á
comercialização de casas populares, sob o código
10573163.147.
O referido orçamento assim define os objetivos e metas da
COHABMG: a politica de atuação da COHAB-MG prevê a
implantação de um programa abrangente para atender á
população mais pobre, em todo o Estado, segundo caminhos
inteiramente novos, norteados pelas seguintes diretrizes:
1 - participação e descentralização - participarão do

programa todos os segmentos da sociedade envolvidos no
problema, e a implantação deverá ocorrer, simultaneamente,
em todo o Estado;
2 - financiamento ade quado - constituem diretrizes

fundamentais: juros menores, prazos adequados e
desburocratização para o segmento de baixa renda
representado pela população que ganha até cinco salários
mi n i mos;
3 - aproveitamento do capital investido no setor -
utilização racional de todo o capital já investido em infra-
estrutura e em moradia pelo setor público ou pelo setor
privado.
Conclui-se, portanto, que deverá ser a COHAB-MG o órgão
governamental responsável pela implementação do PROMORAR,
com recursos do seu orçamento de investimentos oriundos do
Tesouro Estadual e de outras fontes alternativas.
Assim, apresentamos a Emenda nQ 7, Que estabelece a fonte

de recursos e o seu órgão gestor.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.756/93, no lQ turno, com as Emendas ns 2 a 5,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda ng 6, apresentada pela Comissão de Saúde e Ação
Social, e com a Emenda nQ 7, a seguir redigida.

EMENDA NQ 7
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O PROMORAR será gerido pela Companhia de

Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG - com
recursos do orçamento de investimento das empresas
controladas pelo Estado, de fonte do Tesouro Estadual ou de
operações de crédito internas.".
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrus, relator -
José Renato - Ibrahim Jacob - Wanderley Ávila.
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Belo Horizonte, sábado, 4 de junho de 1994

ATAS

ATA DA 543a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM lQ DE JUNHO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz e
Antônio Pinheiro

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Interrupção da reunião - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15rnln, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Aílton Vilela

- Ajalmar Silva - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ivo
José - João Marques - José Braga - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Reinaldo Lima -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Pinheiro) - A lista de

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

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Interrupção da Reunião
O Sr. Presidente - Nos termos do 1Q do art. 23 do
Regimento Interno, a Presidência interrompe os trabalhos
ordinários para receber os convidados, autoridades e demais
participantes da 6 Reunião da CIPE - São Francisco.
- A ata do encerramento da 6a Reunião da CIPE - São

Francisco será publicada em outra edição.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta
reunião, esta Presidência agradece aos ilustres convidados,
às autoridades e aos demais participantes pela presença,
encerra os trabalhos e convoca os Deputados para a ordinária
de sexta-feira, dia 3, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 104a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de maio
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
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Comissões os Deputados Antônio Júlio, Célio de Oliveira,
Tarcisio Henriques (substituindo este ao Deputado Geraldo
Rezende, por indicação do PMDB) e Marcos Helênio
(substituindo ao Deputado Ivo José, por indicação do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Célio de Oliveira que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que foram convertidos em diligência ao autor os
Projetos de Lei ns 1.879. 1.979, 5, 2.002/94; e ao
Tribunal de Justiça o Projeto de Lei nQ 2.005/94- O
Presidente informa, ainda, que foram distribuídos ao
Deputado Cléuber Carneiro os Projetos de Lei ngs 2.015,
2.021 e 2.023/94; ao Deputado Cêlio de Oliveira os Projetos
de Lei ns 2.014. 2.018, 2.024 e 2.026/94; ao Deputado Ivo
José o Projeto de Lei flQ 2.027/94; ao Deputado Ermano
Batista os Projetos de Lei ngs 2.022 e 2.025/94; ao
Deputado Antônio Pinheiro os Projetos de Lei flQS 2.019 e
2.020/94 e 554/91. O Projeto de Lei ng 1.391/93 foi
redistribuído ao Deputado Ivo José. Passa-se à 2a parte da
reunião com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Continua em discussão o parecer sobre o Projeto de Lei nQ
1.758/93, sendo que em reunião anterior o Deputado Ivo José
havia solicitado vista dessa matéria. Encerrada esta fase, o
Presidente coloca o parecer pela inconstitucionalidade do
projeto em votação, o qual é aprovado com o voto contrário
do Deputado Marcos Helênio. Registra-se a presença do
Deputado Antônio Pinheiro. Com a palavra, o Deputado Célia
de Oliveira emite parecer sobre o Projeto de Resolução n
2.021/94, mediante o qual conclui pela normal tramitação
desse projeto. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. D Presidente informa que o Projeto de Lei n
1.860/93 não será apreciado em virtude de requerimento do
autor, o qual solicita que o projeto seja encaminhado à
Comissão seguinte. Com a palavra, o Deputado Célio de
Oliveira emite parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.953/94,
mediante o qual conclui pela inconstitucionalidade da
matéria. Na fase de discussão, o Deputado Tarcisio Henriques
faz uso da palavra. Colocado em votação, o parecer é
rejeitado. O Presidente, então, designa como novo relator o
Deputado Ermano Batista. Registra-se a presença do Deputado
Ivo José. Passa-se à discussão e à votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com  a
palavra, o Deputado Célio de Oliveira procede à leitura do
parecer do Deputado Erruano Batista sobre o Projeto de Lei flQ
879/92, por meio do 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 Ivo José emite parecer sobre o
Projeto de Lei nQ 1.945/94, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
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Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira procede à
leitura do parecer do Deputado Geraldo Rezende sobre o
Projeto de Lei nQ 2.007/94, por meio do 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 Antônio Pinheiro emite pareceres
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ns 150/91, 1.277/93 e
1.970/94. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Com  a palavra, o Deputado
Ivo José procede á leitura dos pareceres do Deputado Clêuber
Carneiro, os quais concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei flQ5
.1745193, 1.883 e 1977/94, os dois últimos com emendas que
receberam o nQ 1. Postos em 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 próxima
reunião ordinária, em dia e horário já estabelecidos,
determina a lavratura da ata e encerra a reunião.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994,
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro - Ivo José -

Antônio Pinheiro.
ATA DA 81 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
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 Maria Olivia, Péricles Ferreira e
Wilson Pires (substituindo este ao Deputado José Maria
Pinto, por indicação da Liderança do PP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Péricles Ferreira 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 Péricles Ferreira o Projeto de
Resolução flQ 2.037/94. Passa-se á 2a parte da reunião, fase
em que o parecer sobre a referida proposição, sujeita á
apreciação do Plenário da Assembléia, deve ser discutido e
votado, O Deputado Péricles Ferreira emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação do Projeto de Resolução no
2.037/94. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Neste momento, a Presidência suspende os trabalhos
por tempo indeterminado. As 111h30min, a Deputada Maria
Olivia reabre a reunião e distribui ao Deputado Péricles
Ferreira os Projetos de Lei nos 1.348, 1.465, 1.549, 1.606,
1.632, 1.643, 1.686/93, 1.932, 1.958. 1.959 e 1.960/94; e ao
Deputado Wilson Pires. os Projetos de Lei ns 1.687, 1.695,
1.696, 1.707, 1.708, 1.711, 1.724, 1,730, 1.733, 1.739,
1.743, 1.747, 1.753/93 e 1.878/94. A Presidência solicita ao
Deputado Péricles Ferreira que relate as proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovação das
matérias a ele distribuídas. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
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1.959 e 1.960/94. Passa-se, em seguida, á fase em que são
apreciadas as proposições sujeitas a deliberação conclusiva
das comissões. Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira
emite pareceres mediante os quais conclui pela aprovação das
matérias a ele distribuídas. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
sobre os Projetos de Lei ns 1.348, 1.549, 1.606, 1.643 e
1.686/93. Com a palavra, o Deputado Wilson Pires emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação das
matérias a ele distribuídas. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
sobre os Projetos de Lei ns 1.687, 1.695, 1.696, 1.707,
1.708, 1.711, 1.724. 1.730 e 1.733/93 e 1.878/94. A
Presidência suspende os trabalhos e. às 14h30min, os reabre
e concede a palavra ao Deputado Péricles Ferreira, que emite
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação dos
Projetos de Lei ns 807/92 e 1.957/94. 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. 31 de maio de 1994.
José Maria Pinto, Presidente - Roberto Amaral - Wanderley

Ávila.
ATA DA 339 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E
AÇÃO SOCIAL
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 Wilson Pires, José Leandro, Péricles
Ferreira (substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo, por
indicação da Liderança do BRD) e Marcos Helênio
(substituindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão, por Indicação
da Liderança do PT), membros da Comissão supracitada. O
Deputado Wilson Pires assume a direção dos trabalhos e,
havendo número regimental, solicita ao Deputado Péricles
Ferreira que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Não havendo correspondência ' a ser lida, o Presidente,
Deputado Wilson Pires, passa à discussão e à votação de
proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia.
A Presidência redistribui o Projeto de Lei ng 1.325/93, no
2g turno, ao Deputado Péricles Ferreira. Este procede à
leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Ato
continuo, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Wilson Pires emite pareceres
favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ngs
1.710, 1.763, 1.809 e 1.815/93, e, no lQ turno, dos Projetos
de Lei ns 1.934, 1.941, 1.951 e 1.966/94. O Deputado José
Leandro emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno,
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dos Projetos de Lei nQs 1.713, 1.777, 1.794, 1.813 e
1.814/93, e, no IQ turno, dos Projetos de Lei flQ5 1.688/93.
1.908, 1.954 e 1.956/94, estes com as emendas que receberam
o flQ 1. O Deputado Adelmo Carneiro Leão emite pareceres
favoráveis à aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei ns
1.750, 1.801, 1.904 e 1.907/94, estes dois últimos na forma
do vencido no 1Q turno, e, no lQ turno, dos Projetos de Lei
flQ5 1.894 e 1.897/94, ambos com as emendas que receberam o
nQ 1; 1.896, 1.898, 1.902, 1.903, 1.906, 1.905 e 1.925/94,
estes dois últimos com as emendas que receberam O flQ 1. O
Deputado Jorge Eduardo emite pareceres favoráveis à
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ns 1.779, 1.786
e 1.803/93, e, no lQ turno, dos Projetos de Lei ns 1.821,
(com a Emenda nQ 1), 1.880 e 1.946/94. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os projetos
aprovados. O Deputado José Leandro, relator do Projeto de
Lei nQ 1.558/93, no lQ turno, emite parecer pela sua
rejeição. Colocado em discussão e votação, é a proposição
rejeitada. Em virtude de o Projeto de Lei nQ 1.508/93 ser de
autoria do Deputado Wilson Pires, este passa a Presidência
ao Deputado Péricles Ferreira. O Deputado Jorge Eduardo,
relator do Projeto de Lei flQ 1.508/93, no lQ turno, emite
parecer favorável à sua aprovação com a Emenda nQ 1.
Colocado em discussão e votação, é o projeto aprovado. O
Deputado Wilson Pires retoma os trabalhos e, por não haver
nada mais a ser tratado, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a se realizar dia 31, terça-feira próxima, às
141h30min, com a finalidade de se apreciarem as matérias
constantes na pauta, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões. 31 de maio de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Márcio Miranda - José Leandro.
ATA DA 121a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze 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 Marcos Helênio, José Renato,
Márcio Miranda (substituindo este ao Deputado João Marques,
por indicação da Liderança do PP) e Antônio Pinheiro
(substituindo o Deputado Baldonedo Napoleão, por indicação
da Liderança do BRD), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, na ausência do Presidente e do
Vice-Presidente, o Deputado Marcos Helênio assume a
Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Antônio Pinheiro que proceda â leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, a Presidência esclarece que a
reunião tem por finalidade apreciar a matéria constante na
pauta, redistribui o Projeto de Lei Complementar nQ 24/93.
no 1Q turno, ao Deputado José Renato e designa os Deputados
Roberto Amaral e João Marques para relatarem, no 2Q turno,
os Projetos de Lei ngs 1.051/92 e 1.459/93, respectivamente.
Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da
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Ordem do Dia com a discussão e a votação de parecer sobre
proposição sujeita á apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado José Renato emite parecer, mediante o qual conclui
pela aprovação do Projeto de Lei Complementar no 24/93 com a
Subemenda nQ 1 á Emenda ng 1 e as Emendas ngs 2 a 6.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Esgotada a matéria da pauta, a Presidência agradece a
presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - José Renato - Wanderley
Ávila - Agostinho Patrus - Ibrahim Jacob.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.792/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Antônio Pinheiro,
pretende declarar de utilidade pública a Comissão Fé e
Esperança da Vila Pinho, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Encaminhada para exame preliminar à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda ng
1, veio a matéria a esta Comissão, tendo sido baixada em
diligência.
Cumprida a diligência, reúne-se a Comissão para o exame da
matéria no lQ turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade supra-referida busca congregar pessoas

participantes da comunidade católica da Vila Pinho em torno
de ações de interesse social, tais como a defesa dos
Interesses coletivos junto aos órgãos competentes e a
mobilização dos moradores para a realização de mutirões,
atividades culturais e de lazer, práticas esportivas e
programas coletivos de saúde, além de outros, condizentes
com as finalidades a que se propõe.
Pelo trabalho de relevante alcance social que vem
desenvolvendo, a Comissão Fé e Esperança da Vila Pinho
merece o titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.792/93 com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, lo de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.850193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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O projeto de lei em destaque, do Deputado Antônio Pinheiro,
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação
Irmão Sol - AIS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e
apresentou a Emenda ng 1, vem o projeto a esta Comissão para
o lg turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Associação Irmão Sol - AIS - é uma entidade civil sem
fins lucrativos, de caráter humanistico. Sua finalidade
maior é assistir os menores de rua e os adolescentes,
proporcionando-lhes condições dignas de desenvolvimento pela
promoção assistencial nas áreas de saúde, educação e
profissional.
A outorga do titulo declaratôrio de utilidade pública virá,
por certo, a facilitar a luta da entidade na consecução dos
seus nobres ideais.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.850/93 com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, lg de junho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.891/94

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o Projeto de Lei ng
1.991/94 visa a declarar de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego dos Antónios, com
sede no Município de Tarumirim.
Após ser publicado, foi o projeto encaminhado para exame
preliminar á Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice á sua normal tramitação na Casa. Vem, agora,
o projeto a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade supra-referida é uma sociedade com personalidade
jurídica que objetiva defender os interesses gerais dos
pequenos produtores rurais do Córrego dos Antõnios, bem como
representá-los perante as autoridades administrativas e
jurídicas.
Dessa forma, por seu relevante trabalho e pelos seus
louváveis propósitos, a referida entidade faz jus ao titulo
declaratório de utilidade pública.

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

Lei ng 1.891/94 na forma original.
Sala das Comissões, lQ de junho de 1994.
Arnaldo Canarinho. relator.

PARECER PARA O lq TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.987194
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio. o projeto de lei em
apreço propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Patos de Minas,
com sede no Município de Patos de Minas.
Submetida preliminarmente á Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á sua tramitação, vem a
matéria a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Patos de
Minas tem por finalidade reunir os aposentados e
pensionistas de Patos de Minas, representá-los junto aos
órgãos administrativos e defender seus interesses.
Pelo trabalho de integração e valorização dos seus
associados junto á comunidade, a entidade faz jus ao titulo
declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.987/94, no 1Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, lQ de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
119 1.990/94

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
O projeto de lei em epigrafe, enviado á Assembléia
Legislativa pelo Governador do Estado por meio da Mensagem
nQ 462/94, dispõe sobre a reorganização da Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.
Publicada no 'Diário do Legislativo" do dia 20/4/94, a

proposição, que tramita em regime de urgência, nos termos do
art. 69 da Constituição Estadual, foi distribuída 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,
consoante o disposto nos arts. 222 e 274, 1. do Regimento
Interno.
Esta Comissão passa, pois, ao exame dos aspectos jurídicos,
constitucionais e legais, em conformidade com o art. 195,
c/c o arU 103, V, "a", do Regimento Interno. -

Fundamentação
A Constituição Estadual, no 3g do art. 82 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, transformou a
antiga Fundação Norte-Mineira de Ensino Superior em
autarquia, dando-lhe a denominação de Universidade Estadual
de Montes Claros.
Definida pelo arU lQ da proposição em comento como uma
autarquia estadual de regime especial, a entidade goza de
autonomia didático-científica, administrativa, financeira e
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disciplinar, estando apta a cumprir plenamente a missão para
a qual foi instituída.
A matéria que ora se analisa é de competência do Estado
federado, o qual possui autonomia politico-administrativa
para prover os seus próprios serviços públicos estaduais,
consoante se infere do disposto no art. 18 e no art. 25.
l , da Constituição da República.
O Chefe do Poder Executivo, por sua vez, possui

competência privativa para instaurar o processo legislativo,
nos termos do art. 66, III. "b" e "e', da Carta mineira.
Sendo assim, no tocante à competência e à iniciativa, o
projeto de lei coaduna-se com os imperativos
constitucionais.
Analisada a proposição, não constatamos óbice que

comprometa a sua tramitação nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.990/94.
Sala das Comissões. 31 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Cléuber Carneiro, relator -
Roberto Amaral - Homero Duarte.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em estudo, de autoria do Governador do Estado,
reorganiza a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES - e dá outras providências.
Enviada a esta Casa por meio da Mensagem nQ 462/94, a
proposição foi publicada em 20/4/94 e encaminhada às
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, tendo sido solicitada urgência para sua
apreciação, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado.
Depois do exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, vem a
proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
A UNIMONTES resultou da transformação da Fundação Norte-

Mineira de Ensino Superior em autarquia estadual, por força
do estabelecido no f 3Q do art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado-
0 projeto de lei sob comento, fruto dos estudos da Comissão
Estadual de Política de Pessoal - CEP -' propõe uma nova
estrutura para a autarquia, objetivando promover sua
adequação aos objetivos que lhe são essenciais: a pesquisa,
o ensino e a extensão. Juntamente com essa estrutura, a
proposição define o Quadro de Pessoal da UNIMONTES,
integrado por cargos de provimento efetivo e em comissão,
cuja remuneração obedece ao que determinam a Lei nQ 10.623,
de 16/1/92, e a legislação complementar.
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O Capitulo t do projeto de lei em referência define
juridicamente a entidade. O Capitulo II descreve suas
finalidades e competências- O Capitulo III, com suas seções
e subseções, estabelece sua estrutura, detalha seus órgãos e
lhes prescreve a composição e a direção. O Capitulo IV
dispõe sobre seu patrimônio e sua receita. O Capitulo V
determina normas relativas a seu pessoal, e o Capitulo VI se
refere às disposições transitórias e finais.
Do estudo do projeto, depreende-se que ele corresponde aos

objetivos que a autarquia se propõe alcançar. A estrutura
apresentada nos parece operacionalmente eficaz, em face das
responsabilidades que lhe advêm de sua condição de
universidade reconhecida nos termos da legislação de ensino
pertinente.
No entanto, para aperfeiçoamento da proposição no tocante à

estrutura organizacional da entidade e à representatividade
de seus órgãos de deliberação e execução, apresentamos as
Emendas nQs 1 a 5, que passamos a justificar,
A Emenda ng 1 sugere mudanças na estruturação das unidades
universitárias da UNIMONTES.
A Emenda ng 2 estabelece pré-requisito para o exercício da
função de Pró-Reitor.
A Emenda ng 3 reformula, em consonância com o que prescreve

a Emenda nQ 1, a estrutura acadêmica da instituição.
A Emenda ng 4 prescreve a presença da representação
estudantil nos colegiados da autarquia e estabelece os
órgãos de representação estudantil da UNIMONTES.
A Emenda ng 5 suprime o inciso VII do art 20, por ser
indevido.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.990/94, no lg turno, com as Emendas ngs 1 a 5, redigidas a
seguir.

EMENDA NO 1
Dê-se ao inciso V do art. 5Q a seguinte redação:
"Art. SQ - .. ..............................
V - unidades universitárias:
a) unidades colegiadas de deliberação: Conselhos

Departamentais;
b) unidades de execução:
1 - Centro de Ciências Humanas;
1.1 - Coleglados de Coordenação Didática;
1,2 - Departamentos;
2 - Centro de Ciências Sociais Aplicadas;
2.1 - Colegiados de Coordenação Didática;
2-2 - Departamentos;
3 - Centro de Ciências Biológicas e de Saúde;
3.1 - Coleglados de Coordenação Didática;
3.2 - Departamentos;
4-Centro de Ensino Médio e Fundamental;",

EMENDA NQ 2
Acrescentem-se ao art. 13 os seguintes parágrafos:
UA.,4-	-
M Ç.	1,)
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- Os titulares das Pró-Reitorias serão escolhidos,
nomeados e empossados pelo Reitor, entre pessoas
qualificadas para o exercício das funções.

- Os ocupantes dos cargos referidos neste artigo
deverão pertencer ao corpo docente da autarquia.".

EMENDA NQ 3
Dê-se á Subseção II da Seção III a seguinte redação:

"Seção rIr

Subseção II
Das Unidades Acadêmicas de Deliberação e Execução

Art. 14 - Os centros são unidades acadêmicas integradas por
departamentos afins, coordenando-lhes, entre outras, as
atividades ligadas á oferta de cursos pela universidade.
# l - Cada centro terá um Conselho Departamental,

constituído de representantes dos departamentos que o
compõem.

2 - A coordenação didática de cada curso da universidade
ficará a cargo de colegiado, constituído de representantes
dos departamentos que participem de seu respectivo ensino.
Art. 15 - O Diretor de centro será escolhido pelo Reitor em
lista tríplice elaborada por colégio eleitoral a ser
definido no estatuto da universidade.
Parágrafo único - O cargo previsto neste artigo deverá ser

ocupado por professor do referido centro.
Art. 16 - O departamento é a menor fração da estrutura
universitária, para todos os efeitos de organização
administrativa, didático-cientifica e de distribuição de
pessoal, e se constitui em disciplinas afins.
Art. 17 - O departamento terá um chefe nomeado pelo Reitor
e eleito pelos seus membros em escrutínio secreto e por
maioria simples.
Art. 18 - As unidades suplementares auxiliam as demais
unidades da estrutura orgânica da universidade na realização
das atividades de ensino, pesquisa e extensão.".

EMENDA No 4
Acrescente-se, no Capitulo VI. onde convier, o seguinte

artigo:
"Art .....- O corpo discente terá representação, a ser

definida no estatuto da universidade, em todos os órgãos
colegiados que a integram.
Parágrafo único - São órgãos de representação estudantil:

- o Diretório Central dos Estudantes - OCE -;
Ir - os diretórios acadêmicos de cada centro da

instituição-".
 EMENDA Ng 5

Suprima-se o inciso vir do art. 20.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Maria José Haueisen - Ambrósio Pinto.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhada a esta Assembléia Legislativa pelo Governador
do Estado, por meio da Mensagem nQ 462/94, publicada em
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20/4/94, a proposição em tela dispõe sobre a reorganização
da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e dá
outras providências.
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e pela Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, que se
manifestou por sua aprovação e apresentou as Emendas ngs 1 a
S.
Passamos agora a analisar a proposição, nos termos do art.
103, X, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em questão não encontra óbice á sua

aprovação do ponto de vista financeiro-orçamentário, pois as
despesas decorrentes de sua execução serão cobertas por
crédito adicional, cuja abertura é por ele autorizado,
observado o disposto no art. 43 da Lei ng 4.320 (federal),
de 17/3/64.
Assim sendo, o projeto em tela está de acordo com a
legislação vigente, merecendo prosperar nesta Casa.
Ressalte-se, por oportuno, que os dividendos
socioeconômicos que advirão da reorganização da UNIMONTES
serão decisivos quanto ao progresso da região de Montes
Claros, com reflexos em todo o Norte de Minas.
E importante mencionar, igualmente, que os estudos
efetuados pela CEP - Comissão Estadual de Politica de
Pessoal - visam a dotar aquela universidade de uma nova
estrutura, com o objetivo maior de cumprir eficientemente a
sua missão de promover a formação de profissionais de nivel
superior, a pesquisa e a extensão, mediante o
desenvolvimento da técnica e da ciência.
E quem será o maior beneficiado com o aperfeiçoamento de
uma já eficiente Instituição de ensino? A comunidade da
região, num primeiro momento, e, num segundo, a de outras
partes do Estado. Vale dizer, também, que a relação
investimento-resultado representa um saldo positivo e
significativo para a comunidade acadêmica e outros segmentos
da sociedade.
Entretanto, julgamos conveniente aperfeiçoar a proposição
em comento, tendo em vista a melhor técnica legislativa, e
também pela abrangência do termo "natureza" em relação ao
termo "eventuais", o que fazemos por meio da Emenda ng 6,
apresentada na conclusão deste parecer.
Ao mesmo tempo, propomos as Emendas nQs 7 e 8, que virão
dar melhores condições de aproveitamento dos servidores da
FHEMIG lotados no Hospital Clemente Faria. Em número de 173
pessoas, apenas 54 estão em exercício no referido hospital.
Encontram-se á disposição de outros órgãos do Poder
Executivo Estadual, em Montes Claros, as outras 119 pessoas,
às quais deve ser dada a possibilidade de optarem pelo local
que melhor lhes convier, desde que seja atendido o interesse
público.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.990/94 com as Emendas ngs 1 a 5, da Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo ,e Lazer, e com as Emendas ns 6
a 8, desta Comissão.

EMENDA NQ 6
Dê-se ao inciso V do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - ..............................................
V - rendas de qualquer natureza;".

EMENDA NO 7
Dê-se ao f lQ do art. 29 a seguinte redação:
"Art. 29 - .............................................

lg - Os servidores da FHEMIG lotados no Hospital Regional
Clemente Faria poderão optar por sua absorção pela UNIMONTES
ou por qualquer outro órgão do Poder Executivo Estadual,
dentro do prazo de 12 (doze) meses contados a partir da
publicação desta lei.!!.

EMENDA NQ 8
Acrescente-se ao 2Q do art. 29 a expressão: " ....e

demais órgãos do Poder Executivo Estadual!!.
Sala das Comissões. 31 de maio de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral, relator -

Maria José Haueisen - Ambrôsio Pinto - Clêuber Carneiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.994/94
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em
exame propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Passos,
com sede no Municipio de Passos.
Apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem a proposição a esta
Comissão para o lç turno de deliberação conclusiva, na forma
regimental

Fundamentação
A entidade objeto do projeto de lei sob apreciação tem
caráter beneficente, sem finalidades lucrativas, e
desenvolve atividades de assistência social com vistas a
proporcionar aos menos favorecidos assistência médica,
odontológica e educacional
Seus recursos são obtidos por meio de contribuições,
subvenções, donativos, campanhas financeiras e rendas
patrimoniais e são totalmente destinados à ação social,
merecendo, portanto, a instituição o titulo declaratório de
utilidade pública.

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

ng 1.994/94, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, lg de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 186/91

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei
em epígrafe pretende seja declarada de utilidade pública a
Associação Centro Comunitário Infantil - CCI - de Patos de
Minas, com sede no Município de Patos de Minas.
Aprovada a matéria no lg turno, sem emendas, cabe-nos
examiná-la para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
cumprindo os trâmites regimentais.

Fundamentação
A Associação Centro Comunitário Infantil - CCI - de Patos
de Minas è uma sociedade civil sem fins lucrativos, de
caráter filantrópico e educacional. Visa a dar á criança
assistência global, garantindo seus direitos fundamentais e
atuando na conscientização da sua família. Promove, ainda,
trabalhos específicos relativos aos problemas de
desenvolvimento da criança deficiente e de sua Integração
social
A outorga do titulo declaratórlo de utilidade pública virá,
por certo, a facilitar a luta da entidade na consecução de
seus ideais.
Para aprimoramento do projeto, apresentamos, ao final deste
parecer, emenda ao seu art. lQ, com vistas à correção do
nome da entidade.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nç 186/91 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir.
EMENDA Ng 1

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

Centro Comunitário Infantil - CCI - de Patos de Minas, com
sede no Município de Patos de Minas.".
Sala das Comissões, lo de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.459/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, a proposição em
análise visa á proibição de venda de bebidas alcoólicas em
bares, restaurantes e similares nas margens das rodovias
estaduais.
Aprovado no lQ turno com as Emendas ns 1 e 2, retorna o
projeto de lei a esta Comissão para receber parecer para o
2Q turno.

Fundamentação
Conforme esta Comissão manifestou-se anteriormente, a
proposição em apreço não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação.
O projeto reveste-se de grande interesse social, pois busca
proteger a saúde e a vida das pessoas, propiciando-lhes mais
segurança, coadunando-se, portanto, com os objetivos e os
deveres do Estado.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.459/93 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, lQ de junho de 1994.
José Renato, Presidente - João Marques, relator - Marcelo

Cecé - Antônio Pinheiro.
Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.459193

Proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes
e similares localizados nas margens das rodovias estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. l Q - Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas em
bares, restaurantes e similares localizados nas rodovias
estaduais em terrenos contíguos às faixas de domínio do
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-
MC.
Art. 2 - A colocação de bebidas á venda, nas condições
estabelecidas no artigo anterior, acarretará pena de
advertência, para que seja providenciada sua imediata
retirada do comércio.
l - Em caso de reincidência, até o limite de três

autuações, haverá apreensão das bebidas alcoólicas e multa
progressiva, na forma do regulamento,

2g - Ultrapassado o limite previsto no parágrafo
anterior, o estabelecimento infrator terá o seu acesso à
rodovia estadual fechado pelo órgão competente.
Art. 3Q - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir de sua
publicação.
Art. 4Q  Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei nQ 10.127, de 5 de abril de 1990.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.772/93
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Luiz Soares, o projeto de
lei ora analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação Minasnovense de Promoção ao Lavrador e à Infância
da Área Rural - AMPLIAR -, tom sede no Município de Minas
Novas.
Aprovada a proposição no lo turno, cabe a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno,
Fundamentação

A associação tem por finalidade prestar assistência às
crianças carentes da área rural, promovendo o bem-estar de
suas famílias, notadamente no que se refere aos aspectos da
promoção humana.
Pelos serviços prestados, torna-se a entidade merecedora do
titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.772/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, lQ de junho de 1994.
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Arnaldo Canarinho, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
hp 1.880/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei ora
analisado pretende declarar de utilidade pública o Conselho
de Defesa dos Moradores da Vila Pinho - CDDEMVIP -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no 1Q turno, compete a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
Fundamentação

O Conselho de Defesa dos Moradores da Vila Pinho tem por
finalidade proporcionar aos seus associados apoio social,
econômico, cultural e assistencial dentro de suas
possibilidades.
Pelos serviços prestados, a entidade merece o
reconhecimento de sua utilidade pública-

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.880/94. no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, lg de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
hp 3/90

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar ng 3/90. do Tribunal de

Contas, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas
e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno com as
Emendas ns 1, 2 e 4 a 6 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, 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 COMPLEMENTAR hp 3/90
Dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Titulo 1
Do Tribunal de Contas

Capitulo 1
Da Sede e da Jurisdição

Art. 1Q - O Tribunal de Contas é órgão de controle externo
das administrações públicas estadual e municipal, presta
auxilio ao Poder Legislativo, tem sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - O controle externo de que trata o "caput"

deste artigo compreende a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e do
município, das entidades das respectivas administrações
Indiretas e das empresas de cujo capital social participem.
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Art. 2g - O Tribunal de Contas tem jurisdição, em todo o
território do Estado, sobre as pessoas e matérias sujeitas â
sua competência e abrange:

- a pessoa física ou jurídica, o administrador ou
responsável por unidade ou entidade a que se refere o art.
lQ desta lei que utilize, arrecade, guarde, gerencle ou
administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais
responda o Estado, o município ou entidade das respectivas
administrações indiretas, ou que assuma em nome destes
obrigações de natureza pecuniária;
II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário estadual ou
municipal
III - os dirigentes ou liquidantes das empresas ou

entidades encampadas ou sob intervenção ou que, de qualquer
modo, venham a integrar, em caráter provisório ou
permanente, o património do Estado ou do município;
IV - os responsáveis pelas contas estaduais ou municipais

das empresas, incluídas as supranacionais, de cujo capital
social o Estado ou o município participe, de forma direta ou
indireta, nos termos do ato ou contrato constitutivo ou de
tratado;
V - os responsáveis por entidades dotadas de personalidade
jurídica de direito privado que recebam contribuições ou
subvenções do poder público estadual ou municipal
VI - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos
atos estejam sujeitos a sua fiscalização por expressa
disposição de lei;
VII - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos
repassados pelo Estado ou municipio, mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;
VIII - os sucessores dos administradores e responsáveis a
que se refere este artigo, até o limite do valor do
património transferido, nos termos do art. SQ, inciso XLV,
da Constituição Federal;
IX - os representantes do Estado ou do município na

assembléia geral das empresas estatais e sociedades anónimas
de cujo capital social participem, solidariamente, com os
membros do Conselho Fiscal e de Administração, pela prática
de atos de gestão ruinosa ou liberalidade á custa das
respectivas sociedades.

Capitulo ii
Da Constituição e da Competência

Art. 3g - O Tribunal de Contas compõe-se de 7 (sete)
Conselheiros.
Art. 4Q - Completam a organização do Tribunal de Contas a
Auditoria, composta de 7 (sete) Auditores, e o quadro
próprio de pessoal dos seus serviços auxiliares.
Parágrafo único - O Tribunal de Contas será dividido em
Câmaras, observado o disposto no 6g do art. 76 e no
do art. 77 da Constituição do Estado.
Art. Sg - Os serviços auxiliares terão as atribuições e
especificações disciplinadas em resolução do Tribunal de
Contas, observado o disposto nesta lei.
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Parágrafo único - Será instalada uma Inspetoria Regional do

Tribunal em cada uma das macrorregiões do Estado, destinada
a auxiliar o desempenho de suas funções de fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial das administrações estadual e municipal.
ArU Sg - O Tribunal elegerá, anualmente, na sua última
sessão plenárla, em escrutínio secreto, entre os
Conselheiros efetivos, presente a maioria absoluta deles, o
Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, permitida uma
reeleição.

lg - Somente os Conselheiros efetivos, ainda que em gozo
de férias ou licença, poderão participar das eleições.

2g - Nas faltas ou impedimentos, o Presidente será
substituído pelo Vice-Presidente e, na ausência ou no
impedimento deste, pelo Conselheiro mais antigo em
exercício.

- Em caso de vacância da Presidência ou da Vice-
Presidência, far-se-á nova eleição, salvo se a vaga ocorrer
nos dois últimos meses do ano, caso em que as substituições
se darão em conformidade ao parágrafo anterior.

- O Conselheiro eleito, na hipótese do parágrafo
anterior, completará o tempo do mandato interrompido, sem
prejuízo de poder concorrer à eleição prevista no "caput"
deste artigo.
ArU 7 - O Conselheiro ou o Auditor nomeado tomará posse
no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato,
prorrogável por Igual período-
Art. Bg - Os Conselheiros e os Auditores, depois de
empossados, só perderão seus cargos por efeito de sentença
judicial transitada em julgado ou exoneração a pedido.
Art. 9g - Os Conselheiros e Auditores do Tribunal de
Contas, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, serão
julgados, respectivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça
e pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Art. 10 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão
substituidos, no caso de vaga, faltas ou quaisquer
impedimentos, pelos Auditores, observado o disposto no
parágrafo único do art. 266 da Constituição do Estado.
Parágrafo único - Nas substituições, os Auditores terão os

vencimentos dos Conselheiros, salvo se convocados apenas
para completar o 'quorum" necessário â realização das
sessões-
Art. li - Os Conselheiros e os Auditores, após 1 (um) ano

de exercício, terão direito a férias correspondentes, Quanto
a sua duração, às que a Lei Orgânica da Magistratura
Nacional assegura aos membros do Poder Judiciário, na forma
que dispuser o Regimento Interno do Tribunal
Art. 12 - A antigüidade no Tribunal de Contas será

determinada:
- pela posse;

II - pelo tempo de serviço público;
III - pela idade.
Art. 13 - Compete ao Tribunal de Contas:
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- apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador
do Estado e sobre elas emitir parecer prévio em 60
(sessenta) dias contados do seu recebimento;
II - apreciar as contas prestadas anualmente pelos

Prefeitos e sobre elas emitir parecer prévio em 360
(trezentos e sessenta) dias contados do seu recebimento;
III - julgar as contas dos administradores e demais

responsáveis por dinheiro, bens ou valores públicos, de
órgão de qualquer dos Poderes ou de entidade da
administração indireta, facultado valer-se de certificado
de auditoria passado por profissional ou entidade
habilitados na forma da lei e de notória idoneidade técnica;
IV - fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa a
perda, extravio ou outra irregularidade de que tenha
resultado prejuízo ao Estado, ao município, ou a entidade da
respectiva administração indireta;
V - promover a tomada de contas, nos casos em que não
tenham sido prestadas no prazo legal
VI - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos
atos de admissão de pessoal, a qualquer titulo, pelas
administrações direta e indireta dos Poderes do Estado e do
município;
VII - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos
atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão de
servidores da administração direta e indireta dos Poderes do
Estado e dos municípios, ressalvadas as melhorias
posteriores que não tenham alterado o fundamento legal do
ato concessôrio;
VIII - realizar, por iniciativa própria, ou a pedido da
Assembléia Legislativa, de Câmara Municipal ou de comissão
de qualquer dessas Casas, inspeção e auditoria de natureza
contábil, financeira, orçamentãria, operacional e
patrimonial em unidades das administrações direta e indireta
dos Poderes do Estado ou do município;
IX - emitir parecer prévio, quando solicitado pela

Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal, sobre empréstimo
e operação de crédito que o Estado ou o município realizem e
fiscalizar a aplicação dos recursos deles resultantes;
X - emitir parecer, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade
competente, na forma estabelecida no Regimento Interno,
sobre matéria que tenha repercussão financeira, contábil,
orçamentária, operacional e patrimonial;
XI - fiscalizar as contas estaduais das empresas, incluídas
as supranacionais, de cujo capital social o Estado ou
município participem de forma direta ou indireta, nos termos
do ato constitutivo ou de tratado, respeitados os limites da
lei das sociedades por ações.
XII - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados ou recebidos pelo Estado ou pelo município, por
força de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere;
XIII - prestar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, as
informações solicitadas por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos
membros do Poder Legislativo Estadual ou Municipal, ou por



comissão sua, sobre assunto de fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre
os resultados de auditoria e inspeção realizadas nas
unidades dos Poderes ou em entidade da respectiva
administração indireta;
XIV - aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade da
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas
nesta lei;
XV - examinar a legalidade de ato dos procedimentos
licitatórios, de modo especial dos editais, das atas de
julgamento e dos contratos celebrados;
XVI - apreciar a legalidade, a legitimidade, a
economicidade e a razoabilidade de contrato, convênio,
ajuste ou instrumento congênere que envolvam a concessão, a
cessão, a doação ou a permissão de qualquer natureza, a
titulo oneroso ou gratuito, de responsabilidade do Estado ou
do município, por qualquer de suas unidades ou entidade da
administração indireta;
XVII - estabelecer prazo para que a unidade ou entidade
tome as providências necessárias ao cumprimento da lei, se
apurada Ilegalidade; - sustar, se não atendido, a execução
de ato impugnado e comunicar a decisão á Assembléia
Legislativa ou à Câmara Municipal;
XIX - representar ao Poder competente sobre irregularidade
ou abuso apurado, indicando o ato inquinado e definindo
responsabilidades, inclusive de Secretário de Estado ou
autoridade de nível hierárquico equivalente, comunicando a
decisão á Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal e à
respectiva Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária;
XX - acompanhar e fiscalizar a aplicação das
disponibilidades de caixa do Tesouro público no mercado
financeiro nacional de títulos públicos e privados de renda
fixa e sobre ela emitir parecer para a apreciação do Poder
Legislativo;
XXI - fiscalizar, quanto a legalidade, legitimidade e
economicidade, os atos referentes á receita pública, assim
como os que impliquem despesa, subve nção e renúncia de
receita;
XXII - fiscalizar a atuação de dirigentes e liquidantes das
entidades encampadas pelo Estado ou pelo municipio, das
entidades submetidas à intervenção destes e das que, de
qualquer modo, venham a integrar em caráter provisório ou
permanente o seu patrimônio;
XXIII - fiscalizar a aplicação de recursos públicos
estaduais ou municipais repassados a entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito privado;
XXIV - verificar a legalidade das cauções e fianças e
autorizar a sua restituição mediante comprovação da execução
ou da rescisão do instrumento que lhe deu origem;
XXV - determinar averbação de apostilas, títulos
declaratórios de direito ou de quaisquer outros atos que
modifiquem assentamentos feitos em razão dos incisos VI e
VII deste artigo;
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XXVI - corrigir erros ou enganos materiais de cálculos em
parcelas ou somas de quaisquer atos, podendo o órgão de
origem recorrer contra a retificação feita, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da respectiva comunicação;
XXVII - decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por

qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato,
na forma prevista nesta lei;
XXVIII - decidir sobre a sustação da execução de contrato,
no caso de não se efetivar, em 90 (noventa) dias, a medida
prevista no lQ do art. 76 da Constituição do Estado;
XXIX - baixar resoluções e expedir instruções normativas
gerais ou especiais sobre qualquer matéria de sua
competência.
Parágrafo único - A resposta à consulta a que se refere o
inciso X deste artigo tem caráter normativo e constitui
prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto.
Art. 14 - O Tribunal de Contas, para o exercício de sua
competência institucional, poderá requisitar a órgãos e
entidades estaduais a prestação de serviços técnicos
especializados, a serem executados em prazo previamente
estabelecido.
ArU 15 - Para o desempenho de sua competência, o Tribunal
receberá da Secretaria de Estado da Fazenda e das
Prefeituras Municipais, em cada exercício, o rol dos
responsáveis por dinheiros, valores e bens públicos e outros
documentos ou informações que considerar necessários, na
forma estabelecida no Regimento Interno.
Parágrafo único - O Tribunal poderá solicitar ao Secretário

de Estado, ao supervisor da área ou à autoridade de nível
hierárquico equivalente outros elementos indispensáveis ao
exercício de sua competência.
Art. 16 - Compete privativamente ao Tribunal de Contas:

- eleger o seu Presidente, o Vice-Presidente e o
Corregedor;
II - elaborar e alterar seu Regimento Interno por
iniciativa, respectivamente, do Presidente ou da maioria dos
Conselheiros, e organizar seus serviços auxiliares;
III - submeter á Assembléia Legislativa projeto de lei

relativo a criação, transformação e extinção de cargos e á
fixação dos vencimentos dos seus servidores;
IV - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus

membros;
V - determinar a realização de concursos públicos para
preenchimento dos cargos do seu quadro de pessoal, julgando
e homologando seus resultados;
VI - elaborar sua proposta orçamentária, observados os
limites fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
VII - fixar diárias de viagens de servidores do seu quadro;
VIII - apresentar sua prestação de contas anual à
Assembléia Legislativa;
IX - enviar á Assembléia Legislativa, trimestral e

anualmente, relatório das suas atividades.
X - organizar e submeter ao Governador do Estado lista
triplice para provimento de cargo de Conselheiro, com
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relação às vagas a serem preenchidas, alternadamente, por
Auditor do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas.

Capitulo III
Das Atribuições do Presidente

Art. 17 - Compete ao Presidente, além do que lhe for
atribuído no Regimento Interno:

- dirigir o Tribunal e seus serviços;
II - dar posse a Conselheiros, Auditores e servidores do

Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas, na forma do
Regimento Interno;
III - expedir atos de nomeação, admissão, exoneração,

remoção, movimentação, dispensa, aposentadoria e outros atos
relativos aos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal,
nos termos da legislação em vigor:
IV - expedir ato de nomeação e de exoneração de ocupante,

ou de seu substituto, de cargo de provimento em comissão,
incluído o indicado para servir em gabinete de Conselheiro e
de Auditor;
V - proferir voto de desempate e, sempre que necessário,
para que se complete o julgado;
VI - manter a ordem na sessão por meio de medidas
consideradas próprias;
VII - comunicar à Ordem dos Advogados do Brasil as faltas
cometidas por patronos das partes, sem prejuízo das penas de
advertência e afastamento do recinto;
viii - mandar coligir documentos e provas para verificação
de crime de responsabilidade decorrente de atos sujeitos á
sua apreciação;
IX - encaminhar ao Poder competente a proposta orçamentária

do Tribunal, diretamente ou mediante delegação;
X - promover a requisição dos recursos orçamentários,
compreendidos os créditos suplementares e especiais
destinados ao Tribunal, que lhe serão entregues em
duodécimos até o dia 20 (vinte) de cada mês;
XI - providenciar sobre a publicação do expediente do
Tribunal no órgão oficial do Estado;
XII - remeter ao Poder Legislativo processo referente a
contrato impugnado pelo Tribunal;
XIII - encaminhar representação do Tribunal ao Poder
competente sobre irregularidade e abusos verificados no
exercício do controle da administração financeira,
orçamentária, contábil e patrimonial;
XIV - providenciar a restauração de autos perdidos e
promover medidas destinadas a sanar incidentes processuais;
XV - punir servidores do Tribunal, na forma da legislação

em vigor;
XVI - mandar riscar expressões consideradas injuriosas às
partes em processos de seu conhecimento ou devolver peças em
que se tenha feito critica desrespeitosa às autoridades ou a
membros do Tribunal;
XVII - julgar a suspeição oposta ao Auditor em feitos em
que atue; - conceder a palavra aos advogados para que
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produzam a defesa, em causa própria ou de seus
constituintes;
XIX - receber os recursos previstos em lei contra decisões

do Tribunal
XX - conceder licença e férias aos Auditores;
XXI - expedir atos de reconhecimento de direitos e

vantagens relativos aos servidores do Tribunal;
XXII - ordenar a expedição de certidões dos documentos que
se encontrem no Tribunal, se não forem de caráter sigiloso;
XXIII - apresentar ao Plenário o relatório anual dos
trabalhos do Tribunal;
XXIV - encaminhar, trimestralmente, á Assembléia
Legislativa os relatórios das atividades do Tribunal, nos
termos do art. 76, ç 4, da Constituição do Estado;
XXV - encaminhar, anualmente, à Assembléia Legislativa suas
contas, acompanhadas do relatório anual de suas atividades;
XXVI - determinar inspeções e vistorias em órgãos sujeitos
à jurisdição do Tribunal, de oficio ou a requerimento;
XXVII - representar o Tribunal perante os demais Poderes e
entidades da administração pública.

Capitulo IV
Das Atribuições do Vice-Presidente

Art. 18 - Ao Vice-Presidente, além do que lhe for atribuído
no Regimento Interno, compete:

- substituir o Presidente e relatar suspeição a este
oposta, quando não reconhecida;
II - exercer as suas próprias funções, cumulativamente, nas

substituições eventuais;
1I1 - dirigir a Revista do Tribunal de Contas'
IV - coordenar a publicação de súmulas de decisões cio

Tribunal;
V - presidir a ia Câmara.

Capitulo V
Do Corregedor

Art. 19 - Compete ao Corregedor, além do que lhe for
atribuído no Regimento Interno:

- inspecionar e corrigir os serviços auxiliares.
verificando:
a) a organização de livros ou registros a cargo do

servidor;
b) a adequada distribuição dos processos;
c) a observância dos prazos legais e regimentais;
II - propor providências para tornar mais rápido o

andamento dos processos;
III - instaurar processo de abandono de cargo contra

servidor do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas;
IV - fazer respeitar os prazos fixados na lei e no

Regimento Interno para exame dos processos por Auditores,
Procuradores e Conselheiros.
Art. 20 - O Corregedor apresentará ao Tribunal, anualmente,
relatório circunstanciado dos serviços realizados,
procedendo da mesma forma quando deixar o cargo.

Capitulo VI
Dos Auditores
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Art. 21 - Compete ao Auditor, além das atribuições que lhe

forem fixadas no Regimento Interno:
- convocado pelo Presidente, substituir o Conselheiro nas

suas faltas e Impedimentos, observado o critério
estabelecido no parágrafo único do art. 265 da Constituição
do Estado:
II - promover a instrução dos processos de:
a) prestação de contas por adiantamento;
b) prestação de contas de responsáveis por almoxarifados;
C) restituição de cauções;
III - emitir parecer sobre consultas e recursos contra

decisões do Tribunal
IV - promover, por determinação do relator, na forma
regimental, diligência para complemento de instrução
processual
V - emitir parecer nos processos de prestação e tomadas de

contas;
VI - manifestar-se sobre a legalidade dos atos de admissão
de pessoal, das concessões iniciais de aposentadorias,
reformas, pensões, bem como sobre os atos deles decorrentes;
VII - pronunciar-se a respeito dos registros e das
restituições de cauções;
Viii - emitir parecer sobre balancetes e balanços sujeitos
ao exame do Tribunal
IX - opinar sobre as prestações de contas anuais do

Governador e dos Prefeitos;
X - manifestar-se sobre a legalidade dos atos dos
procedimentos licitatórios;
XI - opinar sobre a regularidade de qualquer despesa, bem
como sobre quaisquer processos, por despacho do Presidente
ou do relator;
XII - desempenhar outras atribuições de seu cargo por

determinação do Presidente ou do Tribunal;
XIII - o parecer coletivo da Auditoria em matéria de
alçada, como definido no Regimento Interno, poderá ser
revisto pelo Tribunal pleno mediante recurso da parte, do
Ministério Público junto ao Tribunal, ou ex officio' quando
contrariar súmula editada pelo Plenário.
Parágrafo único - Em todos esses casos e em outros
previstos no Regimento Interno, o pronunciamento dos
Auditores deverá ser fundamentado e conclusivo.

Capitulo VII
Do Ministério Público Junto ao Tribunal

Art. 22 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
será exercido por Procuradores de Justiça integrantes do
Ministério Público Estadual, nos termos de sua lei orgânica.
Art. 23 - Além de suas atribuições constitucionais, compete

ao representante do Ministério Público:
- emitir parecer verbal ou escrito, quando solicitado

pelo Tribunal
II - promover o andamento dos processos de julgamento de

contas e de todas as medidas dele decorrentes, inclusive as
que se referem a imposição de multas e a outras sanções
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previstas em lei, esgotada qualquer possibilidade de
recurso;
III - interpor todos os recursos permitidos em lei e nos

mesmos prazos conferidos às partes;
IV - apontar ao Tribuna' ilegalidade, ilegitimidade e

antieconomicidade de qualquer despesa, bem como de renúncia
de receita;
V - promover a execução dos julgados do Tribunal, adotando
as providências necessárias ao seu cumprimento;
VI - comparecer às sessões do Tribunal pleno e das Câmaras

e discutir as questões;
VII - intervir, após á relatório e antes do inicio da
votação, no julgamento de contas e dos demais processos de
fiscalização financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial do Estado ou do município.
Art. 24 - E obrigatória a audiência do Ministério Público

nos casos de:
- julgamento de contas;

II - admissão de pessoal, concessão inicial de
aposentadorias, reformas e pensões;
III - recursos permitidos em lei;
IV - exame da ocorrência de prescrição;
V - prestações de contas anuais do Governador do Estado e
dos Prefeitos Municipais;
VI - processos de interesse do erário, incluídas as

consultas que versarem sobre realização de despesa pública.
Titulo II

Do Tribunal Pleno e das Câmaras
Capitulo 1

Do Tribunal Pleno
Art 25 - Compete ao Tribunal pleno, além do que lhe é
atribuído pelos arts. 13 a 16 desta lei e pelo Regimento
Interno, ressalvada a competência das Câmaras após a sua
instalação:

- dar parecer prévio na apreciação das contas do
Governador do Estado e dos Prefeitos Municipais;
II - fixar a orientação do Tribunal em casos de decisões

conflitantes;
III - decidir sobre o provimento de cargos em comissão dos

serviços auxiliares;
IV - baixar resoluções e expedir instruções normativas

sobre matéria de sua atribuição ou das Câmaras;
V - prestar informações aos Poderes do Estado e dos

municípios;
VI - estabelecer as súmulas de decisões;
VII - julgar os recursos interpostos pelo Ministério
Público ou pelos responsáveis por contas, bens e valores
públicos;
VIII - julgar as exceções de suspeição opostas a seus

membros;
IX - decidir sobre assuntos administrativos definidos no

Regimento Interno;
X - emitir parecer em consultas formuladas ao Tribunal;



XI - determinar e julgar auditorias em órgãos sujeitos a
sua jurisdição;
xri - julgar os pareceres conclusivos da Câmara de

Licitação;
Parágrafo único - O "quorum" para funcionamento do Tribunal

pleno é de 4 (quatro) Conselheiros efetivos.
Capítulo II
Das Câmaras

Art. 25 - O Tribunal é dividido em Câmaras, que terão sua
composição e seu funcionamento regulamentados pelo Regimento
Interno.
Art. 27 - Cada Câmara do Tribunal de Contas será

constituída por 3 (três) membros, incluído o seu Presidente,
observada a condição de efetividade.
Parágrafo único - Na composição da Câmara, 2 (dois) de seus

membros serão escolhidos por sorteio anual, realizado na
última sessão ordinária do Tribunal pleno, para viger no ano
seguinte.
Art. 28 - A Primeira Câmara será presidida pelo Vice~
Presidente do Tribunal, e a Segunda Câmara, pelo Conselheiro
efetivo mais antigo na função.
Art. 29 - Compete à Primeira Câmara decidir sobre processos
pertinentes á fiscalização financeira, orçamentária,
contábil, operacional e patrimonial dos municípios,
incluídas as entidades da administração indireta municipal.
Art. 30 - Compete à Segunda Câmara, além das atribuições
fixadas no Regimento Interno, instruir e examinar a
legalidade de atos e procedimentos licitatôrios, de modo
especial dos editais, das atas de julgamento e dos contratos
celebrados pelo Estado e pelos municípios, bem como dos
processos de dispensa e inexigibilidade de licitação e, com
parecer conclusivo, submetê-los á decisão do Plenário.

Capitulo III
Da Competência dos Presidentes das Câmaras

Art. 31 - Aos Presidentes das Câmaras, além de relatar e de
votar os processos que lhes forem distribuídos e de
desempenhar outras atribuições fixadas no Regimento Interno,
compete:

- convocar e presidir as sessões da respectiva Câmara,
orientando os trabalhos e mantendo a ordem no Plenário;
II - resolver questões de ordem;
III - decidir os requerimentos apresentados em sessão;
IV - encaminhar, conforme o caso, ao Presidente do Tribunal

pleno as matérias não sujeitas à deliberação da Câmara;
V - convocar Auditores para completar o "quorum' da
respectiva Câmara.

Titulo III
Da Receita e da Despesa

Capitulo 1
Da Receita

Art. 32 - Compete ao Tribunal, quanto á receita:
- fiscalizar os atos referentes à receita pública

relativamente a legalidade, legitimidade e economicidade;
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II - examinar a legalidade, a legitimidade e a
economicidade dos atos que impliquem renúncia de receitas;
III - fiscalizar a aplicação de recursos públicos no

mercado financeiro nacional de títulos públicos e privados
de renda fixa e emitir parecer sobre o resultado decorrente
do investimento para a apreciação do Poder Legislativo;
IV - emitir parecer prévio, se solicitado pelo Poder
Legislativo, sobre empréstimo ou operação de crédito
realizado pelo Estado ou pelo município;
V - fiscalizar a aplicação dos recursos provenientes de
empréstimo ou operação de crédito que o Estado ou o
município realizem;
VI - inspecionar o serviço de revisão dos balancetes
mensais das repartições arrecadadoras e quaisquer
responsáveis a fim de verificar se a arrecadação e a
classificação da receita se conformam com as determinações
legais:
VII - fiscalizar as receitas industriais e quaisquer outras
fontes de receitas do Estado e do município;
VIII - verificar a regularidade das cauções.
Parágrafo único - Para o cumprimento dessas atribuições,
serão encaminhados ao Tribunal de Contas, mensalmente, os
balancetes de cada mês com as demonstrações analíticas de
receita e, no prazo de 5 (cinco) dias, cópias dos atos sobre
operações de crédito ou empréstimo, emissão de títulos da
divida pública, aplicação de disponibilidade de caixa do
Tesouro no mercado financeiro, com os elementos
indispensáveis á verificação de sua regularidade,
legalidade, legitimidade e economicidade,

Capitulo II
Da Despesa

Art. 33 - Compete ao Tribunal, quanto à despesa:
- velar pela aplicação do dinheiro público na

conformidade das leis, do orçamento e dos créditos próprios;
II - fiscalizar, relativamente á legalidade, legitimidade,

economicidade e razoabilidade, todos os atos praticados e as
obrigações assumidas pelo poder público que deram origem a
despesa;
Iii - examinar os créditos orçamentários constantes na

tabela de orçamento anual, bem como as modificações que se
verificarem no decurso do exercício;
IV - autorizar a restituição de cauções;
V - examinar as requisições de adiantamentos a servidor
público que tiver a seu cargo a execução de serviços
previstos no orçamento:
VI - examinar a legalidade, legitimidade e economicidade do
emprego de verbas e de adiantamentos concedidos.

- Para efeito do disposto neste artigo, serão
remetidos ao Tribunal de Contas os balancetes mensais, com
demonstrações analíticas da despesa

- À Secretaria de Estado da Fazenda e os órgãos de
controle interno dos demais Poderes, após a contabilização,
remeterão ao Tribunal, mediante protocolo, no prazo máximo
de 5 (cinco) dias, uma segunda via de cada empenho
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administrativo ou contratual, contendo as indicações e os
requisitos essenciais fixados em lei.

- A Secretaria de Estado da Fazenda remeterá ao
Tribunal, diariamente, uma segunda via dos "Efeitos a Pagar"
e "Vencimentos a Pagar" a fim de que se possa examinar a
regularidade das requisições de pagamento.

4Q - A despesa de caráter reservado e confidencial
restrita á área de segurança e devidamente justificada,
será examinada tendo em vista essa condição especial, na
forma regimental.
Art 34 - O prazo de aplicação dos adiantamentos não será
superior a 30 (trinta) dias, salvo se a lei estabelecer
prazo maior.
Art. 35 - Quem retiver, além do prazo previsto em lei,

qualquer quantia que deva ser recolhida aos cofres públicos,
ficará sujeito á multa prevista no art. 95 desta lei, sem
prejuízo do pagamento de juros e correção monetária.

Titulo IV
Do Julgamento de Contas

Art. 36 - Em todas as etapas do processo de julgamento de
contas, será assegurada ao responsável ou a interessado
ampla defesa.
Art. 37 - As contas dos administradores e responsáveis
indicados no art. 2Q serão, em cada exercício, submetidas a
julgamento do Tribunal, na forma de tomada ou prestação de
contas, de acordo com as diretrizes estabelecidas em
instrução normativa.
Art. 38 - No julgamento das contas anuais dos gestores
indicados no art. 2Q desta lei, o Tribunal de Contas, sem
prejuízo de diligências que determinar no exercido das
funções de auditoria financeira, orçamentária, contábil
operaclonal e patrimonial, levará em consideração os
seguintes aspectos, entre outros:

- a receita arrecadada em confronto com a prevista,
segundo a lei orçamentária;
II - a despesa efetivamente realizada, comprovada com as

autorizações orçamentárias e o detalhamento das ações
governamentais, que integram o orçamento, na forma do l
do art. 157 da Constituição do Estado;
III - o movimento de "Restos a Pagar", o "Depósito em

Geral", o de "Encargos Gerais', "Reserva de Contingência' e
outras despesas extra-orçamentárias;
IV - as operações de crédito realizadas no exercício;
V - os saldos recebidos de exercícios anteriores e os
transferidos para o exercicio seguinte;
VI - as mutações patrimoniais do exercício, ativas e
passivas;
VII - o resultado patrimonial do exercício;
VIII - a síntese do ativo e do passivo, por grupos de
contas ou títulos que compreendem os bens, créditos e
valores pertencentes ao Estado ou ao município, a divida
fundada, a divida flutuante, o patrimônio líquido ou passivo
a descoberto e os valores de compensação;
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IX - as demonstrações discriminativas das contas Inscritas
no balanço patrimonial-
Art. 39 - Os resultados gerais do exercício financeiro
serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço
Financeiro, no Balanço Patrimonial, no Demonstrativo das
Variações Patrimoniais e seus desdobramentos, nos termos da
lei.
Art. 40 - A autoridade administrativa competente, sob pena
de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar
providências com vistas á instauração de tomada de contas
especial para apuração dos fatos e quantificação do dano,
quando caracterizadas:

- a omissão do dever de prestar contas;
II - a falta de comprovação da aplicação de recursos

repassados pelo Estado ou pelo município, na forma do art.
61 desta lei;
III - a ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens

ou valores públicos;
IV - a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou

antieconômico de que resulte dano ao erário.
Parágrafo único - Não atendida a medida prevista no "caput"

deste artigo, o Tribunal, de oficio, instaurará a tomada de
contas, na forma regimental.
Art. 41 - Os elementos que integram a tomada ou prestação

de contas serão fixados em instrução do Tribunal.
Art. 42 - A decisão em tomada ou prestação de contas pode
ser preliminar, definitiva ou terminativa.

lg - O Tribunal ou o relator, antes do exame de mérito,
ordenará acitação ou a audiência dos responsáveis ou
determinará diligência para complemento de instrução do
processo.

- Será definitiva a decisão pela qual o Tribunal
julgar regulares, regulares com ressalvas ou irregulares as
contas.

Sg - Na decisão terminativa, o Tribunal determinará o
trancamento das contas que forem consideradas Iliquidáveis,
nos termos do art. 48.
Art. 43 - Apurada irregularidade nas contas, cabe ao
Tribunal ou ao relator:

- definir a responsabilidade individual ou solidária pelo
ato de gestão impugnado;
II - se houver débito, ordenar a citação do responsável

para, na forma e nos prazos regimentais, apresentar defesa
ou recolher a quantia devida, pelo seu valor atualizado;
III - se não houver débito, determinar a audiência do

responsável para, no prazo fixado no Regimento Interno,
apresentar justificativa;
IV - adotar outras medidas cabíveis, inclusive sustar a

assinatura ou a execução de outros contratos.
§ lg - O responsável cuja defesa não for acolhida pelo
Tribunal será intimado para, em prazo estabelecido no
Regimento Interno, recolher o valor do débito devidamente
atualizado.
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s 2Q - Caracterizada e reconhecida pelo Tribunal a boa-fé

do gestor, o processo será considerado encerrado com a
liquidação tempestiva do débito, devidamente atualizado,
salvo no caso da existência de outra irregularidade nas
contas.
# 3g - Será considerado revel pelo Tribunal, em

conformidade com o disposto nos arts. 319 a 322 do Código de
Processo Civil, o responsável que não atender á citação, sem
prejuízo da tramitação do processo.
Art. 44 - As contas serão julgadas:

- regulares quando expressarem, de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a
legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de
gestão do responsável
II - regulares com ressalva quando evidenciarem
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de
que não resulte dano ao erário;
iii - irregulares quando comprovada qualquer das seguintes

ocorrências:
a) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial
b) injustificado dano ao erário, decorrente de ato de

gestão Ilegítimo ou antieconômico:
c) desfalque, peculato, desvio de dinheiro, bens ou valores

públicos.
Art. 45 - Quando julgar as contas regulares, o Tribunal

dará quitação ao responsável
Art. 46 - Quando julgar as contas regulares com ressalva, o

Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou
a quem lhe haja sucedido, a adoção de medidas necessárias á
correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo
a prevenir a reincidência.
Art. 47 - Quando julgar as contas irregulares, havendo

débito, o Tribunal determinará ao responsável que promova o
recolhimento de seu valor, atualizado monetariamente,
acrescido de juros de mora, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas nesta lei.
Parágrafo único - Não havendo débito, mas caracterizada

qualquer das ocorrências previstas no art. 44, inciso III,
alíneas "a" e "b", o Tribunal aplicará multa ao responsável,
nos termos previstos no art. 95 desta lei.
Art. 48 - As contas serão consideradas iliquidãveis quando,
por motivo de força maior ou caso fortuito, tornar-se
materialmente impossível o julgamento de mérito,
determinando-se o arquivamento do processo.
Art. 49 - Poderá o Tribunal, a requerimento de qualquer das
partes ou 'ex officio", corrigir as inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto ou a erros evidentes de escrita ou
de cálculos contidos em suas decisões, na forma estabelecida
no Regimento Interno-
Art. 50 - No prazo de 5 (cinco) anos contados da
publicação, no órgão oficial do Estado, da decisão a que se
refere o art. 48 desta lei, o Tribunal, à vista de novos
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elementos que considere suficientes, determinará o
desarquivamento do processo para julgamento das contas.

Titulo V
Da Fiscalização e do Controle

Capitulo 1
Das Contas do Governador do Estado

Art. 51 - As contas anuais do Governador do Estado serão
examinadas pelo Tribunal, que emitirá parecer prévio no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar de seu recebimento, na
forma do Regimento Interno.

l Q - Dentro de 50 (sessenta) dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas serão apresentadas pelo
Governador á Assembléia Legislativa, remetendo-se cópia ao
Tribunal de Contas.
f 2Q - As contas anuais consistem nos balanços gerais do

Estado e nos balancetes mensais publicados consoante o art.
157. f 4Q, da Constituição Estadual.

3g - As contas serão acompanhadas do relatório
concernente á execução da lei orçamentária anual, elaborado
pelo órgão central do sistema de controle interno do Poder
Executivo.

- Se as contas não forem apresentadas dentro do prazo
previsto ou se o forem sem atender aos requisitos legais, em
relação a sua constituição, o Tribunal comunicará o fato, de
plano, à Assembléia Legislativa, para fins de direito.

SQ - Nas hipóteses do parágrafo anterior, o prazo para o
Tribunal apresentar seu parecer fluirá a partir do dia
seguinte ao da regularização do processo, dando-se ciência
do fato à Assembléia Legislativa.
# 6g - No exame das contas anuais do Governador do Estado,

será observado o disposto no art. 38 desta lei.
Art. 52 - Ao apreciar as contas de Governador ou ex-
Governador, constatada irregularidade, o Tribunal, antes de
emitir o parecer prévio, intimará o interessado a prestar
esclarecimentos no prazo de 20 (vinte) dias, interrompendo-
se a contagem do prazo referido no caput' do artigo
anterior,

Capitulo II
Das Contas do Prefeito Municipal

Art. 53 - As contas anuais do Prefeito serão examinadas
pelo Tribunal, que emitirá parecer prévio no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do seu recebimento, na
forma do Regimento Interno.
l - As contas serão apresentadas pelo Prefeito ao

Tribunal no prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento
do exercício.
§ 2Q - As contas anuais consistem nos balanços gerais do
município e respectivos balancetes mensais e serão
acompanhadas do relatório concernente à execução da lei
orçamentária anual, elaborado pelo órgão central do sistema
de controle interno do Poder Executivo,

3 - Se as contas não atenderem aos requisitos legais, no
tocante a sua composição, o Tribunal comunicará o fato, de
plano, à Câmara Municipal, para fins de direito.
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pronunciamento do Tribunal fluirá a partir do dia seguinte
ao da regularização do processo.
6 SQ - No exame das contas anuais do Prefeito, será

observado o disposto nos arts. 38 e 52 desta lei.
Art. 54 - Concluído o julgamento das contas do exercício, o
Presidente da Câmara enviará ao Tribunal, no prazo de 30
(trinta) , dias, cópia autenticada da resolução votada,
promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que
o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a
relação nominal dos Vereadores presentes e o resultado
numérico da votação.
Parágrafo único - Não havendo manifestação da Câmara no
prazo de 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do
parecer prévio, comprovado por aviso de recebimento, o
Tribunal encaminhará o processo ao Ministério Público para
adoção das medidas legais aplicáveis.

Capitulo III
Da Fiscalização de Atos e Contratos

Art. 55 - Os contratos, convênios, ajustes, termos e
quaisquer instrumentos firmados pela administração direta e
indireta serão, obrigatoriamente, encaminhados ao Tribunal
de Contas no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua
assinatura, para exame da legalidade das despesas deles
decorrentes.
Art. 56 - O Tribunal de Contas poderá determinar a
realização de Inspeções e auditorias em unidades da
administração direta e indireta de qualquer dos Poderes do
Estado e do municipio, as quais serão executadas por seus
servidores ou, eventualmente, mediante contrato, por
empresas ou profissionais especializados e de notória
idoneidade técnica, sob coordenação do Tribunal.
Art. 57 - O Tribunal de Contas comunicará às autoridades
competentes dos Poderes do Estado e do município o
resultado das inspeções e auditorias que realizar, para as
medidas saneadoras das impropriedades e faltas
i dent i f i cadas.
Art. 58 - Nenhum processo, documento ou informação poderá
ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções, requisições e
auditorias, sob qualquer pretexto.

- No caso de sonegação, o Tribunal assinará prazo para
apresentação dos documentos, informações e esclarecimentos,
comunicando o fato à autoridade competente da área.
f 2Q - Vencido o prazo e não atendida a diligência, o

Tribunal tomará as medidas legais cabíveis, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas nesta lei.
Art. 59 - Verificada a ilegalidade, a ilegitimidade ou a

antieconomicidade de ato ou contrato, definidos no art. 76.
inciso XV, da Constituição Estadual, o Tribunal, na forma do
Regimento Interno, estabelecerá prazo para que o responsável
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da
lei, fazendo a indicação expressa dos dispositivos a serem
observados.
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l Q - No caso do não-atendimento de determinação do
Tribunal, relativamente a ato, este adotará as seguintes
providências:

- sustará a execução do ato impugnado, comunicando a
decisão á Assembléia Legislativa;
II - aplicará ao responsável a multa prevista no art. 95

desta lei.
2g - Na hipótese do não-atendimento de determinação do

Tribunal relativamente a contrato, este comunicará o fato ao
Poder Legislativo, ao qual compete sustar a execução do
instrumento e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo as
medidas cabíveis.

- Se o Poder Legislativo não efetivar a medida a que
se refere o parágrafo anterior no prazo de 90 (noventa)
dias, o Tribunal decidirá a respeito.
Art. 60 - Constatada a ocorrência de desfalque, peculato,
desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte dano
ao erário, o Tribunal, sem prejuízo de comunicar o fato ao
Ministério Público, ordenará, desde logo, a conversão do
processo em tomada de contas especial.
Parágrafo único - O processo de tomada de contas especial a
que se refere este artigo tramitará em separado das
respectivas contas anuais.
Art. 61 - A liberação de recurso financeiro para a execução
de contrato, convênio, acordo, ajuste e instrumentos
congéneres celebrados com o Estado ou o município somente
poderá ser efetivada se o executor da obrigação tiver
prestado contas da aplicação da quota recebida
anteriormente.

l Q - O município ou a entidade que esteja inadimplente na
execução do instrumento ou da prestação de contas não poderá
firmar outro contrato, convênio, ajuste ou instrumento
congênere com o Estado enquanto não regularizar o termo
anterior firmado.
# 2g - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior caso

seja comprovado:
- que o atual administrador não é o responsável pelos

atos inquinados de irregularidade;
II - que foram tomadas as providências para sanar as
irregularidades, inclusive a propositura da ação judicial
pertinente, se for o caso.

- O gestor que autorizar a entrega de quota financeira
em desconformidade com a regra prevista neste artigo
sujeita-se ás sanções previstas nesta lei.
Art. 62 - O gestor responsável por contrato, convênio,
acordo, ajuste e instrumentos congêneres impugnados pelo
Tribunal não poderá assumir nova obrigação, em nome do poder
público, enquanto não regularizar sua situação.
Parágrafo único - Para cumprimento deste artigo, o Tribunal

cientificará a Fazenda pública do ato impugnado, para que
esta não promova liberação de qualquer recurso ao órgão que
o tiver praticado, sob pena de responsabilidade.

Titulo VI
Do Controle Interno e da Denúncia
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Capitulo 1

Do Controle Interno
Art. 63 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário

manterão, de forma integrada, sistema de controle interno,
com a finalidade de:
1 - avaliar o cumprimento das metas previstas nos

respectivos planos plurianuais e a execução dos programas de
governo e orçamentos;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto

á eficácia e á eficiência da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial dos órgãos da administração direta e das
entidades da administração indireta e da aplicação de
recursos públicos por entidade de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, dos

avais e das garantias, bem como dos direitos e dos haveres
do Estado e do município:
IV - apoiar o controle externo, no exercício de sua missão

constitucional.
Art. 64 - No apoio ao controle externo, os órgãos de

controle interno deverão exercer, entre outras, as seguintes
atividades:

- organizar e executar, por iniciativa própria ou a
pedido do Tribunal de Contas, programação trimestral de
auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle,
enviando ao Tribunal os respectivos relatórios;
II - promover auditorias rias contas dos responsáveis sob

seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e
parecer que consignarão qualquer irregularidade ou
ilegalidade constatada e indicarão as medidas adotadas para
corrigir as falhas encontradas;
III - alertar formalmente a autoridade administrativa

competente para que instrua a tomada de contas especial
sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências
referidas no art. 40 desta lei.
Art. 65 - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas, sob pena de
responsabilidade solidária.

lg - Ao comunicar ao Tribunal de Contas a constatação de
irregularidade ou ilegalidade, o responsável pelo órgão de
controle interno indicará as providências que foram adotadas
para:

- atender ás prescrições legais e sanar as
irregularidades;
II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;
III - evitar ocorrências semelhantes.

- Verificada em inspeção ou auditoria, ou no
julgamento das contas, Irregularidade ou ilegalidade q ue não
tenha sido comunicada tempestivamente ao Tribunal, e
caracterizada a omissão, o dirigente do órgão de controle
interno, na qualidade de responsável solidário, ficará
sujeito às sanções previstas nesta lei, sem prejuízo das
demais sanções legais cabiveis.
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Art. 66 - O gestor responsável pela execução financeira e
orçamentária da unidade administrativa emitirá, sobre as
contas e o parecer do controle interno, expresso e
indelegável pronunciamento, no qual confirmará haver tomado
conhecimento das conclusões neles contidas.

Capitulo II
Da Denúncia

Art. 67 - Qualquer cidadão, partido político, associação
legalmente constituída ou sindicato poderá denunciar,
perante o Tribunal de Contas, irregularidade ou ilegalidade
de atos praticados por agente público sujeitos a sua
fiscalização, observado o disposto nos artigos seguintes.
Art. 68 - A denúncia sobre matéria de competência do
Tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável
sujeito a sua jurisdição, ser redigida com clareza e conter
o nome completo, a qualificação, a cópia de documento de
identidade e o endereço do denunciante, informações sobre o
fato e a autoria, as circunstâncias e os elementos de sua
convicção e a indicação das provas que deseja produzir ou
indicio veemente da existência do fato denunciado.
Parágrafo único - A denúncia apresentada por pessoa
jurídica será instruída com prova de sua existência e
comprovação de que os signatários têm habilitação para
representá-la.
Art. 69 - A denúncia será apurada em caráter sigiloso até

que se comprove a sua procedência e somente poderá ser
arquivada após efetuadas as diligências pertinentes,
mediante despacho fundamentado do relator.
Parágrafo único - Reunidas as provas que indiquem a

existência de irregularidade ou ilegalidade, serão públicos
os demais atos do processo, assegurando-se aos acusados
ampla defesa.
Art. 70 - O denunciante e o denunciado poderão requerer ao
Tribunal certidão dos despachos e dos fatos apurados, a qual
deverá ser fornecida no prazo máximo de 15 (quinze) dias a
contar do recebimento do pedido, desde que o respectivo
processo de apuração tenha sido concluído ou arquivado-
Art. 71 - No resguardo dos direitos e das garantias
individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso ás
denúncias formuladas até decisão definitiva sobre a matéria.
Art. 72 - O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção

administrativa, civel ou penal em decorrência da denúncia,
salvo em caso de comprovada má-fé.

Titulo vri
Da Forma das Decisões

Art. 73 - O Tribunal deliberará:
- por acórdão, em todos os processos referentes a

fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional
e patrimonial e, ainda, nos recursos;
II - por provimento, quando a decisão se referir a economia

interna;
III - por instruções, para estabelecimento de

recomendações;
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IV - por resolução, quando dispuser sobre matéria

regimental ou de sua competência privativa;
V - por parecer, nas consultas.
Parágrafo único - No caso do inciso 1 deste artigo, os
processos serão incluídos em pauta para julgamento e as
decisões serão fundamentadas.
Art. 74 - O Conselheiro, o representante do Ministério
Público junto ao Tribunal de contas ou quem detiver legitimo
interesse poderá suscitar incidente de uniformização da
jurisprudência ao verificar a existência de decisões
divergentes do Tribunal em casos análogos.

Titulo VIII
Da Execução das Decisões, da Citação. da Intimação e da

Notificação
Capitulo 1

Da Execução das Decisões
Art. 75 - A decisão do Tribunal de que resulte imputação de

débito ou multa terá eficácia de titulo executivo.

 

l - O Tribunal expedirá certidão do acórdão,
individualizando os responsáveis e o débito imputado.
devidamente atualizado.

2 - O responsável será notificado para, no prazo
estabelecido por esta lei ou pelo Regimento Interno, efetuar
e comprovar o recolhimento do valor devido.

3g - Em qualquer fase do processo, o Tribunal poderá
autorizar o recolhimento parcelado da importância devida, na
forma estabelecida no Regimento Interno, incidindo sobre
cada parcela o índice de atualização monetária dos débitos
fiscais.
f 4g - A falta de recolhimento de qualquer parcela
importará o vencimento antecipado do saldo devedor.
# So - Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal

expedirá quitação do débito ou da multa.
6g - Expirado o prazo a que se refere o € 2g deste artigo

sem manifestação do responsável, o Tribunal poderá:
- determinar o desconto integral ou parcelado da dívida

nos vencimentos, salários ou proventos do responsável,
observados os limites previstos na legislação pertinente; ou
II - remeter ao Ministério Público junto ao Tribunal a

Certidão de Débito ou outro documento, para fins do disposto
no inciso V do art. 23.
Art. 76 - As multas fixadas pelo Tribunal de Contas aos
infratores das leis e dos regulamentos relativos a
administração financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial deverão ser recolhidas no prazo de
30 (trinta) dias contados da notificação da decisão final no
órgão oficial, em estabelecimento de crédito do Estado
indicado em resolução do Tribunal.

Capitulo II
Da Citação, da Intimação e da Notificação

Art. 77 - A citação ou a notificação em processo de
julgamento de contas e em todos os outros de competência do
Tribunal, com a finalidade de constituir a relação
processual e de cientificar o responsável, sob as penas da
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lei, a prestar informações, a exibir documentos e a
defender-se, serão feitas na forma prevista no Regimento
Interno, obedecida a seguinte ordem:
1 - pessoalmente;
II - com hora certa;
III - por via postal ou telegráfica, inclusive fac-

simile;
IV - por edital.
Art. 78 - A intimação dos atos e das decisões do Tribunal
presume-se perfeita com a publicação no órgão oficial do
Estado, observadas, no que couber, as regras dos arts. 234 e
242 do Código de Processo Civil.
Art. 79 - O servidor incumbido de efetuar a citação,
notificação ou intimação observará, no que couber, o que
dispõe o Código de Processo Civil.

Titulo IX
Dos Recursos

Art. 80 - São admissiveis os seguintes recursos:
- reconsideração;

II - agravo;
III - embargos de declaração;
IV - revisão;
V - embargos infringentes;
VI - rescisão.
Art. 81 - O recurso de reconsideração, que terá efeito
suspensivo, será apreciado por quem houver proferido a
decisão recorrida, na forma estabelecida no Regimento
Interno, e poderá ser formulado, uma só vez, por escrito, no
prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 82 - Caberá agravo contra despacho interlocutório,

ordinatõrio do Presidente ou do relator, ou contra decisões
não definitivas do Plenário ou das Câmaras.

lg - Interposto o agravo em petição articulada e
deduzida, no prazo de 3 (três) dias contados da devolução do
processo à Secretaria do Tribunal, poderá o Presidente ou _o
relator, dentro de igual prazo, reformar o despacho; se não
o fizer, será o recurso, em seguida, submetido ao Tribunal.

- Provido o agravo, far-se-á, desde logo, o julgamento
da questão principal.
# 3g - Obedecidos os mesmos prazos, se o agravo for contra

a decisão da Câmara ou do Tribunal, este a manterá ou não,
após audiência da Auditoria e do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas.
Art. 83 - Cabem embargos de declaração para corrigir

obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida.
Parágrafo único - Os embargos de declaração, opostos, por

escrito, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, suspendem os
prazos para cumprimento da decisão embargada e para
interposição de outros recursos.
Art. 84 - Da decisão definitiva caberá recurso de revisão

ao Tribunal pleno, com efeito suspensivo, interposto uma só
vez, por escrito, dentro do prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 85 - Cabem embargos infringentes quando não for
unânime a decisão proferida pelo Plenário em recurso de
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revisão; se o desacordo for parcial, os embargos serão
restritos á matéria objeto da divergência.
Art. 96 - Qualquer dos Poderes do Estado ou do município
poderá solicitar do Ministério Público a interposição de
pedido de rescisão de julgado das decisões terminativas do
Tribunal relativas a prestação de contas, salvo as do
Governador e do Prefeito, a aposentadoria, a reforma e a
pensão, se

- a decisão houver sido proferida contra disposição de
lei;
II - o ato objeto da decisão houver sido fundado em

falsidade não alegada na época do julgamento;
Ir! - ocorrer superveniência de documentos novos com

eficácia sobre a prova produzida ou a decisão adotada.
Art. 87 - A rescisão será considerada pedido autônomo,
podendo ser requerida uma só vez, até 2 (dois) anos depois
de passada em julgado a decisão.
Art. 88 - A falsidade não alegada à época do julgamento
será demonstrada por decisão definitiva proferida pelo Juizo
Civil ou Criminal, conforme o caso, ou deduzida e provada no
processo de rescisão, garantido às partes amplo direito de
defesa, depois de notificadas para acompanharem o processo.
Art. 89 - O ato que der causa ao pedido de rescisão somente
poderá ser revisto administrativamente em face do julgamento
favorável do Tribunal.
Art . 90 - São competentes para interpor recursos:
- os responsáveis pelos atos impugnados e os alcançados

pela decisão;
II - o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

Titulo X
Das Sanções
Capitulo 1

Disposições Gerais
Art. 91 - O Tribunal de Contas do Estado poderá aplicar aos
administradores ou responsáveis que se submetem à sua
jurisdição, na forma prevista nesta lei e no seu Regimento
Interno, as sanções previstas neste titulo.
Art. 92 - Verificada a ocorrência de fraude comprovada na
licitação, o Tribunal declarará a inidoneldade do licitante
fraudador para participar, por até 5 (cinco) anos , de
licitação nas administrações pública estadual e municipal.
Art. 93 - O Tribunal poderá solicitar ao Ministério Público
ou ao Procurador-Geral do Estado as medidas necessárias ao
arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito.

Capitulo II
Das Multas

Art. 94 - Quando o responsável for julgado em débito,
poderá ainda o Tribunal aplicar-lhe multa de até iOO'I, (cem
por cento) do valor atualizado do dano causado ao erário,
expressa em Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais
- UPFMG.
Art. 95 - O Tribunal poderá aplicar multa de até 1.000
(mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais -
UPFMGs - aos responsáveis por:
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- contas julgadas irregulares de que não resulte débito,
nos termos do parágrafo único do art. 47 desta lei;
II - ato praticado com grave infração à norma legal oi.

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentaria,
operacional e patrimonial;
III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que

resulte injustificado dano ao erário;
IV - não-atendimento, no prazo fixado, sem causa

justificada, a diligência do relator ou a decisão dc
Tribunal
V - obstrução ao livre exercido das inspeções e auditorias

determinadas;
VI - sonegação de processo, documento ou informação, err
inspeções ou auditorias realizadas pelo Tribunal;
VII - omissão no cumprimento do dever funcional de levar ac
conhecimento de órgão responsável pelo controle externo
irregularidade ou ilegalidade de que tenha tido ciência na
qualidade de integrante do controle interno;
VIII - retenção de quantia a ser recolhida aos cofres
públicos por tempo superior ao previsto em lei;
IX - reincidência no descumprimento de determinação do

Tribunal.
lg - Ficará sujeito à multa prevista no "caput" deste

artigo aquele que, sem motivo justificado, deixar de dar
cumprimento à decisão do Tribunal.

- O Regimento Interno disporá sobre a gradação da
multa prevista no "caput" deste artigo e levará em
consideração a gravidade da infração, a dimensão do dano, o
grau de instrução do servidor e sua situação funcional e
financeira, a existência de dolo ou culpa e a reincidência
como parâmetros para a fixação da multa.
Art. 96 - O débito decorrente de multa aplicada pelo
Tribunal de Contas, quando pago apôs seu vencimento, será
atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento.

Titulo XI
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 97 - Aplica-se aos servidores do Tribunal o Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado.
Art. 98 - O fornecimento de cópias reprográficas, mediante
recolhimento de custas, às partes citadas em processo em
tramitação no Tribunal de Contas poderá ser autorizado:

- pelo Presidente;
II - por Conselheiro;
III - por Auditor;
IV - pelo Diretor da Secretaria-Geral-
Art. 99 - Os pedidos de certidões deferidos pelo Presidente
ou, mediante delegação, pelo Diretor-Geral serão
encaminhados à diretoria própria para que sejam emitidas
certidões, que serão assinadas pelo respectivo Diretor e
subscritas pelo Diretor da Secretaria do Tribunal.
Parágrafo único - As cópias e reproduções de documentos do

Tribunal de Contas só terão validade quando conferidas pelo
Diretor da Secretaria, que a elas aporá o seu visto.
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Art. 100 - O Conselheiro do Tribunal de Contas, quando no

exercício da Presidência do Tribunal, terá direito, a titulo
de verba de representação, à gratificação adicional de 101%
(dez por cento).
Art. 101 - Ocorrendo o falecimento de Conselheiro ou de

Auditor do Tribunal de Contas, em exercício ou aposentado,
será concedida á família, a titulo de auxilio para funeral,
a importância correspondente à remuneração de 1 (um) mês.
Art. 102 - O Tribunal de Contas publicará seu Regimento
Interno, adaptado às normas desta lei, no prazo de 90
(noventa) dias contados de sua publicação.

- O Regimento Interno do Tribunal somente poderá ser
aprovado ou alterado pela maioria absoluta dos Conselheiros
efetivos.

- O Tribunal fixará, no Regimento Interno, os períodos
de funcionamento das sessões do Plenário e das Câmaras, sem
ocasionar a interrupção de seus trabalhos.f 3Q - Os trabalhos das Câmaras deverão iniciar-se 30
(trinta) dias após a publicação do Regimento Interno do
Tribunal de Contas.
Art. 103 - O Tribunal de Contas ajustará o exame dos
processos em curso às disposições desta lei.
Art. 104 - O Tribunal de Contas enviará á Assembléia
Legislativa, no prazo de 90 (noventa) dias contados da
publicação desta lei, projeto de lei sobre a estrutura do
quadro de pessoal dos serviços auxiliares, com a observância
dos princípios constitucionais pertinentes e, especialmente,
das seguintes diretrizes:

- previsão da sua estrutura orgânica e atribuições dos
respectivos cargos;
II - criação dos cargos indispensáveis à efetivação do

disposto no art. Sg, parágrafo único, desta lei.
Art. 105 - Os servidores do Tribunal designados em
substituição, atendidos os requisitos do cargo, terão
direito aos vencimentos correspondentes-
Art. 106 - O Tribunal, a 1Q de fevereiro e a lg de agosto
de cada ano, fixará o limite do valor das licitações cujos
editais lhe deverão ser previamente submetidos.
# l Q - o edital de licitação será enviado ao Tribunal pelo
menos 30 (trinta) dias antes da data prevista para sua
publicação.

2g - Vencido o prazo estabelecido no parágrafo anterior
sem pronunciamento do Tribunal, poderá o edital ser
publicado.
# 3Q - As licitações serão submetidas à apreciação do
Tribunal de Contas nos 30 (trinta) dias subseqüentes a seu
encerramento.
f 4Q - A Câmara de Licitação do Tribunal deverá pronunciar-
se anteriormente á assinatura de contrato precedido de
concorrência pública-
Art. 107 - O inicio, o decurso e o término dos prazos
relativos aos processos e aos recursos que tramitem no
Tribunal de Contas obedecerão às normas do Código de
Processo Civil, no que couber.
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Art. 108 - Aplica-se supletivamente aos casos omissos o
disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.
Art. 109 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 110 - Revogam-se as disposições em contrario, em

especial a Lei nQ 5.511, de 2 de setembro de 1970.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
José Maria Pinto. Presidente - Roberto Amaral, relator -

Wanderley Ávila.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.189192
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.189/92. do Deputado Roberto Carvalho,
que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite
- Pró-Leite - e dá outras providências, foi aprovado no 2Q
turno, com as Emendas ns 1 a 3 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 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 1.189/92

Cria o Programa Mineiro de Incentivo á Pecuária de Leite -
Pró-Leite - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo à
Pecuária de Leite - Pró-Leite.
Art. 2 - São objetivos do Pró-Leite:
- aumentar a produção de leite e a produtividade do

setor;
II - garantir a oferta estável de leite e derivados;
III - assegurar a qualidade do produto oferecido ao

consumidor;
IV - estimular o aumento da competitividade do setor;
V - incentivar a cooperação entre os produtores;
VI - identificar, no ãnibito do programa, os produtores

carentes de recursos e incentivar a captação destes;
VII - assegurar, relativamente aos produtos lácteos

originários de caprinos e ovinos, a adoção de critérios
adequados de produção e comercialização, que atendam às suas
especificidades;
VIII - divulgar permanentemente a importância do leite para
a boa qualidade da saúde humana-
Art. 3g - Cabe ao Poder Executivo, na administração e na

gerência do Pró-Leite:
- cadastrar as unidades de produção e Industrialização de

leite, com vistas ao controle sanitário;
II - desenvolver pesquisas que visem a melhorar a qualidade

genética dos rebanhos, os niveis de manejo alimentar e
sanitário, bem como a qualidade do leite e seus derivados;
III - implantar mecanismos de prevenção e controle

permanentes de doenças que ponham em risco a qualidade dos
rebanhos e comprometam a sua produtividade ou a saúde dos
consumidores;
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produtores, ás cooperativas e ás demais formas associativas,
levando em consideração os aspectos de racionalização dos
sistemas de produção;
V - manter sistema de informações de mercado, relacionadas,

entre outros assuntos, com os custos de produção, os preços
do leite nas principais regiões produtoras, os estoques de
derivados lácteos e as estimativas de produção e de consumo,
de forma a subsidiar o planejamento das atividades do setor
leiteiro;
VI - celebrar convénios com entidades de direito público ou
privado, com o fim de facilitar a consecução do programa;
VII - desenvolver ações que propiciem a melhoria da
qualidade e da imagem dos produtos lácteos mineiros, em
especial os queijos e demais derivados, e emitir
certificados de qualidade.

I Q - No planejamento e na execução das ações e medidas
previstas neste artigo será assegurada, na forma de decreto,
a participação dos setores de produção, industrialização e
comercialização do leite e seus derivados.

- A orientação técnica e gerencial de que trata o
inciso IV deste artigo será fornecida de forma prioritária e
gratuita aos pequenos produtores.
Art. 4Q - O Poder Executivo adotará medidas que garantam a
participação dos produtores na fixação do preço final dos
produtos lácteos, de forma a reduzir a margem de lucro dos
intermediários.
Art. SQ - O Poder Executivo garantirá o fornecimento de
leite beneficiado ás escolas públicas, com vistas ao
atendimento da comunidade estudantil rural carente,
observadas as peculiaridades locais.
Art. 60 - O Poder Executivo consignará, na lei orçamentária
anual, dotações suficientes para implementação das ações
previstas nesta lei.
Art. 7g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.
Art 8g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observado o disposto no art. 161, 1. da
Constituição do Estado.
Art 9Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
José Maria Pinto, Presidente - Roberto Amaral, relator -

Wanderley Ávila. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.996/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.996/94, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel do Municiplo de
Jequitinhonha, foi aprovado nos turnos regimentais sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, E l. do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.998/94
Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel do Município

de Jequitinhonha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir do

Município de Jequitinhonha imóvel situado nesse município
constituído por um terreno com área de 4.800n2 (quatro mil e
oitocentos metros quadrados) e respectivo prédio, onde
funciona a Escola Estadual Henrique Haitmarin, correspondente
ao Quarteirão nQ 8 do Bairro Alvorada e com os seguintes
limites: pela frente, numa extensão de 120m (cento e vinte
metros), a Rua Antônio Ferreira Pena Júnior; pela direita,
numa extensão de 40m (quarenta metros), a Rua Armindo
Patente; pela lateral esquerda, numa extensão de 40m
(quarenta metros), a Rua Salvador de Castro; pelos fundos,
numa extensão de 120m (cento e vinte metros), a Rua Alvaro
Fagundes de Araújo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994-
José Maria Pinto, Presidente - Roberto Amaral, relator -

Wanderley Avila
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Belo Horizonte, terça-feira, 7 de junho de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE JUNHO DE 1994

Presidência da Deputada Maria Olivia
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum"

COMPARECIMENTO
- As 91h14mln, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrus - Maria Olivia.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de segunda-feira, dia 6, às 20 horas.

ATA DA isa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia onze de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Pinheiro. Célio de Oliveira,
Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado Cléuber
Carneiro, por indicação da Liderança do PFL) e José Renato
(substituindo o Deputado Geraldo Rezende, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Cóssimo Freitas, Baldonedo Napoleão (substituindo
este ao Deputado Francisco Ramalho, por indicação da
Liderança do PSDB) e Ambrôsio Pinto, membros da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; Célio de
Oliveira, Baldonedo Napoleão, José Renato, Jaime Martins,
Dilzon Meio, Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado
Antônio Carlos Pereira, por indicação da Liderança do PT) e
Hely Tarquinio (substituindo o Deputado João Marques, por
indicação da Liderança do PP). membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Baldonedo Napoleão que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esclarece que a reunião se destina
a dar prosseguimento à discussão do parecer emitido pelo
Deputado Roberto Amara], relator pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para o 1Q turno, do
Projeto de Lei nQ 1.999/94, do Governador do Estado. Na fase
de discussão, o Deputado Marcos Helênio solicita ao
Presidente que leia as Emendas ns 1 a 6 apresentadas no
parecer. Ainda na fase de discussão, o Deputado Marcos
Helênio anuncia a sua abstenção de voto. O Presidente
submete a votação o parecer sobre o Projeto de Lei n
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1.999/94, mediante o qual o relator conclui pela aprovação
do projeto com as Emendas ÍIQS 6 a 8. O parecer é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral - Homero
Duarte - Francisco Ramalho - Maria José Haueisen -Clêuber
Carneiro - Ambrásio Pinto -José Renato - Wanderley Ávila.
ATA DA fla REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇAO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e trinta minutos do dia dezessete de maio de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Côssimo Freitas, Francisco Ramalho e
Ambrósio Pinto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Côssimo 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
parlamentares presentes. O Presidente passa à discussão e à
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Ambrósio Pinto, relator do Projeto de
Lei nQ 846/92, no 2Q turno, emite parecer pela aprovação da
proposição na forma do vencido no primeiro turno. Submetido
a discussão e votação, é aprovado esse parecer. A seguir, o
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia, A Deputada
Maria José Haueisen emite parecer pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.651/93, no 2g turno. O Deputado Francisco
Ramalho emite parecer pela aprovação dos Projetos de Lei ns
1.680/93, no 2Q turno, e 1.748/93, no lg turno O Deputado
Ambrôsio Pinto, relator dos Projetos de Lei ns 1.681 e
1.785/93, ambos no lQ turno, emite pareceres pela aprovação
destes. Colocadas em discussão e votação, cada uma por sua
vez, são aprovadas as proposições Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 31 de maio de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Maria José Haueisen -

Ambrósio Pinto - Francisco Ramalho.



Belo Horizonte, quarta-feira, 8 de junho de 1994

ATAS

ATA DA 544a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE JUNHO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Atas (2) - Correspondência: Mensagem nQ 479/94 (veto à
Proposição de Lei ng 12.253). do Governador do Estado -
Oficio nQ 38/94, do Presidente do Tribunal de Justiça -
Ofícios diversos e telegrama - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei nQ 2.055/94 - Comunicações: Comunicações das
Deputadas Maria Olivia e Maria Elvira (2) e dos Deputados
Simão Pedro Toledo, Jaime Martins (2), José Militão e
Tarcísio Henriques - 2a Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Ás 20h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rênolo Aloise - Elmo Braz

- Amilcar Padovani - Adelino Carneiro Leão - Anderson Adauto
- Antônio Júlio - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas
Ermano Batista - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João
Batista - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Leandro -
José Maria Pinto - Kenil Kumaira - Maria Elvira - Maria
Olivia - Milton Salles - Paulo Pettersen - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Tarcislo
Henriques - Wellington de Castro-
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. 2Q-Secretãrio, para proceder à leitura das
atas das reuniões anteriores.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Atas

- O Deputado Cóssino Freitas, 2Q-Secretário ad hoc",
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Ronaldo Vasconceilos, 1Q-Secretário "ad hoc,
lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM NO 479194
Belo Horizonte, 3 de junho de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90,
Inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da
Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei
flQ 12.253. que torna obrigatória a realização gratuita, pelo
Estado, de exame parasitológico de fezes e de urina (rotina)
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em todos os alunos da lê à q séries do 1Q grau das escolas
da rede estadual de ensino.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa.

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei ng 12.253, que torna
obrigatória a realização gratuita, pelo Estado, de exame
parasitolôgico de fezes e de urina (rotina) em todos os
alunos da Ia á 4a séries do lQ grau das escolas da rede
estadual de ensino, sou conduzido a negar-lhe sanção.
De acordo com os esclarecimentos prestados pelo Secretário
de Estado da Saúde, nem todas as unidades de saúde
instaladas e em funcionamento no território estadual estão
em condições de realizar os exames parasitológicos de que
trata a proposição em causa, uma vez que não dispõem de
laboratório de análise para esse fim.
Torna-se, assim, desaconselhàvel o acolhimento de proposta

a que o Estado, pelo motivo assinalado, não poderia dar
Integral cumprimento.
Deixo, pois, de sancionar a Proposição de Lei ng 12.253,

que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa para reexarne.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 1Q de junho

de 1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Á Comissão Especial.

- Publicado de acordo como texto original.)
OFICIOS

NQ 38/94, do Sr. José Norberto Vaz de Mello, Presidente do
Tribunal de Justiça, informando, em atenção a pedido da
Comissão de Constituição e Justiça, que o edifício sede do
fórum da Comarca de Novo Cruzeiro ainda não possui
denominação oficial e encaminhando á Casa a relação dos
patronos de fóruns de comarcas mineiras. (- A Comissão de
Justiça.)
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Administração em exercício, informando, em resposta a
consulta relativa ao Projeto de Lei nQ 1-545/93, do Deputado
Célio de Oliveira (autoriza a transferência de imóvel para o
patrimônio do Município de Ijaci), que a Secretaria de
Agricultura, à qual o imóvel em questão se acha vinculado,
nada tem a opor à pretendida transferência. (- A Comissão de
Justiça.)
Do Sr. Francisco Antônio de Mello Reis, Secretário de
Indústria e Comércio, enviando cópia de oficio por meio do
qual aquela Pasta encaminhou ao Instituto de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais - INDI-MG - a relação das
propostas priorizadas pelos participantes das audiências
públicas das Macrorregiões do Jequitinhonha e do Alto
Paranai ba.
Do Sr. João Batista de Alvarenga, Vice-Prefeito de

Coqueiral, agradecendo oficio enviado por ocasião do



falecimento de sua mãe, comunicado à Casa pelo Deputado
Geraldo da Costa Pereira.
Do Sr. Nilton Freire Sampaio, Prefeito Municipal de
Aimorés, manifestando esperança de que esta Casa derrube o
veto do Governador do Estado incidente sobre o inciso X do
art. 2Q e sobre o art. 34 da Proposição de Lei flQ 12199, de
1994. (- Anexe-se á Proposição de Lei ng 12.199.)
Do Sr. Mário Jorge de Carvalho Lima, Coordenador Regional
de Defesa Civil da SUDENE, encaminhando cópia do 2Q Termo
Aditivo ao Convênio 16/93, celebrado entre o Ministério da
Integração Regional, a SUDENE e o Governo de Minas Gerais,
cujo objetivo é a execução do Programa Frentes Produtivas de
Trabalho. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 101.
inciso XV, do Regimento Interno.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando, em
atenção a pedido de diligência relativo ao Projeto de Lei n
1.754/93, que nada há que impeça a tramitação e a sanção
desse projeto. (- A Comissão de Justiça.)
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães (2). Presidente da

CEMIG, informando, em atenção a pedidos feitos pela Deputada
Maria Elvira, que já se encontra em andamento a instalação
de rede de energia elétrica na zona rural do Município de
São Francisco, por meio do programa PAPP, destinado a
atender pequenos produtores localizados na área mineira da
SUDENE, e que será antecipada a implantação de rede de
energia elétrica no Distrito de Córrego do Duro, no
Município de Campos Gerais.
Da Comissão dos Funcionários do Hospital Regional Dr. João
Penido - FHEMIG - Juiz de Fora, propondo sejam feitas
alterações no Projeto de Lei ng 2.036/94. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nQ 2.036/94.)
Da Enga Heleni de Mello Fonseca Couto, Diretora-Geral do

DETEL-MG, comunicando, em resposta a solicitação feita pela
Deputada Maria Elvira (implantação de antena parabólica no
Município de Crucilândia), que os estudos indicam a
viabilidade de aproveitamento dos sinais da TV Minas,
Do Sr- Hubert Brant Moraes, Secretário-Geral da COPASA-MG,
informando, em atenção a pedido feito pelo Deputado Marcelo
Cecé, que foram concluídos os serviços de implantação de
rede de água no Bairro Armando Diógenes Baeta, no Município
de Corinto.

TELEGRAMA
Do Sr. João Alves Filho, Governador do Estado de Sergipe,
agradecendo o convite para a 6a Reunião da Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco.
0 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, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição;
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PARECER SOBRE O ANTEPROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE
A ASSISTÊNCIA SOCIAL A CARGO DO ESTADO

Mesa da Assembléia
Somos favoráveis à apresentação de projeto de lei que
dispõe sobre a assistência social a cargo do Estado, nos
termos propostos pelo Prof. Paulo Neves de Carvalho,
coordenador do debate sobre o tema "Assistência Social e
Verbas Públicas", promovido por esta Casa, tendo em vista
que a matéria atende ás principais diretrizes traçadas pelas
entidades participantes e que ela será amplamente discutida
durante a tramitação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 6 de junho de 1994.
José Ferraz, Presidente - Elmo Braz, relator - Elmiro

Nascimento - Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI No 2.055/94

Dispõe sobre a assistência social a cargo do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Política de Assistência Social

Art. lg - E dever do Estado, com primazia e participação da
comunidade, prestar assistência social a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição para a
seguridade social
Art. 2g - São diretrizes da política estadual de

assistência social:
1 - a assistência social a cargo do Estado compreende o
conjunto das ações por ele desenvolvidas, direta ou
indiretamente, sob a forma de concessão ou repasse de
subvenções públicas a entidades privadas de assistência
social, prestação de serviços ou execução de programas e
projetos, para garantir atendimento a necessidades básicas
dos indivíduos destituídos dos mínimos sociais;
II - as ações de assistência social a que se refere o
inciso precedente terão em vista, entre outros itens:
a) proteger a familia, a maternidade, a infância e a

velhice;
b) amparar as crianças e adolescentes carentes;
c) integrar os beneficiários de assistência social no

mercado de trabalho, com apoio a processo de estimulo à
criação de empregos;
d) habilitar e reabilitar os portadores de deficiência e
integrá-los na comunidade;
e) garantir um salário mínimo de beneficio mensal ao
portador de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou
mais de idade que comprovem não possuir meios de prover a
própria manutenção ou cujas famílias não possam mantê-los,
como dispuser a lei.
Art. 3g - A assistência social rege-se ainda pelas

seguintes diretrizes;
- o atendimento às necessidades sociais prevalece sobre

as exigências de rentabilidade econômica;
II - os direitos à assistência social devem ser

universalizados, de modo que o destinatário se torne
beneficiário das demais políticas públicas;
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III - os beneficlos e serviços de assistência social, em

termos de sua qualidade, oportunidade e eficiência, devem
ser compatíveis com a dignidade do beneficiário e sua
convivência familiar e comunitária, vedada a comprovação
vexatória de necessidade;
IV - o acesso aos beneficios e serviços de assistência

social é garantido sem discriminação, qualquer que seja, e
alcança quantos a ela tenham direito, no segmento urbano ou
no rural
V - a comunidade tem direito à informação oportuna,
mediante ampla divulgação, dos beneficios, serviços,
programas e projetos assistenciais que lhe digam respeito.
bem como dos recursos a eles alocados e dos critérios de sua
concessão ou execução;
VI - a organização geral da assistência social de que trata
esta lei compreende:
a) um Conselho Estadual de Assistência Social, órgão
normativo e de controle superior e geral, vinculado ao
Secretário de Estado do Trabalho e Ação Social e formado,
paritariamente, pelo Estado e por representantes da
sociedade civil organizada;
b) com a incumbência de executar as deliberações do

Conselho, a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social,
e, sob a coordenação desta, as entidades de administração
indireta do Estado aplicadas a objeto de assistência social:
c) conselhos instituidos em lei municipal, formados,
paritarianiente, por representantes do Governo local e de
organizações comunitárias, a serem, à vista de sua
organização e seu objeto, credenciados pelo Conselho
Estadual de Assistência Social para orientação,
fiscalização, acompanhamento, avaliação e controle da
aplicação das subvenções sociais do Estado, por intermédio
de tais conselhos municipais entregues às entidades locais
de assistência social, na forma do regulamento.
s l - Aos conselhos municipais a que se refere este
artigo, poderá ainda ser delegada a orientação, a
fiscalização, o acompanhamento e a avaliação de demais
serviços, programas e projetos de assistência social de
responsabilidade do Estado, observado o regulamento.

- Terão caráter sistêmico as ações de assistência
social, como garantia de sua integração e da consecução
eficaz e harmônica dos objetivos.

Capitulo II
Da Competência do Estado

Art. 4Q - Compete ao Estado:
- integrar-se na política nacional de assistência social;

II - assegurar, com oportunidade, os recursos financeiros
necessários a realização do objeto de assistência social a
seu cargo:
III - apoiar, técnica e financeiramente, por intermédio do
Conselho Estadual de Assistência Social, os Conselhos
Municipais de Assistência Social por aquele credenciados;
IV - garantir, juntamente com os municipios, ações de

assistência social, em situações criticas.
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Capítulo III
Do Conselho Estadual de Assistência Social

Art. 5 - Fica instituído, sob a Presidência do Secretário
de Estado do Trabalho e Ação Social, o Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS -, com 12 (doze) membros, nomeados
pelo Governador do Estado.

l Q - O Conselho é integrado:
a) por 1 (um) representante dê cada uma das seguintes

Secretarias de Estado, indicado pelo respectivo titular: do
Trabalho e Ação Social, da Educação, da Saúde e da Cultura;
b) pelo Líder da Maioria na Assembléia Legislativa ou por

seu representante;
c) pelo Líder da Minoria na Assembléia Legislativa ou por

seu representante;
d) por 6 (seis) representantes da sociedade civil

organizada, escolhidos, em foro próprio, sob a fiscalização
do Ministério Público Estadual, entre representantes de
entidades de assistência social, incluídas as beneficiárias,
e de entidades q ue congreguem os trabalhadores do setor.
l - E de 2 (dois) anos o mandato dos representantes no

Conselho, admitida, por igual período, uma única recondução.
# 2Q - Os membros do Conselho não serão remunerados por

suas funções, que se considerarão de relevante interesse
público.
# 3Q - Servidores administrativos serão postos, pela

Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, à disposição
do Conselho, sem ônus para este, para o desempenho das
atividades de apoio administrativo.
Art. Sg - Compete ao Conselho Estadual de Assistência

Social
- aprovar a política estadual de assistência social,

incluídos os critérios de concessão de subvenções públicas e
de aprovação de serviços, programas e projetos de
assistência social a cargo do Estado, observados os
princípios e as diretrizes da política nacional de
assistência social;
II - administrar o Fundo Estadual de Assistência Social;
iri - credenciar, na forma do regulamento, Conselhos de

Assistência Social, instituídos nos termos e para os fins a
que se refere o art. 3g VI, "c e seu f lQ;
IV - determinar à Secretaria de Estado do Trabalho e Ação

Social a entrega de recursos financeiros, notadamente os de
subvenção pública, aos Conselhos Municipais de Assistência
Social credenciados;
V - aprovar previamente serviços, programas e projetos de
assistência social, observados os princípios e as diretrizes
da política estadual de assistência social;
VI - zelar pela efetividade do sistema de assistência
social, assegurando-lhe o caráter participativo e integrado;
VII - certificar o registro de entidades de fins
filantrópicos, de âmbito estadual, na forma do regulamento;
VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária estadual
de assistência social, a ser encaminhada ao órgão de
coordenação da elaboração da proposta de orçamento anual
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IX - orientar, fiscalizar, avaliar e controlar, diretamente
ou por intermédio dos Conselhos Municipais credenciados, a
aplicação de recursos a objeto de assistência social e o
desempenho dos programas e projetos aprovados;
X - convocar ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, ou
extraordinariamente, na forma do regimento, a conferência
estadual de assistência social, que terá a atribuição de
avaliar a assistência social e propor diretrizes para o
aperfeiçoamento do sistema;
XI - aprovar e propor os programas anuais e plurianuais do
Fundo Estadual de Assistência Social;
XII - Indicar o representante do Conselho Estadual de
Assistência Social, no Conselho Nacional de Seguridade
Social
XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno;
XIV - estabelecer os critérios de controle de
credenciamento de entidades não governamentais, para a
obtenção dos beneficios da assistência social;
XV - estabelecer os critérios de controle da entrega e da
aplicação dos recursos destinados á assistência social;
XVI - apreciar as contas das entidades beneficiárias de
recursos de assistência social, determinando as diligências
que couberem;
XVII - supervisionar o cadastramento das entidades
beneficiárias de recursos de assistência social e zelar por
Que se mantenha atualizado;
XVIII - aprovar e implantar mecanismos de participação do
cidadão e de segmentos comunitários na fiscalização da
aplicação dos recursos de assistência ou subvenção social e
avaliação dos resultados;
XIX - estimular, na comunidade local ou regional, a criação

de entidades de assistência social;
XX - estabelecer as prioridades nas ações de assistência
social, observadas as diretrizes.
§ lg - Rege-se o Conselho pelas normas que adotar.
§ 2Q - O Conselho, na forma regimental, atribuirá a uma

câmara a gestão dos assuntos pertinentes à concessão e ao
controle das subvenções sociais.

Capitulo IV
Da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social

Art. 7Q - Compete à Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social

- propor ao Conselho Estadual a politica estadual de
assistência social, bem como programas, projetos e critérios
de prioridades e padrões de qualidade, na concessão de
subvenções e na prestação de serviços;
II - executar as deliberações do Conselho Estadual de

Assistência Social
III - entregar, diretamente ou por intermédio dos Conselhos

Municipais credenciados, os recursos financeiros destinados
ãs entidades privadas locais de assistência social;
IV - fornecer recursos para o pagamento de beneficios

eventuais deferidos pelo Conselho Estadual de Assistência
Social
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V - elaborar e submeter ao Conselho Estadual a proposta
orçamentária de assistência social;
VI - propor e implantar critérios de transferência ou
repasse de recursos de assistência social
VII - encaminhar á apreciação do Conselho Estadual
relatórios trimestrais e anuais de atividades e de aplicação
dos recursos financeiros;
VIII - prestar assessoramento técnico aos municípios que o
desejarem e às entidades locais, em matéria de assistência
social;
IX - propor e executar política de qualificação sistemática

e continuada de recursos humanos, no campo da assistência
social
X - desenvolver estudos e pesquisas, em matéria de
assistência social;
XI - organizar e manter atualizado o sistema de cadastro de
entidades de assistência social, articuladamente com os
municípios;
XII - articular-se com os órgãos responsáveis pelas
políticas de saúde e previdência social, bem como com os
demais órgãos responsáveis pelas políticas
socioeconômicas setoriais, visando à elevação do patamar de
atendimento às necessidades básicas;
XIII - elaborar e submeter ao Conselho Estadual os
programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do
Fundo Estadual de Assistência Social.

Capítulo V
Dos Benefícios, Serviços, Programas e Projetos de

Assistência Social
Art. S - O Conselho Estadual de Assistência Social se

empenhará em apoiar os projetos de enfrentamento da pobreza,
buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas
que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão
para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação
do padrão de qualidade de vida e preservação do meio
ambiente,

Capitulo VI
Do Financiamento da Assistência Social

Art. 9 - Fica instituído o Fundo Estadual de Assistência
Social - FEAS -, fundo especial de natureza contábil, no
qual ficarão centralizados os recursos destinados a
financiar as atividades de assistência social a cargo do
Estado.

l Q - Constituem recursos do Fundo:
a) os de origem orçamentária e extra-orçamentária;
b) as contribuições provenientes de convênios com entidades

públicas ou privadas;
C) as doações, os auxílios e as subvenções de entidades
públicas ou privadas, internas ou externas;
d) os recursos decorrentes de empréstimos Internos e

externos;
e) as importâncias provenientes de alienação ou

comercialização de bens e prestação de serviços;
f) os saldos de exercícios anteriores;
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g) as receitas decorrentes das aplicações de seus recursos
orçamentários e extra-orçamentários;
h) outras receitas.
§ 2g - Na administração do Fundo, observar-se-á a Lei

Complementar ng 27 (estadual), de 18 de janeiro de 1993.
Capitulo VII

Das Subvenções Sociais
Seção 1 - Introdução

Art. 10 - Subvenção social, para os efeitos desta lei, é o
recurso financeiro autorizado em dotação orçamentária
própria, que a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social, diretamente ou por intermédio dos Conselhos
Municipais credenciados pelo Conselho Estadual de
Assistência Social, entrega às entidades beneficiárias
locais, para atender a despesa, de custeio ou de capital,
vinculada exclusivamente a objeto de assistência social.
Art. ii - Somente será concedida ou renovada subvenção
social á entidade q ue tiver comprovado, previamente:

- ter sido declarada de utilidade pública em lei federal,
estadual ou municipal;
II - estar em atividade e cumprindo a finalidade de

assistência social prevista em seu ordenamento básico;
III - ter dado aplicação devida aos recursos de subvenção
social recebidos do Estado, no exercicio imediatamente
anterior ou naquele a que se refiram os recursos recebidos;
IV - ter previsto a destinação de seu patrimônio ao de

entidade congênere, no caso de dissolução:
V - não ter fim lucrativo e não distribuir lucros ou

dividendo nem conceder remuneração, vantagem ou beneficio,
seja qual for, a dirigente, conselheiro, associado ou
instituidor.
Art. 12 - Será cassado o direito a subvenção social de

entidade:
- que tenha deixado de observar quaisquer dos requisitos

do art. 12;
II - que tenha incidido em ofensa a direito fundamental da

pessoa humana, notadamente a liberdade de consciência e de
crença e a de manifestação de pensamento ou que, de qualquer
forma, tenha praticado ou apoiado ato de discriminação, em
razão de sexo, cor ou religião;
III - que não tenha prestado contas da aplicação dos

recursos de subvenção social recebidos do Estado, no último
exercicio ou naquele em que o último recebimento se tenha
dado, ou cujas contas tenham sido rejeitadas, hipóteses em
que ficará obrigada a devolver aos cofres públicos
estaduais, no prazo que lhe for assinado pelo Conselho
Estadual de Assistência Social, devidamente corrigidos por
índice oficial, os recursos que tenha recebido, ficando
assegurada à entidade defesa na sindicância;
IV - que o Conselho Estadual de Assistência Social

considere não ter condições de funcionamento, com base em
sindicância, em que à entidade tenha sido assegurada defesa.

Seção II
Da Divulgação dos Benefícios
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Art. 13 - Incumbe à Secretaria de Estado de Trabalho e Ação
Social

- divulgar, mediante publicação no "Minas Gerais", a
relação das entidades beneficiadas com recursos de subvenção
social e o respectivo valor e informações complementares que
couberem;
II - publicar, no 'Minas Gerais", os despachos de maior

relevância pertinentes ao assunto, devidamente motivados,
notadamente, os de cassação de subvenção social;
1H - manter os prefeitos e presidentes das Câmaras

Municipais informados dos despachos relativos às subvenções
sociais de interesse do governo e da comunidade social.
Parágrafo único - Obriga-se a entidade beneficiária a

divulgar, na comunidade, dentro de 15 (quinze) dias, tão
amplamente quanto possível, os valores financeiros recebidos
do Estado a titulo de subvenção social, bem como o relatório
e a prestação de contas de sua aplicação.

Seção III
Da Fiscalização e Avaliação das Subvenções

Art. 14 - O Conselho Estadual de Assistência Social
estimulará a implantação, na própria comunidade, de
mecanismos de colaboração com o Conselho, na fiscalização e
avaliação da aplicação dos recursos de subvenções sociais.
§ lg - A entidade que se tenha constituído em colaboradora

do Conselho na fiscalização da aplicação dos recursos de
subvenção social e avaliação de seus resultados é facultado
recomendar o que possa aperfeiçoar a implementação das
subvenções sociais, em termos de consecução de suas
finalidades, ou mesmo, em face de irregularidades, suscitar
a suspensão ou cassação dos recursos.

- O Conselho encaminhará, se for o caso, ao Tribunal
de Contas e ao Ministério Público, para os fins legais, os
assuntos de sua competência. pertinentes ás subvenções
sociais.

Capitulo XIII
Dos Conselhos Municipais de Assistência Social

Art. 16 - A concessão, a renovação ou a cassação de
subvenção social, bem como a orientação, a fiscalização, o
acompanhamento, a avaliação e o controle da aplicação dos
recursos estaduais de assistência social de que trata o
Capitulo XII serão pelo Conselho Estadual delegados aos
Conselhos Municipais de Assistência Social, na forma do
regulamento.

Capitulo XIV
Disposições Finais

Art. 16 - Os recursos da dotação orçamentária 10/1.0181
4862.178-3231-30 da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais ficam, com a aprovação desta lei,
automaticamente transferidos ao Fundo Estadual de
Assistência Social.
Art. 17 - Dentro de 30 (trinta) dias contados da publicação

desta lei, o Secretário de Estado do Trabalho e Ação Social
fará a convocação para a escolha de que trata o art. Sg,
alínea "d".



-1 n15

Art. 18 - O Conselho Estadual de Assistência Social
estimulará, de modo especial, a participação popular no
controle da liberação de recursos de assistência social e de
sua aplicação.
Art. 19 - Os atestados de funcionamento das entidades de
assistência social no âmbito estadual passam a ser
fornecidos pela Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social.
Art. 20 - Dentro de 60 (sessenta) dias contados da
publicação desta lei, a Secretaria de Estado do Trabalho e
Ação Social promoverá o cadastramento ou recadastramento das
entidades beneficiárias de recursos de assistência social,
de modo a avaliá-las, em termos de organização, realização
de seu objeto de assistência social e atendimento aos
requisitos constantes nesta lei.
ArU 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de junho de 1994
José Ferraz - Elmo Oraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise
- Sebastião Helvécio-
- 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. -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Deputadas

Maria Olivia e Maria Elvira (2) e dos Deputados Simão Pedro
Toledo, Jaime Martins (2), José Militão e Tarcisio
I-Ienr i ques.

22 Fase
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da 1 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 pela Deputada Maria
Olivia - falecimento do Sr. Vicente de Carvalho, em Lagoa da
Prata; pela Deputada Maria Elvira (2) - falecimento do Sr.
José Resende e do Sr. Sebastião Roberto Antônio. nesta
Capital; pelo Deputado Simão Pedro Toledo - falecimento do
Sr. José Nelson Reis Junqueira, em São Paulo; pelo Deputado
Jaime Martins (2) - falecimento do Sr. Custódio Machado
Filho, em Lagoa da Prata, e do Sr. Jonas Azevedo Marques, em
Araçatuba; pelo Deputado José Militão - falecimento da Sra.
Maria Rabelo Barbosa, em Nepomuceno; pelo Deputado Tarcísio
Henriques - falecimento da professora Emilia Gomes Quaresma,
em Cataguases (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
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Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 7, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para 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.

ATA DA 2839 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 31 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMARIO: ABERTURA - 1 B PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): 4 Fase: Discussão e votação de pareceres: Pareceres
de Redação Final do Projeto de Lei Complementar ng 3/90 e
dos Projetos de Lei ngs 1.189/92 e 1.996/94; aprovação -
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Hely Tarquinio,
Célio de Oliveira e Marcos Helênio; deferimento -
Requerimento do Deputado Jorge Hannas; inclusão em ordem do
dia do Projeto de Lei nQ 77/91 - Requerimento do Deputado
Anderson Adauto; encaminhamento á Gerência-Geral de Apoio às
Comissões - Requerimentos dos Deputados Jorge Hannas e
Antônio Carlos Pereira; aprovação - 2a Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei ng 12.199; designação de
relator; emissão de parecer oral; encerramento da discussão;
votação do veto aos dispositivos com parecer pela
manutenção; manutenção; votação do veto aos dispositivos com
parecer pela rejeição; rejeição - Questões de ordem -
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.865/94;
aprovação na forma do Substitutivo flQ 1 - Discussão, em 2Q
turno, do Projeto de Lei ng 1.991794; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação na
forma do vencido em lg-turno - Discussão, em 2Q turno. do
Projeto de Lei ng 1.999/94; aprovação na forma do vencido em
lg turno - Discussão, em 2g turno. do Projeto de Resolução
ng 2.021/94; encerramento da discussão; discurso do Deputado
Marcos Helênio; aprovação na forma do vencido em lg turno -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antõnio Júlio - Antõnio
Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte -
tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Kemil Kumaira - Marcelo Cecê - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
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Ferreira - Roberto Amara] - Roberto Luiz Soares - Ronaldo
Vasconcel]os - 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. 2g-Secretário para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

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

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Fina] do Projeto de
Lei Complementar ng 3/90, que dispõe sobre a organização do
Tribuna] de Contas e dá outras providências. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres de redação fina] dos Projetos de Lei ngs 1.189/92.
do Deputado Roberto Carvalho, e 1.996/94, do Governador do
Estado. (A sanção.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely Tarquinlo,
solicitando que o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei ng 2.028/94 seja prorrogado até o dia
13/6/94. A Presidência defere o requerimento, resultante de
acordo de Lideranças, em conformidade com o inciso VII do
art. 244, c/c o 2g do art. 74, do Regimento Interno, e
determina a prorrogação até dia 13/6/94 do prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei ng 2.028/94.
Requerimento do Deputado Cé]io de Oliveira, em que solicita
seja o Projeto de Lei ng 2.011/94, do Deputado Geraldo
Rezende, anexado ao Projeto de Lei no 1-660/93, de sua
autoria. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso xiii do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que pleiteia,
nos termos do art. 134, inciso 1, 240 e 277 do Regimento
Interno, seja o Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei ng
1.605/93, do Deputado Roberto Amaral, enviado a exame da
comissão seguinte a que foi distribuído, já que o prazo
para a Comissão de Defesa Social emitir parecer se encontra
vencido. A Presidência defere o requerimento, em
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conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c o art. 140,
do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Jorge Hannas, em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 77/91, de sua
autoria, que dispõe sobre o tombamento dos imóveis situados
nas Avs. Rermiliano Alves e Eduardo Magalhães, na cidade de
São João dei-Rei. Inclua-se o projeto em ordem do dia, para
os fins do art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que, nos
termos regimentais, solicita a retirada de tramitação do
Requerimento nQ 5.335/94, de sua autoria.
Requerimento do Deputado Jorge Hannas, no qual, nos termos

do art. 190 do Regimento Interno, convida o Plenário para a
audiência da Comissão de Saúde e Ação Social, a fim de
emitir parecer sobre o Projeto de Lei no 2.038/94. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira, em que,

regimentalmente apoiado, solicita urgência para a tramitação
do Projeto de Lei nQ 2.010/94, de sua autoria. Em votação, o
requerimento Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado-

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à la 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 turno único, do Veto
Parcial á Proposição de Lei ng 12.199, que dispõe sobre a
destinação do percentual de que trata o inciso II do
parágrafo único do art. 4Q da Lei ng 11.115, de 18/6/93, e
dá outras providências. A Comissão Especial perdeu o prazo
para emitir parecer. Em face do disposto no f 2g do art. 147
do Regimento Interno, a Presidência vai designar como
relator o Deputado Milton Salles, para emitir parecer sobre
o Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.199. A Presidência
indaga do nobre Deputado Milton Salles se está em condições
de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.
O Deputado Milton Salies - Perfeitamente, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Milton Salles.
O Deputado Milton Salies - Sr. Presidente, opinamos pela
manutenção do veto aos arts. 10 e 31 e pela rejeição do veto
ao inciso X do art. 2Q e ao art. 34 pelos seguintes
motivos. Antes que os funcionários da Caixa Econômica
Estadual fossem absorvidos pelo Estado, este havia concedido
um aumento para seus funcionários; aumento esse que não
atingiu os bancários, ou seja, os funcionários da extinta
Mi nasCa 1 xa.
Posteriormente, ao chegar ao Estado, houve o dissidio
coletivo dos bancários, que, evidentemente, também não
atingiu os funcionários da MinasCaixa. A pedido nosso e do
Lider do Governo, Romeu Queiroz, a Secretaria da Fazenda,
através de seus técnicos e de seus auditores, chegou à
conclusão de que houve uma perda salarial de 60.68%. 0
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Deputado José Renato, sensível a essa perda salarial,
apresentou uma emenda concedendo esse aumento, emenda essa
que foi aprovada por unanimidade pelas comissões e pelo
Plenário desta Casa. Os funcionários da MinasCaixa , não
tenho dúvidas, têm a unanimidade deste Plenário, porque se
trata de matéria suprapartidária, sem nenhum interesse
político eleitoreiro. E é por isso, Sr. Presidente, que nós,
na qualidade de relator desta emenda do Deputado José
Renato, opinamos pela rejeição do veto, bem como pela
manutenção do veto aos arts. 10 e 31, que não têm relação
com a matéria, que é o parecer das comissões técnicas desta
Casa. Este, Sr. Presidente, é o nosso parecer.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.Em votação, os arts. 10 e
31, que receberam parecer pela manutenção. A Presidência vai
submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos
termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra ao
Plenário que os que desejarem manter o veto deverão votar
"sim' e os que desejarem rejeitar o veto deverão votar
'não' Resumindo, 'sim mantém o veto, e 'não' rejeita o
veto. Para tanto, a Presidência convida os Deputados Dilzon
Meio e Roberto Amaral a servirem como escrutinadores. (-
Pausa.) A Presidência esclarece que estão sendo votados os
artigos que receberam parecer pela manutenção do veto. Com  a
palavra, o Sr. Secretário, a fim de proceder á chamada para
votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené

Guedes - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio
Cenaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Ciêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ivo José - Jaime
Martins - João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Milton Sanes - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amarai - Roberto Luiz Soares -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro.
o Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 48 Deputados; foram encontradas
na urna 48 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos. -
- Os escrutinadores procedem á apuração dos votos.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim' 43 Deputados; votaram
"não" 5 Deputados. Está mantido o veto aos arts 10 e 31 da
Proposição de Lei ng 12.199. Oficie-se.
A Presidência vai submeter a votação o veto ao inciso X do
art. 2Q e ao art. 34, o qual recebeu parecer pela
rejeição. Com a palavra, o Sr. Secretário a fim de proceder
á chamada para votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Gilmar Machado -
Homero Duarte - Ivo José - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Leandro - José Maria Pinto - José Remato - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam á abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas -
0 Sr. Presidente - Votaram 49 Deputados; foram encontradas
na urna 49 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam á apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem á apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "não" 48
Deputados. Está rejeitado o veto ao inciso X do art. 2g e ao
art. 34 da Proposição de Lei nQ 12.199. A promulgação.

Questões de Ordem
O Deputado Milton Sailes - Sr. Presidente, dirijo-me,

agora, aos meus pares nesta Casa, mas, principalmente, aos
funcionários da MinasCaixa. Estou nesta Casa há 15 anos,
agora caminhando para um mandato de Deputado Federal. Nunca
vi tal unanimidade - estou achando até que o único voto
"sim" pode não ter existido - numa ação suprapartidária,
com a participação de todos os partidos com assento nesta
Casa. O PT, o PFL, o PSDB, o PDT, o PDC, enfim os partidos
foram unânimes nesta noite memorável, dando essa vitória a
esses sofridos funcionários. Essa não é uma ação minha nem
do Deputado Romeu Queiroz. que é meu colega de MinasCaixa,
mas uma ação dos 77 Deputados desta Casa. Meus parabéns,
companheiros da MinasCaixa!
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, quero cumprimentar o caro Deputado Milton Salles
por suas palavras nesta noite e agradecer aos colegas
Deputados desta Casa, que, de forma unânime, sem se
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preocuparem com partidos, vieram a esta Casa com a
determinação de ajudar essa gente sofrida da Caixa Econômica
Estadual. Sabemos que se cometeu uma violência contra esses
funcionários quando do fechamento daquela instituição. Nós,
que tivemos um primeiro relacionamento com a Caixa, lá pelos
anos de 1957, quando ali retiramos um empréstimo para fazer
o alicerce de nosso barracão de três cômodos, vemos com
muita tristeza essa gente sofrendo perdas salariais, essa
gente sofrendo a dispersão de seus companheiros por esses
rincões de Minas Gerais. Hoje, fico feliz ao verificar que
eles ainda guardam o espirito de união entre si. Vieram
aqui para tentar minimizar o sofrimento de todos aqueles que
não podem estar aqui hoje. Numa pesquisa feita por mim,
percebemos que mais de 320 pessoas já morreram, outras estão
internadas, outras estão em hospitais psiquiátricos em
consequência daquele ato de brutalidade, que foi o
fechamento da CaixaEconômica Estadual . Parabéns aos meus
colegas, parabéns á Mesa e parabéns a vocês que, num gesto
unânime e uniforme, como um feixe de vara da Bíblia, aqui,
juntos conseguiram essa grande vitória, nesta noite, pela
vontade expressa de todos os Deputados, meus colegas. Muito
obrigado-
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, gostaria de aproveitar este momento extremamente
importante para dizer que a definição das próximas
candidaturas fez bem a esta Casa. Hoje, verificamos que é
possível derrubar um veto do Sr. Governador. Gostaria de
aproveitar esta oportunidade para fazer uma conclamação. Da
mesma forma que esta Casa se uniu para derrubar esse veto do
Sr. Governador, gostaria que também se unisse e tivesse a
mesma preocupação com os funcionários do Banco de Crédito
Real, os quais hoje sofrem um ataque brutal. Precisamos
fazer alguma coisa antes que aconteça um mal maior. Faço
esse apelo, neste momento histórico. Se tivéssemos tido uma
atuação mais firme anteriormente, não precisaríamos ver
hoje esses funcionários serem chamados de ex-funcionários.
Eles seriam, sim, funcionários da MinasCaixa. Fazemos esse
apelo, neste momento, ressaltando que é extremamente
importante, no jogo da democracia, mostrar que o Governo
pode ser derrotado nesta Casa, como, pela primeira vez,
aconteceu nesta noite. Espero que com as novas modificações
possamos ter uma nova maneira de atuação nesta Casa, pelo
menos até o final deste ano. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
ng 1-865/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
UEMG e dá outras providências. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
nos 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Educação opinou
pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Justiça, e com as Emendas nQs
3 a 10, que apresentou. A Comissão de Administração Pública
opinou pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 e 2,
da Comissão de Justiça; 3 a 10, da Comissão de Educação, e
11 a 16, que apresentou A Comissão de Fiscalização
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Financeira opinou pela aprovação do projeto com as Emendas
nos 1 e 2, da Comissão de Justiça; 3 a 10, da Comissão de
Educação; 11 a 16, da Comissão de Administração Pública, e
17 a 26, que apresentou. Emendado em Plenário, volta o
projeto às Comissões de Educação e de Administração Pública
para receber parecer sobre as emendas. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, ficando prejudicadas as Emendas nos 1 a
62. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação
das Emendas nos 33, 37, 41, 48, 54, 56 e 62; pela aprovação
das Emendas nos 34, 51, 60 na forma das subemendas que
receberam o ng 1; pela rejeição das Emendas ngs 31, 32, 38,
40, 43 a 46, 49, 50, 52, 53, 57 e 59, ficando prejudicadas
as Emendas nos 27 a 30, 35, 36, 39, 42, 47 e 61, bem como as
Emendas ngs 3. da Comissão de Educação; 14 a 16, da Comissão
de Administração Pública, e 21, da Comissão de Fiscalização
Financeira; pela rejeição do Substitutivo no 1 bem como
apresenta as Emendas nos 63 e 64.
Em votação, o Substitutivo no 1, salvo as Emendas nos 63 e
64. Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 63 e 64,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Rejeitadas. Está, portanto, aprovado, em lo turno, o Projeto
de Lei no 1.865/94 na forma do Substitutivo no 1, ficando
rejeitadas as Emendas nos 63 e 64 e prejudicadas as Emendas
nos 1 a 62. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.991/94, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóveis á FAPEMtG. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1
turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como estão. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, com relação a

esse projeto, gostaríamos, mais uma vez, como fizemos no lo
turno, de deixar registrado que o estamos votando, mas
queremos deixar clara a nossa posição; esse tipo de projeto
não deve voltar a esta Casa. E inadmissivel que continuemos
maltratando a pesquisa e o desenvolvimento cientifico e
tecnológico do Estado. Esse projeto é uma forma de inibir os
recursos para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Não
é correto o descumprimento dos preceitos constitucionais. Só
para resolver o problema do Tribunal de Contas, doam-se
algumas áreas, que, muitas vezes, não terão a mesma
utilidade que teriam os recursos de que os cientistas e
pesquisadores estão necessitando para os estudos de pesquisa
e as universidades. Gostaríamos de deixar isso registrado;
esperamos que seja o último projeto nesse sentido e que o
art. 212 da nossa Constituição possa ser cumprido.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado
Gilmar Machado. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Fica aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 1.991/94 na
forma do vencido em lg turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.999/94. do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Assistência ao
Turismo - FASTUR - e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lg turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está aprovado, em 2Q turno,
o Projeto de Lei nQ 1.999/94 na forma do vencido em 1
turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Resolução n
2.021/94, da Comissão de Justiça, que concede reabilitação
aos ex-Deputados Clodesmidt Riani, José Gomes Pimenta e
Sinval Bambirra. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em lQ turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Marcos
Helênio.
O Deputado Marcos Helênlo - Queremos apenas fazer uma

consulta com relação a um requerimento que nós apresentamos,
relativo ao Projeto de Lei nQ 1.606/93.
Gostaríamos de saber se ele já foi votado, porque amanhã o
prazo da Comissão de Defesa Social estará vencido, e temos
receio de que amanhã o projeto possa ainda entrar nessa
Comissão. Assim, gostaria de saber se o requerimento já
entrou na pauta e foi votado.
O Sr. Presidente - Informo ao Deputado que o requerimento
foi deferido nesta reunião. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está aprovado. em 2g turno, o Projeto de
Resolução ng 2.021/94 na forma do vencido em lQ turno. A
Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
especial de amanhã, dia lQ de junho. ás 8h30min, destinada
ao prosseguimento do Seminário Legislativo Parlamento das
Aguas, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.580/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.580/93, de autoria do Deputado
Milton Salles tem por objetivo dar a denominação de Rodovia
Adolpho Engel à Rodovia MG-184, que liga a BR-266 à BR-491.
Aprovada no lQ turno, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 196 do Regimento Interno

r "

Li
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Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por escopo homenagear o Sr.
Adolpho Engel, já falecido, ao se escolher o seu nome para
atribuí-lo ao trecho da Rodovia MG-184 que liga a BR-265 à
BR - 491, próximo ao Município de Alfenas.
A matéria em apreço foi devidamente examinada pelas
comissões competentes, cabendo-nos, tão-somente, nesta fase,
ratificar o nosso posicionamento anterior, que Visa a
reconhecer o trabalho e as qualidades do Sr. Adolpho Engel
na sua vida pública.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.580/93 no 2o turno,
Sala das Comissões, 6 de junho de 1994.
António Fuzatto, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.348/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.348/93, do Deputado Sebastião
Helvécio, que declara de utilidade pública o Instituto
Histórico e Geográfico da Cidade de Prados - IHGCP - , com
sede no Municipio de Prados, foi aprovado no 2g turno na
forma do vencido no lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § l Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.348/93
Declara de utilidade pública o Instituto Histórico e
Geográfico da Cidade de Prados - IHGCP -, com sede no
Município de Prados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Instituto
Histórico e Geográfico da Cidade de Prados - IHGCP -, com
sede no Municipio de Prados.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de maio de 1994-
Maria Olívia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Wilson Pires.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.686/93
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 1.686/93. do Deputado José Leandro, que
declara de utilidade pública a Associação para Apoio á
Cultura e Arte de Santa Rita - AACA (SR) -, com sede no
Municipio de Duro Preto, foi aprovado no 2g turno na forma
do 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, IQ, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.685/93
Declara de utilidade pública a Associação para Apoio á
Cultura e Arte de Santa Rita - AACA (SR) -, com sede no
Município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
para Apoio à Cultura e Arte de Santa Rita - AACA (SR) -, com
sede no Município de Ouro Preto.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Wílson Pires.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL OU PROJETO DE LEI

NQ 1.711/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.711/93, do Deputado Wanderley Ávila,
que declara de utilidade pública a entidade Belo Horizonte
Futebol e Cultura, com sede no Município de Belo Horizonte,
foi aprovado no 2g turno na forma do vencido no lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.711193
Declara de utilidade pública a entidade Belo Horizonte

Futebol e Cultura, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Belo Horizonte Futebol e Cultura, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.724/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.724/93, do Deputado Baldonedo
Napoleão, que declara de utilidade pública a Associação
Cultural, Educacional e Beneficente O. Inocêncio - ACEBEDI -
com sede no Município de São Vicente de Minas, foi

aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.
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PROJETO DE LEI No 1.724/93
Declara de utilidade pública a Associação Cultural,

Educacional e Beneficente D. Inocêncio - ACEBEDI -, com sede
no Município de São Vicente de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a

Associação Cultural, Educacional e Beneficente D. Inocéncio
- ACEBEDI -, com sede no Município de São Vicente de Minas.
Art. 2c - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.678194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.878/94, do Deputado Jorge Hannas,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Senhora do Porto, com sede no Município de Senhora do Porto,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NQ 1.878194
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária

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

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Wilson Pires, relator - Péricles

Ferreira.
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Selo Horizonte, quinta-feira, 9 de junho de 1994

ATA

ATA DA 559 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei ns 2.056 a 2.062/94- Requerimentos nQs
5.345 a 5.350/94 - Requerimentos do Deputado Roberto Amara]
(2) - Comunicações: Comunicações dos Deputados Mauri Torres,
Simão Pedro Toledo, Maria Elvira e José Militão e outros -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Messias,
Roberto Amara], José Leandro, Marcos Helênio, José Maria
Pinto e Gilmar Machado - 2g PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação
de pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
1.957/94; aprovação - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Roberto Amaral deferimento - Requerimento do
Deputado Roberto Amaral; inclusão do Projeto de Lei n
1.940/94 em ordem do dia - 2a Fase: Questões de ordem -
Discussão e votação de proposições; Requerimento do Deputado
Tarcísio Henriques (inversão da ordem do dia); aprovação -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 1.990/94;
discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem;
apresentação das Emendas ns 9 a 16; encerramento da
discussão; designação de relator; utilização do prazo
regimental pelo relator; inexistência de "quorum' para
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

- ABERTURA
- As 14h14min, comparecem os Deputados;
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo braz
- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -

2 Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson
Adauto - Antõnio Carlos Pereira - Antõnio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista - Francisco

m

 

 Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -

o

 

 Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - João Batista - João Marques
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José

o Leandro - José Maria Pinto - José Renato - kemil Kumaira -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton
Salies - Paulo Pettersen - Raul Messias - Reinaldo Lima -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
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- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lã  (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Tarcísio Henriques, 1Q-Secretário 'ad hoc", lê

a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Administração em exercício, agradecendo a esta Casa o
encaminhamento das propostas colhidas nas audiências
públicas das macrorregiões do Jequitinhonha e do Alto
Paranaiba, realizadas nos Municípios de Almenara e
Patrocínio, respectivamente.
Do Sr. Paulo Fernando Soares de Oliveira, Prefeito

Municipal do Município de Governador Valadares, agradecendo
o comunicado da realização da audiência pública na região do
rio Doce, nos dias 26 e 27 de maio do corrente.
Do Sr. Antônio Cláudio Vieira, Presidente da Câmara

Municipal de São Francisco, solicitando o empenho desta Casa
com vistas a que o orçamento do Estado contemple
prioritariamente obras e investimentos por regiões,
proporcionalmente às necessidades de cada uma. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)
Do Dr. Aluizio Fantini Valêrio, Presidente da R!JRALMINAS
(2), encaminhando, em atenção a pedido da Gerência-Geral de
Consultoria e Pequisa da Casa, cópias de documentos que
complementam a instrução dos processos de legitimação de
terras devolutas rurais e urbanas enviados por meio das
Mensagens ns 460 e 476A/94, do Governador do Estado.
Do Sr. Francisco Pereira da Silva, Presidente do Conselho
Regional de Administração de Minas Gerais, agradecendo
convite para participar da audiência pública da região do
Triângulo e informando que o Conselho se fará representar na
pessoa do administrador Haroldo Rocha de Andrade.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.056194

Autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de
Peçanha os terrenos que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - O Poder Executivo fica autorizado a reverter ao

Município de Peçanha os seguintes imóveis:
- terreno medindo 25m (vinte e cinco metros) por 30m

(trinta metros), com área total de 750m2 (setecentos e
cinqüenta metros quadrados), situado na Avenida Cantagalo,
confrontando pelo lado esquerdo com terrenos de sucessores
de José Luiz Barbosa e, pelos demais, com terrenos da
municipalidade;
II - terreno medindo 25m (vinte e cinco metros) de frente
por Som (cinqüenta metros) de fundo, com área total de
1.250m2 (mil duzentos e cinqüenta metros quadrados) situado
na Avenida Cantagalo, confrontando pelo lado de cima com
terrenos de Alcebiades Conrado e Geraldo da Silva Leite e,
pelos demais lados, com terrenos de Pedro Cassimiro dos
Santos;
III - terreno medindo 22m (vinte e dois metros) de frente

por 22m (vinte e dois metros) de fundo, com área total de
484m2 (quatrocentos e oitenta e quatro metros quadrados),
situado na Praça do Rosário, confrontando por todos os lados
com terrenos do patrimônio municipal-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 11 de maio de 1994.
Bonifácio Mourão
Justificação: Nos anos de 1965 a 1069, a Prefeitura

Municipal de Peçanha doou, entre outros, três terrenos ao
Estado para construção de posto de saúde e cadeia pública.
Ocorre que, ao longo dos anos, quando foi oportuno e
possível, a Prefeitura Municipal construiu um prédio na Rua
José Bonifácio, esquina com a Praça Antônio da Cunha, para
nele fazer funcionar, como até hoje funciona, o posto de
saúde. Doou outro terreno ao Estado, situado na Avenida N.
Sra. de Fátima, onde o Estado construiu o prédio para a
cadeia pública -
A finalidade para a qual cada terreno foi doado foi

atendida; a Prefeitura Municipal necessita dos imóveis para
neles construir:
1 - no situado na Av. Cantagalo, com área de 750m2, um

prédio destinado ao alojamento de um quartel e á Delegacia
de Policia;
2 - no situado na Av. Cantagalo, com ara de 1.250m2, uma
fábrica destinada a construir manilhas e blocos para
calçamento;
3 - no situado na Praça do Rosário, área de lazer para a
população carente de locais adequados.
Nada mais justo, portanto, que esta Casa autorizar a
reversão dos imóveis, principalmente considerando-se o
do arU 6Q do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que determina a pena da reversão dos imóveis á
Prefeitura se, em três anos contados da promulgação da
Constituição, o Estado não fizer cumprir as finalidades dos
imóveis recebidos em doação.
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Aguardo de meus pares a aprovação do projeto de lei em
tela.
- 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 2.057194
Declara de utilidade pública a Creche e Pré-Escola Lar dos
Pequeninos, com sede no Município de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche e
Pré-Escola Lar dos Pequeninos, com sede no Município de
Guanhães.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 1994.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Creche e Pré-Escola Lar dos Pequeninos,

situada no Município de Guanhães, é uma sociedade civil sem
finalidade lucrativa e presta um serviço inigualável dentro
da comunidade guanhanense. São objetivos da entidade: o
atendimento integral ás crianças até 6 anos e 11 meses,
enquanto seus pais trabalham; o atendimento e o apoio
humano, espiritual e promocional as famílias das crianças
inscritas nessa entidade.
Criada em 21/7/89, a entidade mencionada é mantida pelo
Instituto Secular das Cooperadoras da Família e tem sede na
Rua Dr. Lopes, na cidade de Guanhães, sendo sua diretoria
composta de pessoas idôneas que não recebem remuneração pelo
exercício dos cargos que ocupam.
Por reputar como de fundamental importância para a
sociedade o apoio a instituições que visem ao
desenvolvimento de serviços tão relevantes, é que submeto á
apreciação dos meus nobres pares este projeto de lei.
Ademais, preenchendo a Creche e Pré-Escola Lar dos
Pequeninos todos os requisitos exigidos pela Lei nQ 5.830,
de 1971, aguardo de meus pares 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.

PROJETO DE LEI Ng 2.058/94
Declara de utilidade pública o Hospital Divinense,
localizado no Município de Divino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
Divinense, localizado no Município de Divino.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
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Justificação: O Hospital Divinense 4 uma instituição civil
sem fins lucrativos que tem por objetivo a assistência
médica nos campos curativo e preventivo a toda a comunidade
divinense e, em especial, ás camadas mais pobres da
população. O hospital exerce um trabalho meritório e
dedicado, que é reconhecido por toda a sociedade divinense.
A entidade satisfaz a todos os requisitos para ser
declarada de utilidade pública, uma vez que está em
atividade há mais de dois anos e tem seus estatutos
devidamente registrados e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício dos cargos
que ocupam.
Pelas razões apresentadas, confiamos na 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 2.059/94
Declara de utilidade pública a Associação Serra Esporte

Clube Social, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Serra Esporte Clube Social, com sede no Municipio 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. 26 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A Associação Serra Esporte Clube Social,

entidade esportiva sem fins lucrativos, tem a finalidade de
promover o bem-estar de seus associados, além de se dedicar
a atividades de cunho recreativo, esportivo ou cultural.
o caráter social da entidade supramencionada é motivo
bastante para torná-la merecedora do titulo de utilidade
pública.
Esperamos contar com o apoio de nossos pares para que esta

proposição seja aprovada-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI No 2.060/94
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo,

com sede no Município de São Pedro da União.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São
Vicente de Paulo, com sede no Município de São Pedro da
União.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
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Justificação: 0 Asilo Vicente de Paulo é uma associação
civil sem fins lucrativos que tem por objetivo a prática da
caridade cristã por meio da assistência social e educativa à
comunidade, da ajuda para solucionar o problema da moradia e
da assistência aos pobres e aos idosos.
Seu trabalho meritório é reconhecido pela comunidade desde
1949.
A entidade satisfaz a todos os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, quais sejam: está em
atividade há mais de dois anos, tem seus estatutos
devidamente registrados, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que nada percebem pelo exercido dos cargos
que ocupam.
Confiamos na aprovação desta proposição pelos nossos pares.
- 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 2.061/94
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade das Senhoras

dos Rotarianos, com sede no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa da
Amizade das Senhoras dos Rotarianos, como sede no Município
de Ponte Nova.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos
é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por
objetivo a prática de ações de assistência social à
comunidade, propondo-se a ajudar na solução de problemas
ligados às pessoas carentes. Seu trabalho meritório é
reconhecido por toda a sociedade ponte-novense.
A entidade preenche todos os requisitos para ser declarada
de utilidade pública, pois está em atividade há mais de dois
anos, tem seus estatutos devidamente registrados, e sua
diretoria é composta de pessoas idóneas que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos q ue ocupam.
Pelos motivos apresentados, confiamos que os nobres pares
irão aprovar este projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 2.062/94
Declara de utilidade pública a Corporação Musical São José

de Bicas, com sede no Município de Bicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArU lg - Fica declarada de utilidade pública a Corporação

Musical São José de Bicas, com sede no Município de Bicas.
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Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 1994.
Bené Guedes
Justificação: A Corporação Musical São José de Bicas tem

como objetivo estudar e aperfeiçoar a arte musical.
o corpo da banda é constituído, atualmente, de 40 músicos
formados pela escola de música da Corporação e 20 alunos em
fase final de aprendizado, prontos para serem aproveitados
no corpo da banda. A população biquense se orgulha de ter
uma banda de música que sobrevive a momentos difíceis usando
corno principal arma o amor à arte.
Pelo exposto, contamos com a aprovação deste projeto de

lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
No 5.345/94, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado para que envie à
Assembléia Legislativa projeto de lei visando a corrigir os
salários dos professores aposentados. (- A Comissão de
Educação.)
Ng 5.346/94, do Deputado Bonifácio Mourão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado para que envie à
Assembléia Legislativa projeto de lei visando a reduzir o
prazo de apostilamento para cinco anos.
NQ 5.347/94, do Deputado Milton Salles, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Galdino Batista da Silveira, ex-Vereador do Município de
Carmópolis de Minas. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
NQ 5.348/94, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
liberação de recursos a fim de que se execute plano
habitacional para os cidadãos debaixa renda no Município de
Além Paraíba. (- A Comissão de Saúde e Ação Social-)
Ng 5.349/94, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando

seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
asfaltamento da rodovia que liga o Município de Chácara ao
Distrito de Filgueiras, numa extensão de 12km. (- A Comissão
de Administração Pública.)
Ng 5.350/94, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
implantação de um pólo industrial no Município de Além
Paraíba. (- A Comissão de Assuntos Municipais-)
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja retirado de
tramitação o Substitutivo rig 1 ao Projeto de Lei ng
1.605/93, de sua autoria. (- A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno.)
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Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei ng 1.940/94, de sua autoria. (-
Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art.
288 do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Mauri Torres, Simão Pedro Toledo, Maria Elvira e José
Militão e outros.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado Raul

Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, pessoas presentes nas galerias da Assembléia,
ocupo esta tribuna, depois de me ausentar desta Casa durante
vários dias, para fazer um relato sucinto da viagem que fiz,
a trabalho, á Europa, a convite de uma instituição alemã,
ISA - Emche-Park, que reúne várias Prefeituras, enfim, o
Governo do Estado da região da Westphalia Renana. Foi
realizado um encontro com representantes de mais de 60
países do mundo inteiro, e tivemos a honra de ser
convidados, mas, infelizmente, fomos o único representante
da América Latina.
No final do referido encontro, depois de intensos trabalhos
que consumiam mais de 10 horas por dia, com visitas a
projetos de recuperação ambiental realizados naquela região
e apresentação de informações de trabalhos realizados em
outras regiões, foi muito importante visitar as fábricas que
estão, hoje, transformando-se em centros de lazer.
A segunda parte da viagem foi dedicada a visitas a
parlamentos de várias cidades, de várias regiões,
notadamente de Dusseldorf, Colónia, Essen e Aachen. na
Alemanha; Paris, Barcelona e Madri, colhendo cópias das
Constituições e dos Regimentos Internos, enfim, procurando
estabelecer possíveis intercâmbios entre a Escola do
Legislativo desta Casa e os Poderes Legislativos dos outros
países, principalmente os da Europa. No caso da Espanha,
penso que a situação política, social e, até mesmo,
econômica aponta para uma fertilidade enorme no
relacionamento com o Brasil, pelo fato de estarmos
caminhando num mesmo sentido, ou seja, o da democratização
do Estado e o da ascensão ao Governo de forças políticas
mais à esquerda.
Mas, em geral, o panorama político da Europa, hoje, é

dominado pela questão das eleições próximas, do dia 12, para
o Parlamento Europeu, as quais, em muitos lugares,
funcionam como uma prévia para as eleições nacionais,
regionais e locais, que ocorrerão até o fim do ano. Como
todos sabem, 1994 é o ano das eleições em todo o planeta, em
todos os continentes.
Essas eleições para o Parlamento Europeu são marcadas por
um duplo fenômeno, que , na verdade, são as duas faces de
uma mesma moeda. De um lado, temos o fantasma do desemprego
e a guerra contra esse desemprego. Por outro lado, essa
guerra assume contornos fascistas, nacionais, ainda que
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socialistas. A impressão que se tem é que estamos às
vésperas da próxima guerra mundial; que vamos ter, dentro de
dois ou três anos, um novo conflito. E por quê? Porque o
fenómeno do desemprego faz nascer nas pessoas uma visão
errada, equivocada, isolada do todo, levando-as a enxergar
apenas uma solução própria, mesmo que tal solução seja a
guerra e a destruição.
0 mais triste e paradoxal em tudo isso é que se trata de

uma crise de abundância. Existem várias usinas de carvão, no
vale do Rhur, que estão demitindo seus empregados, embora
todas elas estejam aumentando a produção e, principalmente,
a produtividade e a lucratividade. Em todos os setores, está
sendo gerado o desemprego, desde o setor do comércio, do
consumo do dia-a-dia, da mercearia, até os setores das
operações mais complexas, que são realizadas por
computadores milhões de vezes mais eficientes que qualquer
ser humano.
Tudo isso mostra a contradição insolúvel do sistema

capitalista nos moldes em que ele se apresenta. Não teremos
outra saída, senão a destruição. Sabemos que uma terceira
guerra mundial colocaria em risco a população de todo o
planeta, o que não é uma grande coisa, se comparado com o
universo, mas é alguma coisa para nós, seres humanos.
Então, as eleições para o Parlamento Europeu estão sendo

marcadas por esses fatos. E as propagandas apontam para uma
destruição planetária e para o retorno do nacionalismo
exacerbado. São apavorantes os bandos de 200 a 300 jovens
encontrados nas ruas. São os tais dos "excluídos". Estes,
porém, são diferentes dos que existem no Brasil: aqui, nós
somos excluídos há 500 anos, desde a época do colonialismo
português. São 30 ou 40 milhões de excluídos no Brasil. Na
Europa, a coisa é diferente: o excluído é novo, é o cara
que tem 2m de altura, não sei quantas toneladas de
proteínas, e é filho de um incluído, que gozou, até há pouco
tempo, de todos os benefícios sociais, de todas as garantias
de saúde e seguro desemprego. No ritmo em que as coisas
vão, a insolvência é inevitável. Dai, o fantasma de uma nova
guerra que apavora a todos e que não é a solução. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado Roberto

Amara].
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, representantes da imprensa,
distinto e seleto público que hoje está presente nesta Casa,
desejamos, nesta oportunidade, render nossa homenagem à
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMDNTES -, que,
às vésperas de completar 32 anos de funcionamento, foi
reconhecida como universidade estadual - anteriormente era
particular - pelo Conselho Estadual de Educação. O
auspicioso acontecimento deu-se em 14 de abril próximo
passado.
Educar é tarefa que tem principio e fim na pessoa humana. A

sociedade interessa, por um lado, promover o desenvolvimento
do indivíduo, por meio da atualização de suas
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potencialidades; por outro lado, interessa-lhe,
principalmente, conservar, transmitir e enriquecer a cultura
grupal, tornando a pessoa simultaneamente beneficiária e
construtora do acervo cultural. A educação, pois, deve ser
um processo que desperte todas as dimensões sociais,
enriquecendo, desse modo, o próprio exercício da cidadania.
Assim, a educação é a um tempo conservadora e transformadora
do mundo. Cada vez mais ela se torna instrumento de
modernização e progresso.
A UNIMONTES tem sua filosofia de trabalho baseada nesses
principlos. Graças a isso, tornou-se uma instituição
respeitada e acatada como modelo de ensino para uma vasta
região, num raio aproximado de 500km, abrangendo o Norte de
Minas, o vale do Jequitinhonha e o Sul da Bahia.
Montes Claros, orgulhosa Capital mineira da SUDENE, a maior
e mais dinâmica concentração urbana do Norte do Estado,
sente-se envaidecida ao ver estadualizada sua universidade.
Nossos antepassados jamais poderiam imaginar que o antigo
arraial de Nossa Senhora da Conceição e São José, criado
pelos bandeirantes em 1769, que ganhou foros de cidade há
137 anos, adotando o nome da antiga fazenda do pioneiro
Antônio Gonçalves Figueira, viesse um dia a se tornar o mais
importante pólo dessa vasta região, que abrange 51
municipios, com um total de quase 2 milhões de habitantes.
Foi preciso muita luta, muita disposição para o trabalho e
sacrifícios imensos, sob um clima semi-árido, para que o
lugar se tornasse uma potência económica regional.
Até 1960, a agropecuária e o comércio foram suas atividades

econômicas fundamentais. Porém, após sua inclusão na área de
abrangência da SUDENE, classificada como Polígono das Secas,
Montes Claros deslanchou também como parque industrial de
rápido desenvolvimento. Hoje, o setor agropecuário continua
forte, de acordo com a tradição de sua economia, porém as
principais alavancas de seu progresso estão assentadas no
comércio e na indústria.
Montes Claros tornou-se importante centro irradiador de
desenvolvimento econômico e cultural, conta com modernos
meios de tansporte e comunicação e destaca-se nas áreas de
saúde, ação social, turismo e, principalmente, educação. O
crescimento e a mais moderna tecnologia convivem ali, sem
conflitos, com a preservação das tradições da cultura e do
meio ambiente.
Um dos esteios desse invejável progresso é a UNIMONTES. Sua
criação Iniciou-se há 32 anos, a partir de diversas
faculdades autônomas, que foram sendo instituidas pelo
espirito empreendedor e arrojado de vários pioneiros da
iniciativa privada.
Atualmente, a UNIMONTES conta com 18 departamentos, que têm
funções administrativo-pedagógicas nas áreas de ensino,
pesquisa e extensão. José Geraldo de Freitas Drummond, atual
Reitor, gosta de reiterar que ela adota a estrutura de
departamentos autônomos, que caracteriza a maior parte das
universidades modernas do mundo.
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Está em construção o seu "campus" universitário, e investe-
se com determinação em laboratórios básicos, que servirão às
áreas de ciências biológicas e saúde, setores de grande
importância para a formação de técnicos de que carece a
região. Por isso, também têm sido empenhados esforços na
formação de uma biblioteca central de grande porte,
essencial ao atendimento das necessidades de estudantes e
da comunidade em todas as áreas de informação.
Consolida-se também a Escola Técnica de Saúde, que
constitui para Montes Claros e para a região eficiente
centro de formação e treinamento de pessoal auxiliar. Ela
deverá suprir a carência de mão-de-obra qualificada para
serviços assistenciais da saúde, principalmente na área da
enfermagem-
Em consonãncia com o disposto no art. 81 do Ato das

Disposições Transitórias da Constituição mineira de 1989, a
uNIMONTES tornou-se Universidade Estadual. Acompanhando o
espírito do dispositivo constitucional, a entidade, além do
ensino, tem a seu cargo a tarefa de participar do processo
de desenvolvimento e até mesmo conduzi-]o, mediante o
incentivo á pesquisa científica e tecnológica. E na dinâmica
dessas pesquisas que se busca a independência dos países em
desenvolvimento, pois o que lhes importa não é a aquisição
de tecnologia do Primeiro Mundo, mas a criação de
conhecimento próprio adaptado ás peculiaridades locais.
A UNIMONTES é hoje uma instituição que se expande e se
inova, que cria e serve de modelo. Seu pleno funcionamento e
a ampliação do número de vagas de suas faculdades constituem
fatos importantes para o desenvolvimento regional. Estão,
pois, de parabéns seus diretores e a comunidade por mais
essa vitória de sua universidade.
Finalizo levando ao conhecimento de todos que, na semana

passada, nas comissões temáticas, foi aprovada a mensagem do
Sr. Governador - tive o privilégio de relatar o parecer
sobre ela - que estrutura, em definitivo, essa
universidade, devendo o parecer vir a Plenário para
aprovação. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado José

Leandro.
O Deputado José Leandro - Sr. Presidente, demais membros da
Mesa, caros colegas Deputados, senhores das galerias, o
jornal "Folha de São Paulo", no dia 31 de maio, publicou
artigo que eu gostaria de ver transcrito nos anais da Casa.
Trata-se de artigo do editorialista Luis Nassif, com o
titulo "O Construtor de País", que diz o seguinte, em certo
trecho: "Caminhando para os 75 anos .... Abro um parêntese
porque o Prof. Aluisio Pimenta fará 71 anos e não 75.
Parece-me que esse é o único engano do jornalista. (- Lê:)

'O Construtor de País
Caminhando para os 75 anos, em sua casa, ou na sua nova
frente de batalha, a Universidade Estadual de Minas Gerais,
Aluísio Pimenta continua sendo um referencial relevante, um
dos últimos remanescentes de uma geração de homens públicos
empenhados permanentemente em reconstruir o país.
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No inicio dos anos 60, depois de ter conquistado reputação
acadêmica internacional na área de farmácia, Aluísio Pimenta
modernizou o ensino universitário no Pais, com as reformas
na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.
A partir de 1964, tornou-se alvo preferencial do general

Guedes, o comandante do Exército em Minas, que conseguiu sua
cassação. Seguiram-se anos de exílio, que lhe conferiram uma
visão extraordinária do mundo. Foi diretor do Banco Mundial,
professor visitante em universidades inglesas, norte-
americanas, japonesas e chinesas, absorvendo as novidades
com a sagacidade de um caipira e a visão de futuro dos
verdadeiros estadistas.
De volta ao Brasil, tornou-se ministro da Cultura e alvo de
uma campanha de desmoralização por parte de uma
intelectualidade para quem o máximo de cosmopolitismo
consistia em citar "crooners in" da noite de Nova York. Ao
mencionar a broa como um bem cultural, trataram o professor
como a um caipira recém-chegado á Capital. Multo mais que
isso, era um cidadão do mundo, de volta ao seu pais, e com
sede extraordinária de Brasil.

Japão e China
O professor foi um dos primeiros intelectuais a disseminar
no Brasil as virtudes do modelo empresarial japonês. Foi o
primeiro a divulgar as grandes soluções que a China
conseguiu para a questão da fome. Agora, seu tema predileto
é o da Interiorização do ensino universitário como
intrumento de descentralização do desenvolvimento.
O exemplo que utiliza para demonstrar a tese é o interior
de São Paulo. De Início, havia faculdades disseminadas por
todo o Estado, algumas de boa qualidade, outras meras
vendedoras de diploma. Com o tempo, ajudaram no
desenvolvimento econômico de seus municípios. Quando
articuladas de maneira coerente pela UNESP - Universidade
Estadual Paulista -, aprimoraram gradativamente sua
qualidade e hoje são exemplares.
O professor pretende levar este modelo para Minas, amarrado

a uma ampla interação com projetos econômicos de interesses
das respectivas comunidades. Seu projeto piloto é do
aproveitamento do potencial hídrico de Minas para
piscicultura e turismo.
Aluisio Pimenta voltou impressionado da China, quando
percebeu que a criação de peixes havia resolvido o problema
da fome. Mais impressionado ficou quando especialistas
chineses lhe informaram que os rios brasileiros abrigam as
dez maiores espécies do mundo. "Se tivéssemos um surubi,
alimentaríamos o mundo", disse-lhe o técnico.
Como sempre ocorre, o professor levanta bandeiras
aparentemente simplistas como a interiorização do ensino
-, mas de enormes repercussões práticas. De início, provoca
muxoxos em intelectuais que só se impressionam com
complexidades inviáveis e desamarradas de modelos. O
professor não se importa e vai repetindo sem parar suas
lições.
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Gradativamente, a idéia vai-se impondo. Quando se torna

vitoriosa, o professor nem se preocupa em comemorar.
Como um construtor de pais, sua cabeça já está no lance

seguinte."
- Publicado de acordo com o texto original.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado Marcos
Hel ênio.
O Deputado Marcos Ilelênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
funcionários presentes nas galerias, aposentados da Caixa
Beneficente da Guarda Civil e Policia de Trânsito. A razão
da nossa presença nesta tribuna é a necessidade de
discutirmos acerca do projeto de lei que trata de assunto de
interesse da Caixa Beneficente e sei, também, ser este o
motivo da presença, nas galerias, dessas valorosas figuras
humanas, pessoas que contribuíram, efetivamente, para a
segurança do nosso Estado e, agora, encontram-se relegadas a
segundo plano.
Queremos falar sobre o projeto e, também, a respeito do
substitutivo, que tramita nesta Casa, esperando que ele seja
rejeitado.
Na verdade, a questão da Caixa Beneficente teve seu inicio

quando vários funcionários, na ativa e aposentados, tendo á
frente o Beloni e o Austregésilo, aqui estiveram, na
Comissão de Defesa do Consumidor, para falar a respeito da
Caixa Beneficente, que é, na verdade, regida por uma lei do
ano de 1927. Trata-se de uma lei muito antiga que permite,
até hoje, que a direção da Caixa fique com o Secretário de
Segurança em exercício, com o Chefe do Departamento de
Trânsito e o Superintendente da Policia. Precisamos analisar
o que ocorreu nesses anos todos, principalmente nos últimos
20 anos. Os associados não tinham acesso ás informações da
Caixa Beneficente e não participavam de seus benefícios, o
que motivou uma série de denúncias que gostaríamos fossem
apuradas e solucionadas de maneira democrática e
participativa. Convidamos, diversas vezes, a comparecer,
ás reuniões da Comissão de Defesa do Consumidor, o Sr.
Secretário de Segurança e o Dr. Wanderley Vieira de Andrade,
na tentativa de contornar aqueles problemas vividos pelos
associados. Na verdade, apresentamos vários requerimentos
sobre o assunto. Ao que me consta, a gestão dessa Caixa era
autoritária, nebulosa e caracterizada pela ausência de
informações aos contribuintes. As medidas eram tomadas ao
arbítrio do Secretário de Segurança. Era uma minoria que
administrava a Caixa, conforme lhes convinha.
As denúncias que chegaram a esta Casa eram as de que os
dirigentes da Caixa, alguns aposentados pelo serviço público
e pela Caixa e os reconduzidos aos seus postos na entidade
percebiam remuneração muito alta. Havia, também,
irregularidades no provimento dos cargos da Caixa.
Considerando-se que a Caixa é um órgão público, estar-se-ia
contrariando a Constituição, acumulando então a remuneração
de cargos as pessoas que exerciam cargos na Caixa, recebendo
salários elevados, inclusive com uma assessoria muito
grande.
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Estaria, também, sendo ferida a Lei Orgânica Policial em
seu art. 135, que proibe, expressamente, a compatibilidade
entre a função policial e qualquer outra atividade
profissional remunerada. Isso sem falar nos casos dos
servidores policiais que ficavam â disposição da Caixa
Beneficente e, ainda, outras irregularidades
administrativas.
Surgiu a denúncia na Comissão de Defesa do Consumidor e
propusemos a CPI, da qual vamos falar. As questões são as
seguintes:
- alienação de imóveis pertencentes à entidade, promovida

de maneira irregular, sem conhecimento dos associados e sem
que se tenha noticia do destino dado aos valores apurados.
Pedimos informações a respeito e não recebemos respostas.
- cobrança irregular ou indevida de determinados benefícios

como, por exemplo, auxilio-funeral, que deveria ser gratuito
e é cobrado.
- a direção da Caixa pagou, por muito tempo, às
pensionistas valores que, ainda hoje, não chegam a um
salário mínimo. Esses valores pagos a menos devem ser
restituídos com correção às viúvas, e isso já foi objeto de
um requerimento nesta Casa.
- doações volumosas sem consulta aos contribuintes, em

completa dissonância com o discurso oficial de sua direção,
sempre alegando problemas financeiros.
- desvirtuamento da finalidade da Caixa, com inclusão de

milhares de contribuintes que nada tinham a ver com a Caixa.
A Comissão de Defesa do Consumidor apresentou o Projeto de
Lei nQ 1.605, propondo que a Caixa retornasse aos seus
legítimos donos, que são os associados. O que propusemos?
Que o Secretário de Segurança fizesse a convocação de uma
assembléia, em 60 dias, e fosse, então, debatida a nova
forma democrática de composição da diretoria, que seria
eleita entre os associados. Isso não foi atendido.
O nosso projeto é nesse sentido. Foi aprovado nas
Comissões, foi aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça e ia entrar em Plenário. No entanto, foi
obstaculado por um substitutivo apresentado pelo Deputado
Roberto Amara]. Gostaria que o Deputado Roberto Amaral, aqui
presente, explicasse o seu substitutivo Acho que ele
deveria usar a palavra e falar que o substitutivo dele é
pior do que a lei de 1927. E Importante saber, porque,
talvez, o Deputado Roberto Amaral tenha recebido seu
substitutivo pronto e não deve saber exatamente qual o seu
conteúdo, porque não é possível que ele tenha ampliado os
poderes da Secretaria de Segurança, criando um conselho sem
representação dos associados. Ora, é brincadeira!
E preferível manter a lei de 1927 a passar esse
substitutivo. Pedimos a sua retirada e que haja, no mínimo,
uma negociação e uma discussão para que consigamos aprovar
na integra o Projeto de Lei nQ 1.605, para que a Caixa
Beneficente não fique mais com uma lei arbitrária como a de
1927.
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Esse projeto foi apresentado e aprovado na Comissão de
Defesa do Consumidor, com uma participação muito boa. De
repente, houve essa interferência da Secretaria de Segurança
nos rumos aqui da Casa- Estamos aguardando duas respostas:
primeiro, que esse substitutivo seja retirado de fato e que
haja discussão de um novo projeto e, segundo, queremos que a
CPI tenha, realmente, andamento, para que possamos ouvir
aqui as pessoas envolvidas nessa Caixa. Já temos as 26
assinaturas necessárias para a instauração da CPI. Esperamos
fazer aqui uma ampla discussão sobre os destinos da Caixa,
para levantar os erros cometidos e punir os culpados pelos
desvios.
Penso que é isso que os associados devem esperar: que a

CPI seja instaurada; que o Projeto de Lei no 1.605 seja
aprovado e que façamos uma discussão com os associados para
ver de perto como vai ficar a vida dessa Caixa que, até
hoje, agiu de uma forma obscura, lamentável e prejudicial
aos seus associados-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado José Maria

Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Sra. Deputada

Maria José Haueisen, colegas parlamentares, quero, acima de
tudo, cumprimentar e parabenizar esse grupo de homens
abnegados da Policia Civil, que já deram sua própria vida
envelhecendo nas ruas, no sereno e nas agressões que
sofreram na Capital e nos rincões de Minas Gerais. Hoje,
esses homens dão um exemplo de união, de força e de vontade
para a Policia Civil, a fim de resolver esse problema
crucial que é o problema da Caixa Beneficente dos Guardas-
Civis e Inspetores de Trânsito.
Entrei para a Policia Civil em 1957 e me inscrevi para
participar da Caixa Beneficente, que iria, no futuro,
beneficiar as viúvas e as pessoas que estivessem enfermas ou
carentes de recursos. Não obstante, o que vimos foi uma
Caixa Beneficente quebrada, rolando milhões de cruzeiros
para o Estado de Minas Gerais em beneficio de poucas
pessoas. Sabemos que o Estado de Minas Gerais tem até

a assumido, de certa forma, o pagamento da aposentadoria e da
pensão das viúvas. Mas isso não é tudo, porque ainda existem
muitas pessoas que estão nesse processo. Quero dizer que
também me inscrevi nesse procedimento do Deputado Marcos
Helênio, porque entendo que é função do Deputado trabalhar
em favor das classes menos favorecidas e das classes que

o estão em situação de agrura, como é o caso dos meus caros
colegas e o meu também. Eu, José Maria Pinto, me inscrevi lá
fora, colocando meu MASP 40.857. Isso significa que eu estou
na mesma situação de premência em que vocês se encontram.

o Não posso tirar essa assinatura, como é o desejo de muitas
pessoas. Não poderia fazê-lo. Não obstante, acho que

.3 deveríamos nos reunir com o Sr. Secretário e com o
Presidente da Caixa Beneficente para encontrarmos uma
solução que seja condizente com os interesses da categoria
de que faço parte. A situação da Caixa Beneficente, como
disse o Deputado Marcos Helênio, está muito nebulosa. E
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preciso encontrarmos uma forma, talvez um substitutivo, que
satisfaça aos interesses desse grupo que aqui está- Eu me
coloco á disposição de vocês, já que tenho em mão um esboço
de um substitutivo, formulado por um abnegado homem que está
trabalhando em prol desse grupo, o qual vai ao encontro dos
interesses da Assembléia Legislativa e da Caixa Beneficente.
Assim, a Polícia Civil dará um grande exemplo de união.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada. Três assuntos me trazem a essa tribuna, nesta
tarde. Em primeiro lugar, gostaria de comunicar á Casa, já
que não tivemos esta oportunidade em virtude do seminário
realizado semana passada, a visita que fizemos ao Presidente
da Caixa Econômica Federal, em Brasília. Entregamos a S.
Exa. o relatório sobre as irregularidades dos conjuntos
habitacionais construidos no Estado de Minas Gerais. Também
aproveitamos a viagem para visitar a Presidência da
Associação dos Funcionários da Caixa e alguns representantes
do Congresso Nacional, especialmente o Deputado Nilmário
Miranda. O relatório foi acatado pela Procuradoria-Geral da
República, que vai investigar as irregularidades e,
principalmente, a participação do ex-Presidente da Caixa
Econômica Federal, Sr. Danilo de Castro, hoje candidato a
Deputado Federal pelo PSDB. de elementos da Caixa e também
do rNOCOOP e da CENTRAB.
Na ocasião, pudemos externar a nossa tristeza com esta

Casa, que tem se omitido diante das questões dos conjuntos
habitacionais de Minas Gerais. Esta Casa constituiu uma
comissão com recursos do povo mineiro para levantar a
questão dos conjuntos habitacionais, lamentavelmente, quando
a comissão chegou a resultados e eram necessários alguns
encaminhamentos, estes foram barrados. Pudemos relatar tudo
isso. Faço um apelo ao Deputado José Ferraz para que
preservemos o bom nome do parlamento mineiro, que deu tanta
contribuição aos movimentos de liberdade, que deu tantos
exemplos de participação política. Nós não podemos.a
Presidência desta Casa não pode dar cobertura ao ex-
Presidente da Caixa, hoje candidato a Deputado Federal pelo
PSDB. E preciso dar prosseguimento ao trabalho sobre os
conjuntos habitacionais, porque não é só o nome do
Presidente José Ferraz que está em julgamento, mas é o nome
do parlamento mineiro que está sendo avaliado.
Por que a Assembléia Legislativa está com tanto medo de dar
prosseguimento aos trabalhos referentes ao conjunto
habitacional? O Congresso Nacional já começou a agir e.
apesar de todos os graves problemas que tem enfrentado, ele
não se omitiu diante dos fatos, como a Assembléia, na pessoa
de seu Presidente, lamentavelmente tem se omitido.

 

O segundo assunto que me traz a esta tribuna é o
lançamento oficial da candidatura do companheiro Lula e do
companheiro Carlão. no Triângulo Mineiro. Esses dois
companheiros visitaram, de quinta-feira a sábado, sete



cidades do Triângulo Mineiro: Araguari, Estrela do Sul,
Indianôpolis, Monte Carmelo, Uberlândia, Tupaciguara e
Uberaba. Muita gente anda dizendo que, no Triângulo Mineiro,
a maioria dos eleitores está decidida a votar em Hélio
Costa- Pois podem se preparar para uma surpresa. Foi
extremamente positiva a passagem dos nossos companheiros por
essas cidades. Com certeza, nas próximas pesquisas, o
Triângulo Mineiro vai estar dando outra contribuição aos
percentuais da candidatura do companheiro Carlâo. Durante
essa viagem, o companheiro Carlão pôde conversar com vários
setores evangélicos, pôde visitar exposições e, ao mesmo
tempo, debater com setores organizados da população. E,
tenho a certeza de que a campanha do companheiro Carlão
começa a ganhar uma nova dimensão, não só na Capital, mas,
principalmente, no interior, onde as pequenas caravanas têm
contribuido para a mudança dos percentuais.
O terceiro assunto diz respeito a um comunicado que quero
fazer. Ontem á noite, aqui na Assembléia, contamos com a
presença de várias lideranças evangélicas para
constituirmos o Comité Estadual Evangélico Pró-Lula e Pró-
Carlão, onde estaremos produzindo materiais para serem
divulgados pela comunidade evangélica em todo o Estado. A
nossa pretensão é organizar esses comitês evangélicos na
maioria das cidades do Estado. Serão comitês regionais que
farão parte do Comité Nacional Pró-Lula, ao qual já
pertencemos. Em nivel estadual, teremos uma coordenação de
cinco irmãos, de cinco igrejas, para que possa ser iniciado,
oficialmente, esse trabalho Estaremos engajados nesse
processo porque temos a convicção de que a comunidade, que
cresceu muito durante os últimos anos, não pode se omitir
diante de um momento importante como esse. Mas, é preciso,
também, que tenhamos esse engajamento como cidadãos, como
pessoas que têm compromisso com a justiça social e com a
transformação desta Nação.
Então, nós, evangélicos, comprometidos com essa nova visão,

estaremos participando ativamente, em todo o Estado de Minas
Gerais, dessas duas campanhas, pois compreendemos a
importância dessa eleição e o papel que devemos desempenhar
nela para que consigamos modificar os valores éticos e
morais desta Nação. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Mauri Torres - falecimento de Leoni Dias Bicalho, ocorrido
em Bom Jesus do Amparo; Simão Pedro Toledo - falecimento de
José Geraldo Fonseca, ocorrido em Caldas; Maria Elvira -
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falecimento de Sinval Ladeira Neves, ocorrido nesta Capital
(Ciente. Oficie-se.).
O Sr. Presidente - Comunicação dos Deputados José Militão.
Maria Olivia, Simão Pedro Toledo, Bené Guedes, Antônio
Genaro, Márcio Miranda, Sebastião Helvécio, José Braga e
Ambrôsio Pinto, em que manifestam sua desistência de
apresentação á Casa de requerimento, datado de 3/4/94,
solicitando a constituição de comissão parlamentar de
inquérito para verificar a situação de conjuntos
habitacionais. Esta Presidência, tendo em vista a retirada
das assinaturas, determina o arquivamento da proposição em
tela. Ciente. Publique-se.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei nQ 1.957/94, que cria assessoria de comunicação social
na estrutura das secretarias de Estado, da Policia Militar
do Estado de Minas Gerais e no gabinete do Vice-Governador
do Estado e dá outras providências. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto Arnaral

em que pede a retirada de tramitação do Substitutivo ng 1 ao
Projeto de Lei nQ 1.605/93, de autoria do referido
parlamentar. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento
Interno. A Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.
Requerimento do Deputado Roberto Amaral solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 1.940/94, de sua
autoria. Inclua-se o projeto na ordem do dia para os fins do
art. 288 do Regimento Interno.

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

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, nós gostaríamos

de deixar registrado o nosso lamento e  nossa solidariedade
aos trinta e poucos Deputados que assinaram a solicitação
para instauração de uma CPI nesta Casa. Mas ainda não houve
uma resposta definitiva. Houve, e há, o relatório de uma
comissão, aprovado, com relação aos conjuntos
habitacionais, e que deve ser apreciado por este Plenário.
Já foi feita a solicitação. A Procuradoria já foi
consultada sobre a matéria e, infelizmente, tem sido
postergada a resposta a este Deputado que a vem requerendo
reiteradas vezes, em questões de ordem Nós queremos,
apenas, dizer que, hoje, o parlamento mineiro dá mais uma
demonstração de omissão com relação ao assunto. E, mais do
que nunca, é válida a nossa afirmativa de que está havendo
proteção ao candidato a Deputado Federal pelo PSDB. Isso
ficou muito claro com o pedido de arquivamento. O povo
mineiro vai saber disso. Nós estaremos divulgando por todo o



Estado as assinaturas apostas àquele requerimento,
demonstrando que um candidato a Deputado Federal e ex-
Presidente da Caixa Econômica Federal, Sr. Danilo de Castro,
está conseguindo intimidar vários parlamentares. Temos a
certeza de que não são todos, porque esta Casa tem pessoas
sérias, honradas e que querem o restabelecimento da verdade
com relação a este assunto, mas queremos lamentar o fato e
deixá-lo registrado para que, depois, não venham dizer que
foi peça de campanha. Infelizmente, o PSDB vai ter que
explicar isso ao povo mineiro; o PSDB vai ter que dizer por
que está protegendo o Sr. Danilo de Castro.
Como um candidato pode falar em ética e em moral, sendo
que, apesar das pressões contra ele, existe um trabalho
para que essa investigação não tenha prosseguimento? O
candidato do PSDB vai ter que se explicar, porque essa é uma
questão gravíssima. A CPI dos conjuntos habitacionais não
está se desenvolvendo como deveria, em virtude do trabalho
desse representante. Terei que dizer isso às mais de 40 mil
famílias deste Estado, que habitam, hoje, em conjuntos
habitacionais. Por que é melhor proteger o Sr. Danilo de
Castro do que essas 40 mil famílias? Esse é um
esclarecimento que o PSDB vai ter que prestar ao povo
mineiro.
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, tive a honra de ser o Presidente da Comissão
Especial a que se referiu o Deputado que me antecedeu. Para
esclarecer à Casa, eu gostaria de dizer que, a partir do
momento que o Deputado do PSDB, José Militão, apresentou uma
questão de ordem, eu. como Presidente da Comissão, o
procurei e lhe disse que poderíamos, talvez, caminhar para
um acordo. E o Deputado do PT que me antecedeu se
prontificou a fechar o relatório, com o acordo prévio. Isso
demorou mais ou menos uns 15 dias. Após esse período, voltei
a conversar com o Deputado José Militão, quando, então, ele
nos disse que não havia acordo. Dessa forma, Sr. Presidente,
acredito que o único caminho que temos é colocar o relatório
da Comissão em votação, e o partido que não estiver de
acordo poderá pedir destaque da parte de que discordar, O
Regimento é muito claro nesse sentido.
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, são apenas duas
informações, uma delas para os associados da Caixa
Beneficente. O Deputado Roberto Amaral retirou o
substitutivo, através de um requerimento já aprovado. Isso é
importante. E necessário, agora, um entendimento para que
possamos melhorar o Projeto de Lei no 1.605, que está aberto
a discussão. Ao retirar o substitutivo, o Deputado mostrou
interesse e boa vontade para tentar solucionar o problema.
Peço aos associados que continuem acompanhando as discussões
e designem algum membro da direção para debater as
proposições, para entrarmos com uma outra proposta que
contemple os interesses dos associados, sem prejuízo para a
Caixa Beneficente, evidentemente, e muito menos para os seus
associados. Esta é a primeira informação que eu gostaria de
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dar para tranqüilizar os associados da Caixa. A primeira
vitória já foi conseguida, com a retirada do substitutivo.
A segunda questão é uma informação que eu gostaria de

obter, com respeito â CPI da Caixa. Eu queria saber do Sr.
Presidente se já foram conseguidas as 26 assinaturas e se o
assunto já foi apreciado.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que o
documento está sendo examinado na Gerência de Plenário e,
tão logo o seu pedido chegue ás nossas mãos, daremos
prosseguimento ao processo, nos termos regimentais.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Tarcisio Renriques, em que solicita, na forma regimental, a
inversão da ordem do dia, de modo que o Projeto de Lei n
1.990/94 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ng 1.990/94,

do Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Educação opina pela sua aprovação com
as Emendas flQ5 1 a 5, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com
as Emendas ns 1 a 5, da Comissão de Educação, e € a 8. Em
discussão, o projeto. Para discuti-]o, tem a palavra o
Deputado Adelmo Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente,

encaminhei, em conjunto com a Deputada Maria José Haueisen,
várias emendas ao projeto que estabelece o programa de ação
da UNIMONTES.

Questão de Ordem
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando a
necessidade de estabelecermos uma discussão em relação a
essas propostas de emendas, e considerando também que, no
momento, não temos "quorum" para votação do projeto,
solicito a V. Exa. que encerre os trabalhos.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, verificando, de plano,
a existência de "quorum" para discussão, vai continuar com a
discussão da matéria. Não há outros oradores inscritos -
- Vêm à Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei ng 1.990/94
EMENDA No 9

Acrescente-se ao art. 3g, "in fine":
"Art. 3Q - _sem.sem prejuizo da gratuidade do ensino

público.".
Sala das Reuniões. 7 de junho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O projeto de lei em epígrafe tem o inegável
condão de organizar legal e formalmente a UNIMONTES,
providência pendente desde a promulgação da Constituição
Estadual
Apresentamos esta emenda no intuito de aperfeiçoar a
proposta, evidenciando, no texto legal, o comando
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 constitucional consubstanciado no art. 206, IV. da

Constituição Federal
"Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios:

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais;
A Carta Magna Estadual também traduz esse principio
basilar, contido no inciso V do art. 196;
"Art. 196 - O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios:

V - gratuidade do ensino público;".
Observa-se que nossa emenda, a par de divulgar o texto

constitucional, objetiva esclarecer a comunidade envolvida,
tranqüilizando-a no tocante a esse aspecto.

EMENDA NQ 10
Acrescente-se ao art. 6Q o seguinte parágrafo:
"Art. 6Q - .. ................................
Parágrafo único - Na composição do Conselho Universitário

de que trata este artigo, será garantida a participação de,
no mínimo, um representante do corpo docente, um
representante do corpo discente e um representante do corpo
técnico-administrativo da UNIMONTES, todos eleitos por seus
pares.".
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994-
Maria José Haueisen
Justificação: A emenda em questão tem por finalidade
garantir uma composição democrática e representativa do
referido Conselho, com a participação dos diversos segmentos
da Universidade.

EMENDA NQ 11
Acrescente-se ao art. 7g o seguinte parágrafo:
"Art. 7Q - . . .............................................
Parágrafo único - Na composição do Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão de que trata este artigo, será garantida
a participação de um representante do corpo docente e de
representantes do corpo discente, na proporção de 1/5 (um
quinto) dos membros representantes dos docentes, todos
eleitos por seus pares.".
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994.
Maria José Haueisen
Justificação: A emenda em questão tem por finalidade
garantir a participação de representantes dos alunos e dos
professores na composição do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.

EMENDA NQ 12
Acrescente-se ao art. SQ o seguinte parágrafo:
"Art. BQ - . . ............................................
Parágrafo único - Na composição do Conselho Curador de que
trata este artigo, será garantida a participação de, no
mínimo, um representante do corpo docente, um representante
do corpo discente e um representante do corpo técnico-
administrativo, todos eleitos por seus pares.".
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Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994.
Maria José Haueisen
Justificação A emenda em questão tem por finalidade

garantir uma composição democrática ao Conselho Curador, com
a participação dos diversos segmentos da Universidade.

EMENDA NQ 13
Acrescente-se ao art. li o seguinte parágrafo:
"Art. 11 - ...............................................

- Na eleição de Reitor e Vice-Reitor de que trata
este artigo, podem candidatar-se apenas integrantes do
quadro de pessoal da UNIMONTES.
Sala das Reuniões 7 de junho de 1994.
Maria José Haueisen
Justificação: A emenda que propomos tem por finalidade
prestigiar os servidores da Universidade, transformando
cargos que, pela proposta do Governador, seriam de
recrutamento amplo em cargos de recrutamento limitado.
Entendemos que tal medida, além de motivar os servidores,
resguarda o serviço público de ingerências políticas,
responsáveis por inúmeros descompassos nesse setor.

EMENDA P4Q 14
Dê-se ao aru li a seguinte redação:
"Art. li - O Reitor e o Vice-Reitor serão escolhidos por

eleição direta, para mandato de 4 (quatro) anos, com
formação de chapas para os dois cargos, na qual votará o
colégio eleitoral formado pelos corpos docente, discente e
técnico-administrativo, com peso de 33,3% para cada um.

lg - Os candidatos dos cargos referidos no "caput"
deverão pertencer ao corpo docente da Universidade Estadual
de Montes Claros.

- O Estatuto da Universidade definirá o processo
eleitoral -
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Entendemos que nossa proposta, por ser

essencialmente democrática, tem o condão de conscientizar
toda a comunidade envolvida na vida da Universidade,
trazendo-a para a participação efetiva e direta na definição
dos rumos da UNIMONTES.
Ademais, a proposta trará inestimável auxilio na divulgação
responsável e no aprimoramento das propostas de trabalho dos
eventuais candidatos.
Dessa forma, estaremos realizando o principio

constitucional abaixo transcrito, o qual não podemos deixar
relegado para momento posterior:
"Art. 196 - O ensino será ministrado com base nos seguintes

princípios:

VII - gestão democrática do ensino público, na forma da
lei.".

EMENDA Ng 15
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- A Universidade do Estado de Minas Gerais -

UEMG - e a Universidade Estadual de Montes Claros -
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UNIMONTES - deverão criar mecanismos para proporcionar aos
diplomandos pelas instituições estágio profissional
obrigatório em entidades públicas ou privadas.
Parágrafo único - Os estágios proporcionados pelas
instituições deverão responder, necessariamente, a demandas
relevantes da comunidade.".
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O estágio profissional é, hoje, exigência do
Conselho Federal de Educação para que o diplomando obtenha
registro profissional . A proposta busca assegurar que nossas
universidades estaduais proporcionem aos estudantes estágios
que atendam a demandas relevantes da comunidade; dessa
forma, será prestado autêntico serviço à sociedade

EMENDA NQ 16
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O Colégio Eleitoral referido nesta lei é

composto pelos corpos docente, discente e técnico-
administrativo, na proporção de 33,3'h cada um, na forma
definida no Estatuto da UEMG.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994-
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Entendemos que o processo mais democrático
para a escolha dos dirigentes da Universidade (seja Reitor,
seja Vice-Reitor) é aquele do qual participam as pessoas
diretamente envolvidas, ou seja, a comunidade escolar,
constituída pelos corpos docente, discente e técnico-
administrativo. Ela terá a oportunidade de se manifestar
acerca do processo eleitoral e dos candidatos, o que,
indubitavelmente, tornará a escolha final mais
representativa.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto as Emendas ngs 9 a
16. Em face do disposto no 2o do art 147 do Regimento
Interno, a Presidência vai designar como relator o Deputado
Roberto Amara], para que emita parecer oral sobre as emendas
apresentadas. A Presidência indaga do ilustre Deputado se se
encontra em condições de emitir parecer agora ou se fará uso
do prazo regimental.
O Deputado Roberto Amaral - Vamos fazer uso do prazo
regimental, Sr. Presidente, para emitir parecer sobre as
emendas apresentadas.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta Presidência, verificando, de plano,
que não há" quorum" para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
8. às 9 horas, nos termos dos editais de convocação; para a
especial de amanhã. às 20 horas, destinada a homenagear o
Colégio Santo Agostinho pelo GOg aniversário de sua
fundação, e para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior-). Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.277/93

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

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Ermano Batista,
pretende dar a denominação de Professora Oioguina Augusta
Santana à Escola Estadual do Povoado de Nova Belém, no
Município de Mantena.
A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, agora,
a matéria a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Professora Dioguina Augusta Santana dedicou sua vida á
educação. Foi profissional exemplar e teve carreira
brilhante, conforme o testemunho da comunidade de Nova
Belém, que ainda sente sua perda.
Respeitada pelo trabalho competente e pela dedicação à

causa do magistério, é de justiça que a escola estadual
daquele povoado receba a denominação de Professora Dioguina
Augusta Santana como forma de prestar-lhe homenagem.

Conclusão
Pelo aduzido, somos favoráveis à aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.277/93, no 1Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.665193

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

De autoria do Deputado Milton Salles, o projeto de lei em
referência tem por finalidade dar a denominação de Escola
Estadual Prefeito Luiz Chiaradia Canjani á Escola Estadual
Tiradentes, no Município de Córrego do Bom Jesus.
Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para exame
preliminar e vencido o prazo, a proposição foi encaminhada
a esta Comissão a requerimento do autor, apôs ter sido
baixada em diligência á Secretaria de Recursos Humanos e
Administração.
Cumprida a diligência, reúne-se a Comissão para examinar a
matéria no lQ turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Lei nQ 5.378, de 13/12/69, modificada pela Lei nQ 7.621,
de 13/12/79, determina que a denominação de próprios
públicos recaia sobre nomes de pessoas falecidas que se
tenham destacado por relevantes serviços prestados á
coletividade. Estabelece, ainda, que no mesmo município não
poderá haver mais de um estabelecimento, instituição ou
próprio público com igual denominação.
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Ao analisar a proposição, constatamos nada haver que possa
impedir sua tramitação.
Quanto á pessoa cuja memória se pretende cultuar, a
denominação de uma escola pública representa a mais
significativa homenagem que os seus concidadãos lhe poderiam
prestar.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável á
aprovação do Projeto de Lei ng 1.665/93, no lg turno, na
forma original
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.931/94

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto em
apreço objetiva criar linha de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal, com sede no Município de Leandro
Ferreira.
Publicada no "Diário do Legislativo!! de 12/3/94, a
proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicídade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda n
1.
Cumpre-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria, quanto
ao mérito, nos termos do Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
Merece destaque a iniciativa do Deputado Arnaldo Canarinho,
que, sensível às necessidades primordiais das regiões de
Leandro Ferreira, Areias e Nova Serrana, propõe a criação de
linha de transporte coletivo rodoviário intermunicipal . Além
de promover uma melhor integração sociocultural, a medida
facilitará o acesso da população desses pequenos municípios
a Belo Horizonte, o que colocará à sua disposição todo um
privilegiado conjunto de serviços como comércio, educação,
saúde, etc., tão abundantemente oferecidos pela Capital
mineira.
Não poderíamos deixar de registrar a importância da
referida linha de transporte, levando em conta os seus
desdobramentos no campo econômico, uma vez que contribui
para uma maior ação integrat iva de Belo Horizonte com uma
região que representa um já consagrado pólo industrial no
ramo dos calçados.
Ressalte-se que o transporte coletivo é um serviço de
utilidade pública, pois objetiva facilitar a vida dos
membros das comunidades envolvidas, pondo á sua disposição
vantagens que lhes proporcionarão mais conforto e bem-estar.
E, por isso mesmo, denominado, por nossos
administrativistas, serviço pró-cidadão, por atender
precipuamente ás conveniências de cada um, não obstante
interessar a toda a comunidade.
Assim, a criação da linha de transporte de que trata o
projeto em tela representa uma medida de grande alcance,
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conveniente e oportuna para a população das áreas
beneficiadas, visto que facilita a comunicação entre elas,
promove a sua integração econômico-social e cultural, abre
perspectivas para a incrementação do turismo, e, sobretudo,
colabora para a sedimentação de ações que, no seu conjunto,
concorrem para fortalecer o desenvolvimento do Estado.

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

Lei no 1.931/94. no lQ turno, com a Emenda nQ 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Antônio Fuzatto, relator -

Ermano Batista - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.970194
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epígrafe declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Alto Caiçara (União e Trabalho), com
sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, vem o projeto a esta Comissão a fim de receber

parecer para o lo turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

 

A entidade em questão é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que tem por finalidade promover o bem-estar
social e buscar a melhoria da qualidade de vida da
comunidade.
Dessa forma, por seus relevantes serviços e louváveis
propósitos, a referida entidade merece ser declarada de
utilidade pública.

Em virtude do exposto,
Lei ng 1.970/94. na forma
Sala das Comissões, 8 de
Ambrósio Pinto, relator.

Conclusão
somos pela aprovação do Projeto de
original.
junho de 1994.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.982194

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

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Casa de
Candomblé Oxum Apará, com sede no Município de Vespasiano.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que não encontrou óbices à tramitação do projeto,
cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o
lQ turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, inspirada nos princípios umbandistas e voltada
para a prática da caridade.
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Pelo seu caráter religioso e cultural, bem como pela ação
social que vem desenvolvendo em sua comunidade, a entidade
faz jus ao titulo declaratório de utilidade pública

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 1982/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Ambrôslo Pinto, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.986/94

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
Relatório

O projeto em exame, do Deputado Antônio Pinheiro, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação da Pastoral da
Mulher Marginalizada, 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 mulher pobre, vinda de lugares distantes, acaba muitas
vezes sendo levada à prostituição e não pode, em caso de
doença, usufruir dos avanços tecnológicos de prevenção,
diagnóstico e tratamento. A Associação da Pastoral da Mulher
Marginalizada objetiva minimizar esse problema social.
Dessa forma, por seu relevante trabalho e louváveis
propósitos, a entidade merece ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.986/94 na forma original.
Sala das Comissões, 8 de junho 1994.
Márcio Miranda, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.017/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública, de Ciência e Tecnologia e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Encaminhado pelo Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
2,017/94 visa a estabelecer normas que disciplinem a
organização e as competências dos principais órgãos da
FAPEMtG, determinando ainda outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/5/94, foi a
proposição distribuída às Comissões citadas para
apreciação, nos termos do art. 103 do Regimento Interno.
Em cumprimento ao disposto no art. 69 da Carta mineira, a
matéria tramita em regime de urgência, devendo, por isso,
conforme prescreve o art. 222 do Regimento Interno, ser
apreciada em reunião conjunta.
Saliente-se que, em virtude da aprovação de requerimento
apresentado pelo Deputado Gilmar Machado com base no art.
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246, XV, do Regimento Interno, foi incluída, no rol de
Comissões a opinarem sobre a proposição em lg turno, a
Comissão de Ciência e Tecnologia.
Designados para apreciar, quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, a proposição
em apreço, passamos á fundamentação deste parecer.

Fundamentação
Segundo o que dispõe o art. 61. VIII, da Carta mineira, a
estruturação de fundações públicas estaduais deve ser
estabelecida em lei, já que, conforme o "caput" do
supracitado artigo, enquadra-se no rol de matérias a serem
aprovadas pela Assembléia com a sanção do Governador do
Estado-
Observa-se, contudo, que a iniciativa dessa lei é privativa
do Chefe do Executivo, conforme prescrição do art. 66, III,
"e", do supracitado texto constitucional.
Vê-se, pois, que a proposição em exame não apresenta vícios
de natureza formal, já que satisfeitos se encontram os
pressupostos constitucionais relativos á espécie normativa
adequada a transformar em norma jurídica o conteúdo ora
examinado, bem como à iniciativa do referido veículo.
Relativamente à matéria inserida no contexto do projeto,
ressaltamos que o teor do art. 8Q afronta a Constituição do
Estado. Esta, em seu art. 18, 2g, não prevê o comodato,
instituto de direito privado, como instrumento jurídico
hábil à utilização de bem patrimonial do Estado por
terceiro. Assim, apresentaremos uma emenda, na conclusão
deste parecer, visando a sanar a inconstitucionalidade.
Ressalte-se ainda que, com o objetivo de adaptar a

proposição às exigências da técnica legislativa, proporemos
também a substituição dos arts. 1Q e 2Q por um dispositivo
que absorva seus comandos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.017/94, com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA NO 1
Substituam-se os arts. lg e 2Q pelo seguinte artigo:
"Art. ig - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - FAPEMIG -' com personalidade jurídica de
direito público, dotada de autonomia administrativa e
financeira, com sede e domicilio na Capital do Estado,
vincula-se à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Meio Ambiente.
Parágrafo único - O termo fundação é utilizado nesta lei
para identificar a entidade de que trata o "caput" do
artigo.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao art. BQ a seguinte redação:
"Art 8g - E facultado à FAPEMIG transferir a terceiro,

pessoa física ou jurídica, o uso de equipamentos adquiridos
para sua atividade-fim, mediante concessão, permissão,
cessão ou autorização de uso, nos termos da Constituição do
Estado.".
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Sala das Comissões, 7 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques. Presidente - Clêuber Carneiro, relator
- Jorge Eduardo - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 473/94, o Governador do Estado
encaminhou à Assembléia Legislativa o projeto de lei em
epigrafe, que dispõe sobre a FAPEMIG e dá outras
providências.
Publicada em 11/5/94, a proposição, com tramitação em
regime de urgência, conforme solicitação de seu autor, foi
distribuída a esta Comissão para, em reunião conjunta de
comissões, nos termos do art. 222, c/c O art. 195 e 103, 1,
"a". do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
O incentivo à pesquisa cientifica e tecnológica inscreve-se
entre as mais importantes tarefas delegadas ao Estado
moderno. Não se trata de mera retórica: diversos estudos
demonstram que a capacitação tecnológica e a qualificação da
mão-de-obra são elementos de capital importância para o
desenvolvimento econômico nas sociedades atuais, e o exemplo
dos países asiáticos, com seu crescimento acentuado, baseado
na aquisição de tecnologias avançadas e no preparo dos
trabalhadores, vem apenas confirmar, na prática, aquilo que
já se previa, na teoria, desde a década de 60.
A intervenção do poder público na área de fomento à
pesquisa justifica-se, em primeiro lugar, pela própria
natureza da atividade cientifica, que, por demandar
investimentos contínuos e duradouros, não pode ficar apenas
condicionada aos objetivos muitas vezes imediatistas que
orientam as atividades privadas, as quais, nas sociedades
capitalistas, adotam, como meta primordial, a busca do
lucro.
Justifica-se ainda por integrar um contexto político mais
amplo que a simples administração de fatos e demandas
atuais, pois a atividade cientifica, por pressuposto,
procura desvendar os caminhos para o futuro, ainda que por
vezes, para tal, se volte para o estudo do passado.
O projeto em exame procura dotar a FAPEMIG de recursos
humanos e administrativos compatíveis com as tarefas que lhe
cabem no momento. Assim sendo, encontra-se adequado aos
princípios anteriormente expostos, que devem orientar as
atividades do poder público com respeito á matéria.
Apresentamos as Emendas ngs 3 a 6, que visam ao
aprimoramento do projeto em alguns de seus aspectos.
A Emenda ng 3 dá nova redação ao inciso 1 do art. 4Q,
excluindo expressão que, por gerar dúvida quanto à sua
interpretação, poderia ser entendida como uma restrição á
que a administração dos recursos destinados à FAPEMIG seja
privativa deste órgão, conforme prevê o art. 212 da
Constituição mineira.
A Emenda ng 4 estabelece a necessidade de articulação entre

os diversos órgãos que compõem o sistema estadual de ciência
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e tecnologia e a FAPEMIO, com o objetivo de racionalizar a
alocação de recursos para as atividades-fim da entidade.
A Emenda nQ 5, dando nova redação ao art. 7g, procura
evitar quaisquer dúvidas quanto á natureza da transferência
de recursos da Fundação para outras entidades públicas de
pesquisa.
A Emenda ng 6 estabelece limitação para o mandato na Câmara

de Assessoramento, suprindo lacuna no projeto original.
A Emenda ng 7, obedecendo aos ditames do art. 61, VIII, da
Constituição do Estado, modifica a redação do 2g do art.
20, fixando no texto da lei a remuneração atribuída, a
titulo de pró-labore, aos membros das Câmaras de
Assessoramento.
A Emenda ng 8, encaminhada pelo autor do projeto, modifica
redação do art. 28. reduzindo o número de cargos de
provimento efetivo a serem criados na estrutura da Fundação.

Conclusão
Em face do exposto. concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.017/94 com as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas ngs 3 a 8,
a seguir redigidas.

EMENDA NQ 3
Dê-se ao inciso 1 do art. 4g a seguinte redação:
"Art. 4g - . . .............................................
- custear ou financiar, total ou parcialmente, projetos

de pesquisa cientifica e tecnológica, de pesquisadores
individuais ou de instituições de direito público ou
privado, que, após aprovação pela Fundação, sejam
considerados relevantes para o desenvolvimento científico,
técnico, econômico e social do Estado.".

EMENDA NQ 4
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 4g:
"Art. 4Q - . . .............................................

- articular-se com o Conselho Estadual de Ciência e
Tecnologia - CONECIT - e com outras entidades públicas
estaduais voltadas para a atividade de pesquisa cientifica -e
tecnológica, com o objetivo de compatibilizar a aplicação
dos recursos da Fundação com os objetivos e necessidades da
política estadual para a matéria.".

EMENDA Ng 5
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redação:
"Art. 7g - Os equipamentos adquiridos com recursos
liberados pela FAPEMIO são de propriedade da Fundação e
retornam à sua posse quando do término do desenvolvimento
das atividades de pesquisa previstas nos cronogramas que
integram os projetos aprovados.

lg - As entidades beneficiadas com a transferência
temporária dos bens mencionados no "caput" do artigo se
responsabilizam pela sua correta guarda, manutenção e
utilização, devendo ressarcir à Fundação o seu valor se os
bens forem inutilizados por atos decorrentes de dolo ou
culpa.

- Os equipamentos a que se refere o "caput" do artigo
poderão ser doados a entidades integrantes da administração
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pública direta ou indireta federal, estadual ou municipal,
vedada a doação a pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado.
f 3Q - A doação de que trata este artigo se fará com
encargo, mediante cláusula de reversão do bem em caso de
desvio na sua utilização.".

EMENDA NQ 6
Dê-se ao lg do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - .............................................

lQ - As Câmaras de que trata este artigo serão compostas
por pesquisadores e profissionais de reconhecida experiência
e conhecimento, com mandato de 2 (dois) anos, permitida 1
(uma) recondução.".

EMENDA No 7
Dê-se ao 2g do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - ......................................

- Os membros das Câmaras de Assessoramento farão jus a
uma remuneração equivalente a 150 URVs (cento e cinquenta
Unidades Reais de Valor) a titulo de pró-labore, por uma
jornada de 8 (oito) horas de trabalho, em uma reunião
mensal

EMENDA Ng 8
Dê-se ao art. 28 a seguinte redação:
"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.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Antônio Pinheiro, relator
- Ibrahim Jacob - José Renato.

Comissão de Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei sob apreciação dispõe sobre a FAPEMIG e
foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nQ 473/94,
do Governador do Estado, e tramita em regime de urgência,
nos termos do art. 69 da Constituição Estadual.
Distribuído, para exame preliminar à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua
tramitação, tendo apresentado as Emendas ngs 1 e 2, e à
Comissão de Administração Pública, que apresentou as Emendas
ngs 3 a 8, vem a matéria a esta Comissão para receber
parecer no lg turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A modernização, o progresso e o bem-estar das sociedades
humanas estão, a cada dia, mais condicionados às conquistas
alcançadas na área da ciência e da tecnologia, sem as quais
os povos sujeitam-se à perda gradual e irremediável das
condições que lhes permitem alcançar a prosperidade, a
emancipação econômica e a qualidade de vida.
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Longa é a distância que separa os países subdesenvolvidos
dos países avançados do Primeiro Mundo, podendo essa
distância ser avaliada na proporção direta dos recursos
aplicados no desenvolvimento científico e tecnológico.
Essa realidade, constatada pelo constituinte mineiro,
levou-o a comprometer o Estado com a questão, determinando,
no 'caput" do art. 212 da Carta Estadual, a manutenção de
entidade de amparo e fomento à pesquisa, atribuindo-lhe
dotações e recursos necessários, correspondentes a 3% da
receita orçamentária corrente do Estado, excluída a parcela
transferida aos municípios.
No parágrafo único do art. 294 da Constituição Estadual,
fica mantida a FAPEMIG, instituída pela Lei Delegada ng 20,
de 28/8/85, como o órgão de amparo e fomento â pesquisa, de
que trata o referido art. 212.
No texto constitucional, evidencia-se, portanto, a grande
responsabilidade atribuída à FAPEMIG no processo de
desenvolvimento cientifico e tecnológico da sociedade
mineira e sua conseqüente equiparação aos melhores centros
do gênero no País.
o projeto de lei ora submetido à apreciação desta Casa visa
a instrumentalizar melhor o referido órgão para o
cumprimento satisfatório da finalidade para a qual foi
criado, ampliando sua estrutura orgânica, com vistas a dotar
a entidade de equipes técnica e administrativa adequadas à
plena realização de sua missão.
Com vistas a definir, de maneira inequívoca, a natureza das

dotações e dos recursos atribuídos à FAPEMiG pelo Estado,
apresentamos a Emenda ng 9.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.017/94 com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça, 3 a 8, da Comissão de Administração
Pública, e a Emenda ng 9, por nós apresentada a seguir.

EMENDA NO 9
Acrescente-se ao inciso 1 do art. 6Q a seguinte expressão:
'nos termos do caput' do art. 212 da Constituição
Estadual
Sala das Comissões, 7 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - José Renato, relator -
Bernardo Rubinger - Ibrahim Jacob.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a FAPEMIG e dã outras providências.
Publicado, foi o projeto enviado às Comissões de

Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Ciência
e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para que emitissem os respectivos pareceres.
A primeira das supramencionadas comissões concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria, apresentando as Emendas ngs 1 e 2. A seguir, a
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação,
apresentando as Emendas ngs 3 a 8. A Comissão de Ciência e
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Tecnologia opinou também por sua aprovação, apresentando a
Emenda ng 9. Agora, vem a matéria a esta Comissão para
receber parecer.

Fundamentação
A FAPEMIG constitui-se órgão de elevada importância.
Analisando o contexto em que hoje o Estado está inserido,
observamos uma crescente exposição da economia mineira á
concorrência internacional: do MERCOSUL, em primeiro plano,
e dos demais países, em segundo.
Essa situação exige que a economia mineira obtenha fortes

ganhos tecnológicos, o que não tem sido observado no Estado
como um todo, mas somente em pontos isolados.
Nesse sentido, não podemos deixar de manifestar nosso apoio
a esta proposição, que, delineando as competências,
estabelecendo a origem das receitas e a estrutura orgânica
da FAPEMIG, viabilizará uma atuação mais eficaz do órgão,
acarretando benefícios para todo Estado.
Do ponto de vista financeiro e orçamentário, observamos que
o projeto não encontra óbice, devendo as despesas
decorrentes de sua aprovação correr por conta de dotações
próprias da Fundação, conforme previsto no seu art. 29.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.017/94, no lo turno, com as Emendas nos 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas ngs 3 a 8, apresentadas pela Comissão de
Administração Pública, e com a Emenda ng 9, apresentada pela
Comissão de Ciência e Tecnologia.
Sala das Comissões. 7 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Célio de Oliveira - Bernardo Rubinger - Jorge Eduardo -
Baldonedo Napoleão. -

PARECER PARA O lo TURNO 00 PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 2.021/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Resolução ng 2.021/94, de autoria desta
Comissão, concede reabilitação aos ex-Deputados Clodesmidt
Riani, José Comes Pimenta e Sinval Bambirra e foi
formalizado na conclusão do parecer emitido por esta mesma
Comissão sobre o Requerimento nQ 5.266/94, do Deputado
Agostinho Patrus, e requerimento também de autoria do
Deputado Agostinho Patrus.
Apresentado na 530a Reunião Ordinária da Assembléia,
realizada em 11/5/94, e publicado no 'Diário do Legislativo!!
de 13/5/94, o projeto em tela foi despachado a esta Comissão
e á Mesa da Assembléia a fim de receber parecer nos termos
do art. 195, c/c o art. 103. do Regimento Interno.

Fundamentação
Compete à Comissão de Constituição e Justiça examinar os
aspectos jurídico, constitucional e legal das proposições,
"ex-vi" do disposto no art. 103, inciso V. alínea 'a". do
Regimento Interno.
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Trata-se do exame preliminar das proposições ao qual se
refere, ainda, o art. 187 do Regimento Interno.
Além disso, cabe a esta Comissão emitir parecer concluindo
por projeto de resolução, sobre representação considerada
procedente que vise à perda de mandato de Deputado, nos
termos do disposto no art. 50, 3g, inciso III, e no art.
103, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno.
Como a proposição em exame visa a conceder reabilitação a
ex-Deputados que tiveram cassado seu mandato, é de
reconhecer a competência desta Comissão para emitir parecer
sobre a matéria, em caráter preliminar.
A reabilitação proposta encontra respaldo nos arts. 80 e 9Q
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
vigente Carta Magna, nos termos dos quais foi concedida
anistia aos que, por motivação exclusivamente política,
foram atingidos por atos de exceção.
Os ex-Deputados Clodesmidt Riani, José Gomes Pimenta e
Sinval Bambirra não foram beneficiados pelo disposto nas
referidas normas constitucionais transitórias, uma vez que,
por exigência regimental, a cassação de seu mandato nesta
Casa se deu por falta de decoro parlamentar, e não por
motivos exclusivamente políticos, nos termos da Resolução ng
580, de 9/4/64.
Não se encontra óbice de ordem constitucional, legal ou
regimental à reabilitação dos ex-parlamentares, concedida
por ato de igual natureza e hierarquia, qual seja a
resolução.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela normal tramitação do

Projeto de Resolução ng 2.021/94.
Sala das Comissões, 24 de maio de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Gilmar Machado, relator -

Tarcísio Henriques Ivo José - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NO 2.021/94
Mesa da Assembléia

Relatório
O Projeto de Resolução nQ 2.021/94, da Comissão de
Constituição e Justiça, concede reabilitação aos ex-
Deputados Clodesmidt Riani, José Gomes Pimenta e Sinval
Bambi rra.
A proposição foi formalizada na conclusão do parecer
emitido por aquela Comissão sobre o Requerimento n
5.266/94, do Deputado Agostinho Patrus, e requerimento
também de autoria do Deputado Agostinho Patrus.
Apresentado na 530 Reunião Ordinária da Assembléia,

realizada em 11/5/94, e publicado no "Diário do Legislativo"
de 13/5/94, o projeto foi despachado à Comissão de
Constituição e Justiça e à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do
Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo estabelece o f 2Q do art. 58 da Constituição do

Estado, ao qual corresponde o lg do art. 50 do Regimento
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Interno, nos casos dos incisos 1, II e VI do mesmo artigo.
"a perda de mandato será decidida pela Assembléia
Legislativa por voto secreto e maioria de seus membros, QQL
provocação da Mesa ou de partido político representado na
Assembléia Legislativa, assegurada ampla defesa". (Grifou-
se.
Por sua vez, assim dispõe o f 3g do artigo citado, cujo
teor é reproduzido no 2p do art. 50 do Regimento Interno:
"Nos casos dos incisos III, IV e V, a perda será declarada

pela Mesa da Assembléia, de oficio ou por provocação de
qualquer de seus membros, ou de partido político
representado na Assembléia Legislativa, assegurada ampla
defesa.". (Grifou-se.)
Verifica-se que a Mesa da Assembléia é competente para
fazer representação que vise à perda de mandato de Deputado,
bem como para declarar a perda de mandato, de conformidade
com as disposições constitucionais e regimentais citadas.
Observa-se, outrossim, que, nos termos do art. 75 do
Regimento Interno. "á Mesa da Assembléia, na qualidade de
Comissão Executiva, incumbe a direção dos trabalhos da
Assembléia".
Justifica-se, por conseguinte, a emissão de parecer, pela
Mesa, sobre proposição que concede reabilitação a ex-
parlamentares estaduais, cassados pela Resolução nQ 580, de
9/4/64, da Assembléia Legislativa, tendo em vista a
insubsistência dos motivos determinantes da medida punitiva.
A anistia concedida pelos arts. 8g e 90 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da
República aos que, por motivação exclusivamente política,
foram atingidos por atos de exceção não beneficiou os três
parlamentares mineiros, que, por exigência regimental,
tiveram seu mandato cassado, nesta Casa, por falta de decoro
parlamentar, e não por motivos exclusivamente políticos.
A Assembléia estará fazendo justiça aos três ex-Deputados
ao reconsiderar a decisão tomada em abril de 1964,
reconhecendo como ditada por motivos políticos, e não por
falta de decoro parlamentar, a cassação que lhes foi
imposta.
E, portanto, justa, conveniente e oportuna a proposição em

tela.
Todavia, achamos igualmente justo apresentar, nesta

oportunidade, emenda que acrescenta dispositivo ao projeto,
a fim de que se estenda aos três ex-parlamentares, em
caráter pessoal e exclusivo e independentemente de
contribuição, a assistência médica, odontolágica e
hospitalar assegurada ao Deputado, nos termos do parágrafo
único do art. 2Q da Resolução nQ 3.316, de 26/6/84,
acrescido pela Resolução no 4.379, de 16/10/87.
Afigura-se justa a medida proposta, consideradas,

especialmente, as atuais condições dos beneficiados.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no lQ
turno, do Projeto de Resolução no 2.021/94 com a seguinte
emenda:
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EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
'Art ------ Estende-se aos beneficiários desta resolução,

em caráter pessoal e exclusivo e independentemente de
contribuição, a assistência de que trata o parágrafo único
do art. 2Q da Resolução ng 3.316, de 26 de junho de 1984,
acrescido pela Resolução nQ 4.379, de 16 de outubro de
1987.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 25 de maio de 1994.
Elmo Braz, Presidente - Rémolo Aloise, relator - Bené

Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.681/93
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado João Batista, propõe
seja declarada de utilidade pública a Congregação dos
Religiosos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das
Dores, com sede no Município de Uberaba.
Aprovada no lQ turno em sua forma original, deve, agora, a
proposição ser examinada no 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por finalidade atender a seus

membros, em especial á juventude que apresente problemas de
conduta, reeducando-a no espírito de São Francisco de Assis.
Pelas ações de natureza social que a congregação vem
desenvolvendo, consideramos justa sua declaração de
utilidade pública.

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

ng 1.681/93, no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Ambrõsio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1,684/93

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

De autoria do Deputado Reinaldo Lima, o projeto de lei em
epigrafe declara de utilidade pública a Liga Andrelandense
de Futebol, com sede no Município de Andrelãndia.
Aprovado no lQ turno com a Emenda nQ 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito no 20 turno
de deliberação conclusiva, em conformidade com o disposto no
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a referida associação tem por

objetivo orientar, supervisionar e coordenar a prática do
esporte amador no Municipio de Andrelândia. Para tanto, zela
pelo progresso dos clubes a ela filiados e promove a
realização de certames, o que tem reflexos positivos
imediatos na difusão da sadia prática de esportes.
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Pelo êxito que vem alcançando no desempenho de suas

atividades, nada mais justo e meritório do que conceder á
Liga Andrelandense de Futebol o titulo de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.684/93, no 2o turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.684/93

Declara de utilidade pública a Liga Andrelandense de
Futebol, com sede no Município de Andrelândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Liga
Andrelandense de Futebol, com sede no Município de
Á nd r e lã nd ia
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.748/93

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

O Projeto de Lei no 1.748/93, do Deputado Wanderley Ávila,
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Essênios do 3g Milênio no 246, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovada a matéria no lg turno, em sua forma original, cabe

agora a esta Comissão examiná-la no 2g turno de deliberação
conclusiva, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A finalidade principal da Loja Maçônica Essênios do 3g

Milênio flQ 246 é desenvolver no ser humano uma consciência
moral, contribuindo para a sua auto-realização. Além disso.
a entidade realiza um importante trabalho filantrópico de
atendimento aos carentes, merecendo, assim, o titulo de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei nQ 1.748/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.765/93

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

A proposição em tela, do Deputado Wanderley Ávila, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Augusta e Respeitável
Loja Maçónica Sol Nascente ng 144, com sede no Município de
Guanhães.
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Aprovado o projeto no lg turno, sem emendas, cabe-nos.
agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Ratificamos a opinião exarada por esta Comissão no lQ
turno, favorável á concessão do título declaratório de
utilidade pública à entidade mencionada, em face dos
relevantes serviços que ela presta aos seus associados.
No entanto, entendemos ser necessária a apresentação de

emenda ao art. lg com a finalidade de adequar a denominação
da entidade ao que reza o estatuto.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos favoravelmente á aprovação do

Projeto de Lei ng 1.785/93, no 2g turno, com a Emenda ng 1,
a seguir redigida.

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

Respeitável Loja Maçônica Sol Nascente ng 144, com sede no
Município de Guanhães.
Sala das Comissões. 8 de junho de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.957/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela 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.
No lQ turno, o projeto foi aprovado com as Emendas ngs 1 a
12, 13 na forma da Subemenda ng 1. e 14 a 16.
Retorna, agora, a esta Comissão a fim de receber parecer

para o 2Q turno.
Nos termos do art. 196, lQ, do Regimento Interno,

apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestamos anteriormente, a proposição em apreço
não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário
à sua aprovação. As despesas decorrentes da execução do
projeto correrão por conta de crédito especial aberto pelo
Poder Executivo, observada a existência de recursos
disponíveis para ocorrer a despesa.

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

Lei ng 1.957/94 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1994.
José Renato, Presidente - Marcos Helênio - Péricles

Ferreira - Dilzon Melo - Márcio Miranda.
Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.957/94

Cria a Assessoria de Comunicação Social na estruturas das
secretarias de Estado e da Polícia Militar do Estado de



Minas Gerais e no gabinete do Vice-Governador do Estado e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criada nas estruturas orgânicas das
secretarias de Estado e da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais e no gabinete do Vice-Governador do Estado uma
Assessoria de Comunicação Social.
Art. 2g - A Assessoria de Comunicação Social tem por
finalidade coordenar e executar as atividades de comunicação
social no órgão ao qual se integra, obedecidas as diretrizes
e as normas gerais estabelecidas pela Secretaria de Estado
de Comunicação Social.

lg - Nas secretarias de Estado, a unidade administrativa
mencionada neste artigo terá a função de coordenar, orientar
e controlar as atividades de comunicação social dos órgãos e
das entidades integrantes da respectiva área de competência.

- A competência da Assessoria de Comunicação Social
será estabelecida em decreto.
Art. 3g - Ficam criados, no Anexo II do Decreto nQ 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.

l Q - Os cargos de que trata este artigo são privativos de
profissionais devidamente habilitados como jornalistas,
relações públicas ou publicitários.

- Os cargos de Assessor II criados neste artigo serão
lotados nas Assessorias de Comunicação Social criadas pelo
art. lg desta lei.

3g - As Assessorias de Comunicação Social terão em seu
respectivo quadro de lotação 1 (um) cargo de Assessor II.
código MG-12, símbolo S-03, de recrutamento amplo, e 1
(um) cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo 5-03, de
recrutamento limitado.

4g - As Assessorias de Comunicação Social terão em seus
respectivos quadros de lotação 2 (dois) cargos de Assessor
II, código MG-12, símbolo 5-03.
§ Sg - O provimento dos cargos de Assessor II previstos no
"caput" obedecerá ao disposto no art. 2o da Lei ng 9.530,
de 29/12/87.
Art. 4g - Para o atendimento das despesas decorrentes do
disposto no art. 3g desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir crédito especial de CR$ 225.422.700,00
(duzentos e vinte e cinco milhões quatrocentos e vinte e
dois mil e setecentos cruzeiros reais), observado o disposto
no art. 43 da Lei ng 4.320 (federal), de 17 de março de
1964.
Art. 5Q - Aplica-se o disposto no inciso IV do art. 2Q e
no art. 4Q 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.
Art. 6Q - O art. 105 da Lei ng 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



166

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."
Art. 7g - O parágrafo único do art. 7g da Lei no 11.258, de
28 de outubro de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 70- ...............................................
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.".
Art. 8 -0 art. 12 da Lei no 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.".
Art. 9g - Incumbe à 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 às demais secretarias de
Estado, de ações públicas de natureza social
f lg - Para cumprimento do disposto no artigo, a SEAM
poderá firmar convênios com municípios e entidades à conta
de dotações orçamentárias de capital e de custeio a ela
consignadas ou decorrentes de destaque de crédito autorizado
pela Assembléia Legislativa ou por outro órgão da
administração direta.

- O acompanhamento da aplicação dos recursos é de
responsabilidade da SEAM, em conjunto com os órgãos
responsáveis pelos destaques de crédito.
Art. 10 - Ficam criados, no Anexo tri do Decreto nQ 16.409,
de 10 de julho de 1974, no Quadro Específico de Provimento
em Comissão, 10 (dez) cargos de Assessor II, código MG-12,
símbolo 5-03, sendo 5 (cinco) de recrutamento limitado e 5
(cinco) de recrutamento amplo, destinados ao Quadro Setorial
de Lotação da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, a
que se refere o Anexo XXXIV do Decreto nQ 16.686, de 27 de
outubro de 1974.
Art. 11 - O "caput" do art. 37 da Lei ng 11.179, de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"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 à Companhia Vale do Rio Doce,
destinada à execução das seguintes obras:".
Art. 12 - Para o cálculo do beneficio de que trata o art.
48 da Lei ng 10.745, de 25 de maio de 1992, alterado pelo
art. 10 da Lei nQ 11.452, de 22 de abril de 1994, ficam
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excluídas as parcelas relativas aos recebimentos por horas
extras prestadas.
Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar
aos atuais valores de vencimento dos cargos de que 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 ng 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 índices 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 á
absorção do aumento ocorrido na parcela relativa ao
vencimento.
Art. 14 - Os Quadros 2 e 3 do Anexo 1, a que se refere o
art. lQ da Lei ng 11.103, de 28 de maio de 1993, ficam
substituídos pelos quadros abaixo:
Art. 15 - O art. 91 da Lei ng 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 como Piloto de Linha Aérea de Helicóptero,
portador do 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
título, ao Comandante de Avião a Jato.".
Art. 16 - Os valores das horas-vôo, sobre os quais se
calcula a gratificação especial a que se refere o art. SQ da
Lei nQ 9.266. de 18 de setembro de 1986, devida aos
ocupantes dos cargos de Comandante de Avião a Jato, código
EX-41, Símbolo QP42; 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
1/4/94, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 91
da Lei ng 11.406, de 28 de janeiro de 1994, acrescido pelo
art. 15 desta lei, devendo incidir sobre eles os índices de
reajustamento geral concedidos aos servidores públicos
estaduais.
Art. 17 - Dá-se ao art. 6Q da Lei ng 11.399, de 6/1/94, a
seguinte redação:
'Art. 6o - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, de natureza e
individuação contábeis, operará, mediante a aplicação de
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recursos sob a forma de financiamentos reembolsáveis, sem
prejuízo do disposto no art. 3Q desta lei.".
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o art. 3g da Lei ng 9.554, de 15 de abril de
1988-

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ng 2.021/94

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Resolução ng 2.021/94. da Comissão de
Constituição e Justiça, concede reabilitação aos ex-
Deputados Clodesmidt Riani, José Gomes Pimenta e Sinval
Sambirra.
Aprovado no lQ turno, com a Emenda nQ 1, da Mesa, retorna o
projeto a este colegiado a fim de receber parecer para o 2Q
turno, do qual é parte a redação do vencido no lg turno, nos
termos do disposto no art. 196, "caput" e lg do Regimento
Interno.

Fundamentação
E justo conceder reabilitação aos ex-Deputados Clodesmidt
Riani, José Gomes Pimenta e Sinval Bambirra, que não se
beneficiaram da anistia concedida pelos arts. 8Q e 9Q do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da vigente
Carta constitucional, porque tiveram seu mandato cassado
nesta Casa por falta de decoro parlamentar, com base no
Regimento Interno vigente à época, e não por motivos
exclusivamente políticos.
Ao reconsiderar a decisão consubstanciada na Resolução n
580, de 9/4/64, justificável apenas pela situação de
excepcionalidade então vivida pelo Pais, a Assembléia
Legislativa, por meio da proposição em tela, reconhece como
devida a motivação política, e não a falta de decoro
parlamentar, a cassação Impingida, há 30 anos, aos três ex-
Deputados.
E igualmente justa a disposição resultante da Emenda ng 1,

apresentada no lg turno, que estende aos três ex-
parlamentares, em caráter pessoal e exclusivo e
independentemente de contribuição, a assistência médica,
odontológica e hospitalar assegurada ao Deputado pelo
parágrafo único do art. 2g da Resolução nQ 3.316, de
26/6/84, acrescido pela Resolução ng 4.379, de 16/10/87.
Não se encontra óbice de qualquer natureza à concessão da
reabilitação, nos termos em que se propõe.

Conclusão
Pelas razões expendidas, opinamos pela aprovação, no 2Q
turno, do Projeto de Resolução nQ 2.021/94 na forma do
vencido no lg turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 30 de maio de 1994.
José Ferraz, Presidente - Elmo Braz, relator - Elmiro

Nascimento - Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani.
Redação do Vencido no lg Turno

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2.021/94
Concede reabilitação aos ex-Deputados Clodesmidt Riani,
José Gomes Pimenta e Sinval Bambirra.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lo - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais declara reabilitados os ex-Deputados Clodesmidt
Riani, José Gomes Pimenta e Sinval Bambirra, cassados pela
Resolução no 580, de 9 de abril de 1964.
Art. 2o - Fica reconhecido que os atos de cassação contidos
na resolução mencionada no artigo anterior foram praticados
por motivos politicos, e não por falta de decoro
parlamentar-
Art. 3Q - Estende-se aos beneficiários desta resolução, em
caráter pessoal e exclusivo e independentemente de
contribuição, a assistência de que trata o parágrafo único
do art. 2g da Resolução ng 3.316, de 26 de junho de 1984,
acrescido pela Resolução nQ 4.379, de 16 de outubro de 1987.
Art. 4 - A reabilitação concedida por esta resolução não

gera efeitos pecuniários.
Art. 50 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.957194

Comissão de Redação
D Projeto de Lei ng 1.957/94, do Governador do Estado, que
cria Assessoria de Comunicação Social na estrutura dos
órgãos que menciona e dá outras providências, foi aprovado
no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, ig, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.957194
Cria Assessoria de Comunicação Social na estrutura das
secretarias de Estado, da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais e no gabinete do Vice-Governador do Estado e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica criada uma Assessoria de Comunicação Social
na estrutura orgãnica das secretarias de Estado, da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais e do gabinete do Vice-
Governador do Estado.
Art. 2o - A Assessoria de que trata o artigo anterior tem
por finalidade coordenar e executar as atividades de
comunicação social do órgão a que pertence, obedecidas as
diretrizes e normas gerais estabelecidas pela Secretaria de
Estado de Comunicação Social.

- A Assessoria de Comunicação Social terá a função,
nas secretarias de Estado, de coordenar, orientar e
controlar as atividades de comunicação social dos órgãos e
das entidades que as compõem.

2g - A competência da Assessoria de Comunicação Social
será estabelecida em decreto.
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



170

de Comunicação, código MG-19, símbolo 5-02, e 42 (quarenta.
e dois) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo S-03.

lg - O provimento dos cargos de Assessor TI previstos no
"caput" obedecerá ao disposto no art. 2g da Lei ng 9.530, de
29 de dezembro de 1987.

2o - Os cargos de que trata este artigo são privativos de
profissional habilitado em Jornalismo, Relações Públicas ou
Publicidade e serão lotados nas Assessorias de Comunicação
Social dos órgãos referidos no art. lg desta lei.
f 3g - As assessorias de comunicação social terão em seu

quadro de lotação 2 (dois) cargos de Assessor II, código MG-
12, símbolo 5-03.
Art. 4g - Aplica-se o disposto no inciso TV do art. 2g e no
art. 4Q 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.
Art. 5Q - O art. 105 da Lei ng 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 lg de setembro de
1993.
Parágrafo único - O valor da bolsa está sujeito aos
reajustamentos previstos pela política de recomposição dos
vencimentos dos servidores públicos estaduais, excluído o
mês de setembro de 1993.".
Art. 6Q - 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 nas alíneas dos incisos TI a V
deste artigo serão previstas no Estatuto da Fundação,
estabelecido em decreto".
Art. 7Q - O art. 12 da Lei ng 11.456, de 24 de abril de
1994, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 12 - O ocupante de cargo de provimento em comissão

poderá optar por perceber a remuneração do cargo efetivo ou
da função pública de que é detentor acrescida de 20% (vinte
por cento) calculados sobre o vencimento básico do cargo em
comissão."-
Art. BQ - Incumbe à Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais, no cumprimento das diretrizes de Governo e de
forma articulada com a Assembléia Legislativa, a execução,
em caráter suplementar às demais secretarias de Estado, de
ações públicas de natureza social.

lg - Para cumprimento do disposto neste artigo, a
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais poderá firmar
convênios com municípios e entidades à conta das dotações
orçamentárias destinadas às despesas de custeio e de capital
a ela consignadas, ou decorrentes de destaque de crédito
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efetuado pela Assembléia Législativa ou por outro órgão da
administração direta.

- O acompanhamento da aplicação dos recursos é de
responsabilidade da Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais em conjunto com os órgãos responsáveis pelos
destaques de crédito.
Art. 9g - Ficam criados, no Anexo III do Decreto n
16.409, de 10 de julho de 1974. no Quadro Especifico de
Provimento em Comissão, lo (dez) cargos de Assessor II,
código MG-12, símbolo S-03, sendo 5 (cinco) de recrutamento
limitado e 5 (cinco) de recrutamento amplo, destinados ao
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais a que se refere o Anexo XXXIV do
Decreto ng 16.686, de 27 de outubro de 1974.
Art. 10 - O "caput° do art. 37 da Lei ng 11.179, de 10

de agosto de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"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 norte-americanos), junto à
Companhia Vale do Rio Doce, destinada à execução das
seguintes obras:".
Art. 11 - Para o cálculo do beneficio de que trata o art.
48 da Lei ng 10.745. de 25 de maio de 1992, alterado pelo
art. 10 da Lei ng 11.452, de 22 de abril de 1994, ficam
excluídas as parcelas relativas aos pagamentos por horas
extras prestadas.
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar
aos atuais vencimentos dos cargos de que trata a Lei ng
6.762, de 23 de dezembro de 1975, a parcela da Gratificação
de Estimulo á Produção Individual de que trata o inciso 1 do
art. 20 da referida lei, alterado pelo art. 15 da Lei ng
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 índices 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 de pagamento das mencionadas
gratificações, de modo a reduzir seus valores em proporção à
absorção do aumento ocorrido na parcela relativa ao
vencimento.
Art. 13 - Os quadros 2 e 3 do Anexo 1 a que se refere o
art. lg da Lei no 11.103, de 28 de maio de 1993, ficam
substituídos pelos quadros 2 e 3 constantes no anexo desta
lei.
Art. 14 - Os valores das horas-vôo para fins de cálculo da
gratificação especial a que se refere o art. 8g da Lei no
9.266, de 18 de setembro de 1986, devida aos ocupantes dos
cargos de Comandante de Avião a Jato, código EX-41, símbolo
QP-42, Comandante de Avião, código EX-24, símbolo QP-42,
Piloto de Helicóptero, código EX-35, símbolo QP-42, e
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Primeiro Oficial de Aeronave, código EX-25, símbolo QP-38,
são, respectivamente, de 47,74; 33,41; 33.41 e 28,64
Unidades Reais de Valor - URVs -, com vigência a partir de
lo de abril de 1994, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 91 da Lei ng 11.406, de 28 de janeiro de 1994,
acrescido pelo art. 15 desta lei, e sobre os valores
incidirão os índices de reajustamento geral concedidos aos
servidores públicos estaduais.
Art. 15 - O art. 91 da Lei ng 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
("tnstrunent Flight Rules" - UR -), quando em função de
comando devidamente designada por ato do Chefe do Gabinete
Militar do Governador, poderá ser atribuida a gratificação
especial assegurada, a mesmo titulo, ao Comandante de Avião
a Jato.'.
Art. 16 - O art. 6g da Lei nQ 11.399. de 6 de janeiro de
1994, passa a ter 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
prejuizo do disposto no art. 3g desta lei.".
Art. 17 - Para atender ás despesas decorrentes do disposto
no art. 3g desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito especial de CR$225.422.700,00 (duzentos e
vinte e cinco milhões quatrocentos e vinte e dois mil e
setecentos cruzeiros reais), observado o disposto no art. 43
da Lei ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o art. 3g da Lei ng 9.554, de 15 de abril de
1988.
(* - O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo" de 9/6/94.)
Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Pêricles Ferreira, relator -

Wilson Pires.
PARECER SOBRE A EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI

No- 1.323/93, APRESENTADA EM PLENÁRIO
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o Projeto de Lei

ng 1.323/93, que dispõe sobre a concessão de vale-transporte
e vale-alimentação a todos os servidores públicos
estaduais, recebeu, das comissões competentes, parecer pela
aprovação na forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Em seguida, a matéria foi levada a Plenário para discussão

em lg turno, tendo recebido a Emenda ng 2, a qual veio a



;;;fl

esta Comissão, acompanhada do projeto, para receber parecer,
nos termos do art. 195, 6 2g, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda ng 2, apresentada pelo Deputado Tarcísio
Henriques, visa incorporar aos vencimentos dos servidores
públicos estaduais, os benefícios do vale-transporte e do
vale-alimentação, que integrarão automaticamente o padrão de
vencimento.
Não corroboramos, todavia, com o entendimento do autor da

emenda em apreço, uma vez que a incorporação dos benefícios
supracitados ao vencimento do servidor não se coaduna com o
propósito do substitutivo apresentado anteriormente por esta
Comissão.
Com efeito, a concessão do vale-alimentação e do vale-
transporte tem a característica de uma vantagem transitória,
em face do fenômeno que agrava atualmente a situação
financeira do servidor público estadual.
Assim, por se tratar de uma vantagem pecuniária
contingente, não se adere ao vencimento do servidor, segundo
os princípios norteadores do Direito Administrativo.

Conclusão
Somos pela rejeição da Emenda ng 2, apresentada em Plenário

ao Projeto de Lei no 1.323/93.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994-
Tarcisio Henriques, Presidente - Antônio Fuzatto, relator -
João Marques - Sebastião Costa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 5.250/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O requerimento em tela, do Deputado Marcos Helênio,
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado para
que determine a liberação de recursos orçamentários para o
CEASA-MG destinados à implementação do programa denominado
'Sopão', que consiste no aproveitamento de produtos
hortifrutigranjeiros daquela empresa hoje desperdiçados.
Publicado, foi o requerimento enviado a esta Comissão para

que, nos termos do art. 104, III, "c', seja apreciado
conclusivamente.

Fundamentação
Há recursos orçamentários, para o exercício de 1994,

destinados à Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social
por meio do programa Assistência Social - Projetos de
Suplementação Alimentar, classificação orçamentária
1331. 15814862.016.
São indiscutíveis os méritos do requerimento em exame, e é
pertinente a solicitação nele contida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do
Requerimento flQ 5.250/94.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1994-
Roberto Amaral, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.288/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Deputado Sebastião Costa, o requerimento em
epigrafe pretende seja regulamentada a isenção de ICMS para
os veículos automotores utilizados como táxi.
Publicado em 29/4/94, vem o requerimento a esta Comissão
para deliberação, nos termos do art. 104, inciso tI!. do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise perdeu o objeto, uma vez que a
pretendida regulamentação já foi oficializada mediante a
edição do Decreto nQ 35526, de 15/4/94, que implementou a
isenção do ICMS para veicules utilizados como táxi,
anteriormente concedida pelo Convênio ICMS 24/94, de
29/3/94, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CDNFAZ.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela rejeição do
Requerimento OQ 5.288/94.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1994.
Roberto Amaral. relator.



Belo Horizonte, sexta-feira. 10 de junho de 1994

ATA

ATA DA 58 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 18 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 2.063 a
2066/94 - Requerimentos ngs 5.351 a 5.355/94 -
Requerimentos da Comissão de Defesa do Consumidor, da
Comissão Especial para Estudar as Atribuições das Comissões
Especiais e do Deputado José Bonifácio - Comunicações:
Comunicações dos Deputados José Leandro e Mauri Torres (2) e
das Comissões de Educação e de Saúde e Ação Social -
PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição ng 40/94, de Autoria do Deputado Elmo
Braz, Que Acrescenta Parágrafo ao Art. 157 da Constituição
do Estado - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento da Comissão de Defesa do
Consumidor; encaminhamento á Gerência-Geral de Apoio às
Comissões - Requerimento do Deputado José Bonifácio;
deferimento - Requerimento da Comissão Especial para Estudar
as Atribuições das Comissões Especiais, Conforme Questão de
Ordem Levantada em Reunião do Dia 30 de Março Próximo
Passado; aprovação - 28 Fase: Palavras do Sr, Presidente -
Discussão e votação de proposições: Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei ng 1.984/94; questão de ordem;
utilização do prazo regimental pelo relator - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141112min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
- José Bonifácio - José Laviola - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
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Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

l PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Gilmar Machado, 2Q-Secretário ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que è aprovada
sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.063/94

Cria o Programa do Leite na Empresa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Programa do Leite na Empresa, que,

com o objetivo de incentivar o consumo desse alimento pelos
trabalhadores em geral, promoverá facilidades para sua
aquisição.

lg - Todo trabalhador, independentemente de função ou
nível salarial, terá direito a, no máximo. 3 (três) litros
de leite por dia, fornecidos diretamente pela empresa onde
presta serviços.
f 2Q - O preço por litro a ser pago pelo trabalhador não
poderá ser superior ao da tabela praticada no atacado e
deverá ser descontado de seu salário no mês subseqüente ao
do recebimento do beneficio.

- O trabalhador deverá manifestar à empresa,
inequivocamente, sua adesão ao programa e ser informado
previamente das condições para a obtenção do beneficio.
Art. 2 - A empresa que desejar prestar o beneficio de que
trata esta lei a seus funcionários deverá:

- efetuar seu cadastro junto ao Programa do Leite na
Empresa;
II - efetuar todas as transações necessárias junto às

empresas distribuidoras ou de laticinios para aquisição do
produto;
III - cadastrar seus funcionários e promover verificação da

real necessidade de cada um, por meio de levantamento do
número de seus dependentes;
IV - definir espaço físico dentro de suas instalações para

acomodação de recipientes de refrigeração;
V - definir horário e condições para entrega do produto;
VI - repassar o produto ao funcionário pelo preço

adquirido, sem transferência de qualquer ônus;
VII - efetuar o desconto em folha de pagamento do valor

devido pelo funcionário;
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VIII - efetuar o pagamento ás empresas distribuidoras ou de
laticínios.
Art. 30 - Â empresa distribuidora ou de laticínios
interessada em participar do programa deverá:

- estar devidamente cadastrada nos órgãos de saúde
pública competentes;
II - fornecer equipamento para acondicionamento e

conservação do leite dentro das instalações da empresa que
solicitar, sem ônus para esta última, obedecendo aos
critérios dos órgãos de saúde;
LII - providenciar contrato de abastecimento garantindo que

o preço máximo a ser cobrado, bem como os prazos para
pagamento, sejam os praticados no comércio atacadista;
IV - atender ás necessidades de cada empresa no que tange a

horário de fornecimento e quantidade do produto solicitada.
Art. 4 - O Estado concederá ás empresas envolvidas
diretamente neste programa prorrogação de 2 (dois) dias no
prazo para recolhimento do ICMS, a titulo de incentivo.
Art. 50 - Compete á Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social - SETAS - a instalação e a gestão do Programa do
Leite na Empresa.
Parágrafo único - Á SETAS organizará os cadastros
necessários à implantação do programa e informará
mensalmente aos órgãos fazendários competentes os
beneficiários da prorrogação de que trata o art. 40 desta
lei.
Art. 6g - Caberá ao Estado promover a divulgação do
programa, através dos meios que lhe convier.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1994.
Arnaldo Canarinho
Justificação: O leite é, indubitavelmente, alimento

essencial ao desenvolvimento físico e mental de todo ser
humano, principalmente na idade de crescimento. O leite é
alimento básico e primordial para a criança recém-nascida e
extremamente necessário até os 7 anos de idade. No entanto,
as estatísticas mostram uma queda no seu consumo de cerca de
30% nos últimos três anos, o que comprova que esse alimento
se tornou caro e difícil de ser obtido por grande parte da
classe trabalhadora.
A falta do leite á população carente deve ser motivo de

preocupação de todos, principalmente dos homens públicos.
Assim, comprometido com os princípios da lei brasileira,
que prevê a erradicação da fome, apresento este projeto de
lei, que, se não é uma forma que irá resolver totalmente o
problema, poderá amenizá-lo de forma substancial.
Tenho certeza de que, com o apoio dos nobres pares, do
Estado e da iniciativa privada, proporcionaremos aos
trabalhadores mineiros mais um beneficio, dando-lhes
condições de adquirir o leite de que necessitam a um custo
significativamente mais baixo, o que contribuirá, também,
para o aumento da produtividade nas empresas envolvidas.
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- 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 Nç 2.064194
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro

dos Ferros Imóvel destinado à construção de uma escola-
creche.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de São Pedro dos Ferros o imóvel constituído de
prédio, abrigo sem divisões internas e respectivo terreno
com área total de 3.000,00m2 (três mil metros quadrados).
situado na Rua Silva Bastos, com os seguintes limites e
confrontações: pela frente, numa extensão de 23,20m (vinte e
três metros e vinte centímetros), com a Rua Silva Bastos;
pela direita, em linha reta até o córrego São Pedro, numa
extensão de 80,00m (oitenta metros), com imóvel de
propriedade de Antônio Pedro de Alcântara; pela esquerda,
também em linha reta e até o mesmo córrego, numa extensão de
74,20m (setenta e quatro metros e vinte centímetros), com
imóvel de Rubens Resende Feres, e, pelos fundos, margeando o
córrego São Pedro, por duas linhas, uma delas, numa extensão
de 40,00m (quarenta metros), com rumo de 280 NE, e outra,
numa extensão de 22,00m (vinte e dois metros), com rumo de
440 MIN, com registro no livro 69, a fls. 124 a 127, em 14 de
março de 1966. no Cartório de Paz e Notas e de Registro
Civil do Município de São Pedro dos Ferros, Comarca de Rio
Casca.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste

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

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Há várias razões para Que O Estado de Minas

Gerais faça a doação ao Município de São Pedro dos Ferros do
Imóvel mencionado.
A primeira delas reside na própria escritura de doação ao
Estado, em 1966, em que consta que o referido Imóvel 'se
destinará à instalação e ao funcionamento do Ginásio
Estadual de São Pedro dos Ferros.' Na realidade, hoje
funciona nesse imóvel - um prédio velho e adaptado sobre um
terreno de 3.000m2 - uma creche municipal que presta
atendimento a 150 crianças de O a 6 anos.
Na sede do município, funcionam três escolas estaduais;

duas delas, para alunos da l à 4a séries, e a terceira,
para alunos da Sa à 8sá séries e do 2g grau. Esses
estabelecimentos suprem perfeitamente a demanda do
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município, sendo essa a razão pela qual se pretende
justificar, por meio desta proposição, a doação do imóvel.
A segunda razão é que a rede municipal de ensino de São
Pedro dos Ferros está toda distribuída na zona rural. A
construção e o funcionamento de uma escola-creche, planejada
e projetada para atender a um maior número de crianças,
constituirá importante passo para a municipalização das pré-
escolas.
São essas as razões que trago á consideração dos nobres
pares, solicitando-lhes que se posicionem favoravelmente á
aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 2.065/94
Declara de utilidade pública a COMAMÂS - Comissões
Associadas do Meio Ambiente e Sociedade, com sede no
Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a COMAMAS -

Comissões Associadas do Meio Ambiente e Sociedade, com sede
no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A COMAMAS, com sede no Município de Contagem,
é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por
objetivo o permanente combate à poluição, a defesa da
ecologia, a defesa de vidas humanas, dos animais e dos
vegetais e a defesa do consumidor. A entidade exerce um
trabalho meritório e dedicado, q ue é reconhecido por toda a
comunidade de Contagem.
Além disso, a entidade satisfaz todos os requisitos legais
para ser declarada de utilidade pública: está em
funcionamento há mais de dois anos, seu estatuto social está
devidamente registrado em cartório, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas que não recebem remuneração pelo
exercício dos cargos que ocupam.
Em razão do exposto, esperamos a aprovação deste projeto de
lei pelos nobres pares.
- 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 2.066/94
Declara de utilidade pública a Congregação Redentorista,

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
Redentorista, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.



180

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 25 de dezembro de 1993
Antônio Pinheiro
Justificação: A Congregação Redentorista é uma sociedade
civil de direito privado, de caráter filantrópico,
educacional, cultural e de assistência social, que tem por
finalidade a orientação da sociedade dentro dos princípios
cristãos, o ensino em seus diversos graus e o amparo á
juventude, á velhice e aos doentes.
Há mais de 50 anos a Congregação vem atuando no Brasil por
intermédio dos padres redentoristas, proporcionando aos
menos afortunados conforto para o corpo, mediante a
assistência social, alivio para a alma, mediante a
assistência religiosa, força ao caráter, pelo ensino em seus
diversos graus, e amparo à juventude, á velhice e aos
doentes, em todo o território nacional.
Pelo seu relevante trabalho em prol da coletividade,
trabalho esse realizado desinteressadamente, notadamente na
parte cuja responsabilidade cabe, em primeiro lugar, ao
Estado, a Congregação Redentorista se faz merecedora do
reconhecimento de sua utilidade pública,
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 5.351/94, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o empresário Cícero
Maciel Lanza, Diretor Comercial da indústria Massas
Alimentícias Imperatriz Ltda., por ter sido agraciado com a
Medalha de Mérito Industrial 94 pela Federação das
Indústrias de Minas Gerais,
NQ 5.352/94. do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando

seja formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Gílson
Lhamas, ex-Prefeito do Município de Bicas. (- Distribuídos á
Comissão de Administração Pública.)
NQ 5.353/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à cessão de duas
motoniveladoras, uma retroescavadeira e um trator de esteira
para a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do
Itapecerica - AMVI -. do Município de Divinópolis.
NQ 5354/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à cessão de duas
caminhonetes para a AMVI, do Município de Dlvinôpolis. (-
Distribuidos á Comissão de Assuntos Municipais.)
NQ 5.355/94, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Prefeito Municipal e o Presidente do Sindicato Rural do
Município de Patos de Minas pelo êxito da 36a Festa Nacional
do Milho. (- A Comissão de Agropecuária.)
Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando se retire

de tramitação o Requerimento nQ 5.267/94.
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Da Comissão Especial para Estudar as Atribuições das
Comissões Especiais, solicitando se prorrogue por 30 dias o
seu prazo de funcionamento.
Do Deputado José Bonifácio. solicitando a retirada de
tramitação da Emenda flQ 19, de sua autoria, ao Projeto de
Lei ng 1.984/94. (- A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento
Interno.) -

COMIJNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

José Leandro e Mauri Torres (2) e das Comissões de Educação
e de Saúde e Ação Social

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lê 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.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda á
Constituição no 40/94, de Autoria do Deputado Eduardo Brás,
Que Acrescenta Parágrafo ao Art. 157 da Constituição do
Estado. Pelo BRD: efetivos - Deputados José Renato, Geraldo
Rezende, Jorge Eduardo, Marcelo Cecé, Ajalmar Silva, Dilzon
Melo, Baldonedo Napoleão, Péricles Ferreira, José Braga,
Clêuber Carneiro e Ronaldo Vasconceilos; suplentes -
Deputados Geraldo da Costa Pereira, Tarcisio Henriques,
Anderson Adauto, Bernardo Rubinger, Simão Pedro Toledo,
Maria Olivia, Wanderley Ávila, Arnaldo Canarinho, Ibrahim
Jacob, Sebastião Costa e Ermano Batista; pelo PP: efetivos -
Deputados Hely Tarquinio e Glycon Terra Pinto; suplentes -
Deputados Ambrósio Pinto e Wilson Pires; pelo PT: efetivos
- Deputados Marcos Helênio e Adelmo Carneiro Leão;
suplentes - Deputados Ivo José e Antônio Fuzatto. Designo.
A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação, na 79a Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei ngs 1.243/93. do Deputado José Militão; 1.442/93, do
Deputado Homero Duarte; 1.780/93, do Deputado Francisco
Ramalho, e 1.922/94, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; pela
Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação, na 3a Reunião
Extraordinária, dos Projetos de Lei ngs 1.670/93, do
Deputado Ambrõsio Pinto; 1.776/93. do Deputado Bernardo
Rubinger: 1.796/93, do Deputado Bonifácio Mourão; 1.868/94,
do Deputado Cóssimo Freitas; 1.091/92 e 1.862/93, do
Deputado Marcos Helênio; 1.893 e 1.900/94, do Deputado Raul
Messias; 1.800/93 e 1.882/94, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos (Ciente. Publique-se.); pelo Deputado José
Leandro - falecimento do Sr. José Maria Rosa, em Ouro Preto;
pelo Deputado Mauri Torres (2) - falecimento das Srs Maria
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Cabral Silva e Maria Francisca de Oliveira, em Paula Cândido
(Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Defesa do
Consumidor, em que solicita a retirada de tramitação do
Requerimento ng 5.267/94, de sua autoria. A Gerência-Geral
de Apoio às Comissões.
Requerimento do Deputado José Bonifácio, em que solicita a
retirada de tramitação da Emenda nQ 19, de sua autoria, ao
Projeto de Lei no 1.984/94. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno.
Requerimento da Comissão Especial para Estudar as
Atribuições das Comissões Especiais. 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 á 2,1 fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

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

da presente reunião o Projeto de Lei flQ 1.990/94, em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem,
à noite.

Discussão e Votação de Proposições
o Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei no 1.984/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
conversão em URV das tabelas de vencimentos e de soldos dos
servidores públicos do Poder Executivo e dá outras
providências. As Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. E designado relator, em Plenário, o Deputado
Roberto Amaral, para emitir parecer oral sobre o projeto e
as emendas a ele apresentadas.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
gostaria de tentar esclarecer aos servidores públicos que
vieram a esta reunião para acompanhar a votação do Projeto
de Lei flQ 1.984/94 o porquê de ele não ter sido votado
nesta tarde. Quero informá-los que ainda estamos negociando
o projeto. O relator está acabando de receber as emendas
referentes às negociações com o Governo do Estado, como ele
ainda não recebeu todas as emendas, não será possível votar
o projeto nesta tarde. As negociações no tocante ás emendas
estão em andamento, e o projeto, na próxima reunião, será
votado. Na ocasião, poderemos discutir com o relator e com o
Líder do Governo. Ficou, ainda, acertado com este último
que, ao final das negociações, teríamos um encontro com o
Governador do Estado.
O Sr. Presidente - Esta Presidência pergunta ao relator se
tem condições de emitir o seu parecer.
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, considerando a
importância, a relevância e a complexidade desse assunto e a
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seriedade com que o Governo está tratando a matéria,
queremos continuar usando o prazo regimental para apresentar
o nosso parecer.

E NC E RRAME NT O
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o Projeto de Lei n
1.984/94 se encontra na faixa constitucional, sobrestando as
demais matérias da pauta, esta Presidência encerra a
presente reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, às 20 horas, destinada a
homenagear o Colégio Santo Agostinho pelo seu 60Q
aniversário, e para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 867/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o Projeto de Lei n
867/92 objetiva estabelecer o regime de concessão de obras
públicas e de concessão e permissão de serviços públicos
pela administração pública estadual, determinando ainda
outras providências.
Após ter sido apreciado pela Comissão de Constituição e
Justiça, a qual concluiu por sua constitucionalidade,
antijuridicidade e ilegalidade, vem o projeto a esta
Comissão para, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, 1,
"d" e "e" do Regimento Interno, receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
Elaborado em conformidade com as normas do Decreto-Lei nQ
2.300, de 1986, e da Lei no 9.444, de 1987, que
disciplinavam as contratações e as licitações públicas no
âmbito da administração pública do Estado, o projeto de lei
em exame passou a abrigar disposições incompativeis com as
orientações do novo regime juridico, inaugurado pela Lei n
8.666 (federal), de 21/6/93.
Poder-se-ia supor que a melhor solução seria a apresentação
de um substitutivo ou de emendas visando á adequação do
contexto da proposição analisada às novas normas que
disciplinam a matéria por ela tratada. Entretanto, levando-
se em consideração o fato de que vários dispositivos da Lei
nQ 8.666 tiveram sua eficácia suspensa pelo Judiciário,
julgamos inconveniente e inoportuna a aprovação de
proposições que estabeleçam outro regime de concessão de
obras e de concessão e permissão de serviços públicos pela
administração pública estadual, até que aquele Poder, por
meio do Supremo Tribunal Federal, se manifeste
definitivamente sobre os referidos dispositivos legais
impugnados liminarmente.
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Ademais, técnicos do Executivo e deste Legislativo preparam
um anteprojeto de lei que disporá sobre licitações e
contratos no âmbito da administração estadual, o qual deverá
ser encaminhado, brevemente, ao Governador do Estado, que,
por sua vez, deverá enviar a matéria a esta Casa sob a forma
de projeto de lei. Com isso, deverá ser preenchida uma
lacuna hoje existente no ordenamento juridico estadual, no
que tange à suplementação das normas gerais baixadas pela
União por meio da Lei ng 8.666.
Não há motivo, portanto, para se transformar em norma
juridica conteúdo Intrinsecamente ligado e inteiramente
subordinado a diretrizes a serem estabelecidas por novas
normas estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei
ng 867/92, no lQ turno.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Sebastião Costa, relator -
Ermano Batista - Antônio Fuzatto.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.700/93

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o Projeto de Lei ng
1.700/93 institui o Dia Estadual do Vereador.
Publicada em 2/10/93, foi a proposição encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para deliberação
conclusiva no lg turno, nos termos do art. 104. 1, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A oficialização do Dia Estadual do Vereador é, sem dúvida,

o reconhecimento da importância dos legitimos representantes
do Legislativo Municipal por meio de sua atuação,
contribuem para a melhoria das condições de vida do povo,
que neles deposita sua confiança.
Além disso, essa data comemorativa constituirá uma grande
oportunidade para que a categoria homenageada reflita, em
conjunto, sobre a relevância de sua atuação em prol da
comunidade.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1-700/93 na forma proposta e com a Emenda ng 1, aprovada
pela Comissão de Constituição de Justiça.
Sala das Comissões. 8 de junho de 1994.
Baldonedo Napoleão. Presidente - Jorge Hannas, relator -
Ermano Batista - Simão Pedro Toledo - Bernardo Rubinger.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.855/93

Comissão de Administração Pública
Relatório



O Projeto de Lei no 1.855/93, do Deputado Marcos Helênio,
dispõe sobre o atendimento ao público por órgãos e entidades
da administração pública estadual.
A matéria foi distribuída inicialmente á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda ng
1.
Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, 1,
"d O , do Regimento Interno.

Fundamentação
Eficiência, economia de tempo, respeito para com o usuário

e aperfeiçoamento do serviço público são, em síntese, os
objetivos que podemos inferir das medidas preconizadas pelo
projeto em análise. Determina o projeto que os órgãos e as
entidades da administração pública deverão manter, em locais
visíveis, quadros, cartazes, ou sinais que informem a
natureza do serviço prestado pela unidade, a relação
detalhada dos documentos exigidos e dos procedimentos a
serem cumpridos pelo usuário e outras informações
complementares, como a localização de cada setor e o
respectivo horário de funcionamento.
Na verdade, essas medidas satisfazem a antigas
reivindicações dos destinatários de serviços públicos, já
que poucas são as repartições que dispõem desses mecanismos,
que facilitam a vida dos usuários e da própria unidade
prestadora do serviço.
Uma vez adotadas as providências assinaladas no projeto, a
administração pública evitará, certamente, alguns
transtornos, tais como conflitos entre usuário e servidor,
perda de tempo, vaivém dos consumidores pelos diversos
setores do órgão ou da entidade, gastos desnecessários, etc.
Por outro lado, a imagem e o prestígio da administração
tendem a melhorar no que toca ao grau de eficiência.
Entendemos, entretanto, que as empresas delegatárias de
serviços públicos não podem ficar excluídas do ãmbito de
incidência da norma e, por isso, estamos apresentando o
Substitutivo no 1 no final deste parecer.

Conclusão
Em face das razões aduzidas, somos pela aprovação do

Projeto de Lei ng 1.855/93 na forma do Substitutivo nç 1, a
seguir apresentado, ficando prejudicada a Emenda no 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO PIQ 1 AO PROJETO DE LEI No 1.855193
Obriga os órgãos e as entidades que especifica a manterem
sistema de informações sobre os respectivos serviços
prestados, nos termos que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os órgãos e as entidades das administrações
direta e indireta do Estado e as empresas delegatár ias de
serviço público que prestem atendimento direto á população
deverão manter, em cada um de seus setores de atendimento,
quadros, cartazes ou sinais que informem:
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1 - o nome do setor, o horário de funcionamento e os
serviços prestados;
II - as formalidades e os procedimentos a serem cumpridos,

bem como os documentos a serem providenciados pelo usuário
para a prestação do serviço.

l - As informações serão claras e precisas e deverão ser
apresentadas em local de fácil observação pelo público.

2 - Na entrada das dependências do órgão ou da entidade,
deverá haver a indicação da localização dos setores de
atendimento de que trata este artigo-
Art. 2 - Os órgãos e as entidades de que trata o artigo

anterior terão prazo de 60 (sessenta) dias para atenderem ao
disposto nesta lei, contados da data de sua publicação-
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Antônio Fuzatto - Ermano Batista.
PARECER PARA O lg TURNO 00 PROJETO DE LEI

NO 2.010194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Antônio Carlos Pereira, o projeto
de lei em epígrafe extingue o Instituto de Previdência do
Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/5/94, foi o

projeto distribuído a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela propõe a extinção do IPLEMG,

criado pela Lei nQ 26.258, de 13/12/73.
Para tanto, prevê sucintamente o destino dos associados
beneficiários do Instituto e as opções dos associados
contribuintes.
Autoriza, por fim, o Executivo a proceder à revisão das
aposentadorias, das pensões e dos demais benefícios já
concedidos, com base na legislação que pretende revogar.
A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado
membro, já que trata da extinção de entidade da
administração indireta de um de seus Poderes, no caso, o
Legislativo, enquadrando-se, portanto, no âmbito da
autonomia que lhe é conferida pela Constituição da
República.
No que tange á iniciativa da matéria, a proposição esbarra

em vício de inconstitucionalidade.
Com efeito, estabelece o art. 66, 1, "e", da Constituição
do Estado que é matéria de iniciativa privativa da Mesa da
Assembléia Legislativa a criação de entidade da
administração indireta desta Casa. Tal determinação foi
reproduzida no art. 80, VII, "f', do Regimento Interno.
Mesmo que o referido dispositivo constitucional se refira
apenas à criação e não á extinção de entidade, no caso, uma
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autarquia do Poder Legislativo, não se pode desconhecer que
tal poder também foi implicitamente conferido apenas à Mesa
da Assembléia.
Tal dedução escuda-se no elemento teleológico e leva em

consideração o escopo ou o fim da norma. Quando esta enfeixa
uma medida ou providência protetora, julgada necessária para
satisfazer a certas exigências administrativas ou políticas,
deverá ser interpretada de modo que melhor corresponda
àquela finalidade e que assegure plenamente a tutela do
interesse para o qual foi erigida.
Se a Constituição veda ao parlamentar a iniciativa de leis
que criem entidades, no ãmbito do Poder Legislativo, e
defere à Mesa da Assembléia tal poder, com maiores motivos
se justifica ser também da Mesa a iniciativa de sua extinção
já que se trata de desfazer uma situação existente.
Além do insanável vicio de inconstitucionalidade pertinente
á iniciativa da proposição, saliente-se que o instrumento
jurídico adequado à extinção da entidade de que se cogita é
projeto de resolução, e não projeto de lei, conforme se
depreende do art. 66, 1, "e", e seu respectivo lQ, da
Constituição Estadual.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
ng 2.010/94.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro, relator -
Emano Batista - Geraldo Rezende - Milton Sailes - Ivo José
(voto contrário) - Antônio Pinheiro (voto contrário).

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 2.029/94

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Resolução nQ 2.029/94, do Deputado Ronaldo
Vasconceilos, tem por objetivo dar a denominação de
Jornalista Januário Carneiro à Sala de Imprensa situada no
andar SE do Palácio da Inconfidência.
Apresentado em 17/6/94, foi o projeto publicado no "Diário

do Legislativo" do dia 20/5/94.
Vem, agora, à Mesa para receber parecer, nos termos do art.
195, c/c o parágrafo único do art. 80. do Regimento Interno.

Fundamentação
Entendemos tratar-se de proposição conveniente e oportuna,
porconsubstanciar o apreço pelo referido jornalista, que
foi uma das mais autênticas expressões da imprensa mineira,
fundador da Rede Itatiaia de Rádio e da Associação Mineira
de Rádio e Televisão.

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

Resolução ng 2.029/94, no lo turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de junho de 1994.
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Elmo

Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani.
PARECER PARA 0 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
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No 1.410/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

apreço autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio
de São João Evangelista.
No lQ turno, o projeto foi aprovado na forma proposta.

Agora, volta a esta Comissão para receber parecer.
Fundamentação

A proposição em estudo não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário a sua aprovação. E seu objetivo
fazer reverter ao Municipio de São João Evangelista imóvel
doado ao Estado para a construção de praças esportivas, uma
vez que, até esta data, não lhe foi dada a utilização
prevista. Tal doação não gera despesas para o Estado, não
acarretando nenhuma repercussão no orçamento estadual

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.410/93.
Sala das Comissões, 9 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Bernardo Rubinger, relator
- Roberto Amaral - Marcos Helênio - Baldonedo Napoleão.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.865/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Governador
do Estado, por meio da Mensagem ng 436/94, o projeto de lei
em epigrafe dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - e dá outras providências.
A proposição foi aprovada no lg turno, na forma do

Substitutivo ng 1. tendo sido rejeitadas as Emendas ngs 63 e
64 e prejudicadas as Emendas ngs 1 a 62.
Retorna , agora, o projeto a esta Comissão para receber
parecer para o 2g turno, cabendo-nos ainda elaborar a
redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto em apreço visa a levar o ensino superior gratuito
e de qualidade à Capital e ao interior; a contribuir para _a
formação da consciência regional; a promover a articulação
entre ciência, tecnologia, arte e humanidades: a formar e
qualificar recursos humanos; a elevar o padrão de qualidade
do ensino e promover sua expansão; a oferecer alternativas
de solução para os problemas regionais; a assessorar os
Governos municipais e as comunidades no planejamento e na
execução de projetos especificos; tudo isso confluindo para
a melhoria da qualidade de vida em nosso Estado.
Além disso, conforme esta Comissão se manifestou

anteriormente, a proposição em comento não encontra óbice do
ponto de vista financeiro-orçamentário á sua aprovação, pois
as despesas decorrentes de sua execução serão cobertas por
crédito adicional, cuja abertura é por ela autorizada,
observado o disposto no art. 43 da Lei ng 4.320 (federal),
de 13 de março de 1964.



O projeto em tela está de acordo com a legislação vigente,
merecendo prosperar nesta Casa.
Entretanto, julgamos conveniente aperfeiçoar a proposição
em comento, mediante a apresentação do Substitutivo nQ 1,
tendo em vista o interesse público.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.865/94 na forma do Substitutivo nQ 1 ao vencido no 1Q
turno, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.865/94'
Dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1Q - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
criada pelo art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, é
uma autarquia de regime especial, pessoa jurídica de direito
público, com sede e foro em Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, património e receita próprios, goza de autonomia
didático-científica, administrativa e disciplinar, incluída
a gestão financeira e patrimonial.
Parágrafo único - Equivalem á expressão Universidade do
Estado de Minas Gerais as seguintes denominações e sigla
utilizadas nesta lei:

- Universidade
II - Autarquia;
III - UEMG.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2Q A Universidade tem por finalidade o
desenvolvimento das Ciências, da Tecnologia, das Letras e
das Artes, mediante a pesquisa, o ensino, a extensão e a
formação de profissionais de nível universitário-
Art. 3Q - Compete à Universidade, observado o principio da
indissociabilidade da pesquisa, do ensino e da extensão e
sua função primordial de promover o intercâmbio e a
modernização das regiões mineiras:

- contribuir para a formação da consciência regional,
produzindo e difundindo o conhecimento de Minas Gerais, de
seus problemas e de suas potencialidades;
Ir - promover a articulação entre Ciência. Tecnologia, Arte

e Humanidades em programas de ensino, pesquisa e extensão;
III - desenvolver as bases científicas e tecnológicas

necessárias à melhoria do aproveitamento dos recursos
humanos e materiais disponíveis, dos bens e dos serviços
requeridos para o bem-estar social
IV - formar recursos humanos necessários à reprodução e à

transformação das funções sociais:
V - construir referencial crítico para o desenvolvimento
cientifico, tecnológico e artístico nas diferentes regiões
do Estado, respeitando suas características culturais e
ambientais;
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VI - elevar o padrão de qualidade e promover a expansão do
ensino, em seus diversos niveis;
VII - oferecer alternativas de solução para os problemas
especificas das populações á margem da produção da riqueza
material e cultural;
VIII - assessorar governos municipais, grupos
socioculturais e entidades representativas no planejamento e
na execução de projetos especificas;
IX - promover ideais de liberdade e solidariedade para a

formação da cidadania nas relações sociais, bem como no
intercãmbio cultural, científico e técnico com instituições
nacionais, internacionais e estrangeiras;
X - contribuir para a melhoria da qualidade de vida das
regiões mineiras.

Capítulo III
Da Estrutura da Universidade

Art. 4 - A Universidade do Estado de Minas Gerais tem a
seguinte estrutura:

- Órgãos colegiados superiores:
a) de deliberação geral: Conselho Universitário:
b) de deliberação técnica: Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão;
C) de fiscalização econômico-financeira: Conselho Curador;
II - Unidades de apoio técnico e administrativo aos

Conselhos Superiores:
a) Auditoria;
b) Secretaria dos Conselhos Superiores;
III - unidades de direção superior:
a) Reitoria:
a.1 - órgão de caráter consultivo: Conselho Superior de
Integração;
b) Unidades de Assessoramento Superior:
b.l - Gabinete;
b.2 - Assessoria Juridica;
b.3 - Assessoria de Comunicação;
c) Unidades Suplementares:
c.l - Centro de Psicologia Aplicada;
c.2 - Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a

Educação;
c.3 - Coordenadoria de Bibliotecas:
d) Unidades de Coordenação e Execução:
d.1 - Pró-Reitoria de Ensino:
d.l.l - Coordenadoria de Pós-Graduação;
d.1.2 - Coordenadoria de Graduação:
d.1.3 - Coordenadorla de Ensino Fundamental e Médio;
d.1.4 - Coordenadoria de Ensino a Distância;
d.2 - Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão:
d.2.1 - Coordenadoria de Projetos;
d.2.2 - Coordenadoria de Apoio à Pesquisa;
d.2.3 - Coordenadoria de Cultura, Esporte e Lazer;
d.2.4 - Coordenadoria de Serviços e Cursos para a

Comunidade:
d.3 - Pró-Reitoria de Planejamento:
d.3.1 - Coordenadoria de Planejamento Institucional;
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d.3.1.1 - Divisão de Orçamento:
d.3.1.2 - Divisão de Planejamento Físico e Obras;
d.3.2 - Departamento de Informática;
d.4 - Pró-Reitoria de Administração e Finanças:
d.4.1 - Departamento de Recursos Humanos
d.4.1.1 - Divisão de Pessoal;
d.4.2 - Departamento de Finanças:
d.4.2.1 - Divisão de Contabilidade;
d.4.3 - Departamento de Material, Patrimônio e Serviços
d.4.3.1 - Divisão de Material e Compras;
d.4.3.1.1 - Serviço de Almoxarifado;
d.4.3.2 - Divisão de Patrimônio:
d.4.3.3 - Divisão de Transportes e Serviços;
IV - "Campi" regionais.

- A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo serão fixadas em
decreto.

2 - A denominação, a descrição e a competência das
unidades administrativas Integrantes da estrutura
complementar dos "campi" regionais da UEMG serão
estabelecidas em decreto, observados os quantitativos das
unidades previstas no Anexo 1 desta lei e o disposto no arU
19 da Lei Delegada nQ 5, de 28 de dezembro de 1987.
f 3Q - A estrutura dos "campi" regionais deverá, por
deliberação do Conselho Universitário, ser adequada às
condições de cada "campus", levando-se em consideração os
seguintes fatores, entre outros:

- o número de cursos;
tI - o número de unidades universitárias;
III - o grau de dispersão das unidades na malha urbana-
f 4Q - A implantação deunidades universitárias previstas
no 2Q deste artigo será feita gradualmente, observadas as
prioridades de que trata o parágrafo único do art. 199 da
Constituição do Estado.

Seção 1
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Art. S - O Conselho Universitário é o órgão máximo de
deliberação e supervisão da Universidade, incumbindo-se da
definição da política geral da instituição nos planos
acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e
disciplinar.
Art. S - O Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão é o
órgão técnico superior de deliberação e supervisão, em
matéria de ensino, pesquisa e extensão.
Art. 7 - O Conselho Curador é o órgão de fiscalização

orçamentária, econômica e financeira da Universidade.
Art. 8 - A competência, a composição e as normas de
funcionamento dos órgãos colegiados previstos nesta seção
serão estabelecidas no estatuto da Autarquia, a ser aprovado
pelo Governador do Estado, em decreto.

Seção II
Das Unidades de Apoio Técnico e Administrativo aos Conselhos

Superiores
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Art. 9Q - A Auditoria é a unidade técnica de controle
interno responsável pelo assessoramento aos Conselhos
Superiores e à Reitoria.
Art. 10 - A Secretaria dos Conselhos Superiores é a unidade
responsável pelas atividades de apoio administrativo.

Seção rir
Da Unidade de Direção Superior Executiva

Art. 11 - A Reitoria, unidade de direção superior executiva
da UEMG, compete supervisionar e controlar a realização das
atividades básicas da Universidade e desenvolver política
institucional que assegure a autonomia didático-científica e
administrativa, incluída a gestão financeira, patrimonial e
disciplinar, na forma das Constituições da República e do
Estado de Minas Gerais,
Art. 12 - O Reitor e o Vice-Reitor serão nomeados pelo

Governador do Estado, escolhidos em lista tríplice elaborada
em reunião de colégio eleitoral, definido no estatuto da
Universidade, para mandato de 4 (quatro) anos contados da
data da posse.
Parágrafo único - Excetuado o primeiro provimento, a

escolha dos candidatos aos cargos referidos neste artigo se
dará sobre pessoas pertencentes ao corpo docente da
instituição.

Seção rv
Do Conselho Superior de Integração

Art. 13 - O Conselho Superior de Integração, de caráter
consultivo, nos termos do estatuto, será constituído de
representantes de diversos segmentos da sociedade, reunindo-
se sob a presidência do Reitor, visando à integração da UE1G
com a sociedade.

Seção V
Das Unidades Administrativas da Universidade

Art. 14 - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas nos incisos rir e IV do art. 4g
desta lei serão estabelecidas no estatuto da Universidade, a
ser aprovado pelo Governador do Estado, em decreto.

Subseção
Das Pró-Reitorias

Art. 15 - As Pró-Reitorias de Ensino, de Pesquisa e
Extensão, de Planejamento e de Administração e Finanças são
unidades de coordenação, execução e assessoramento superior,
subordinadas à Reitoria da Universidade.

1Q - Os titulares das Prô-Reitorlas serão escolhidos,
nomeados e empossados pelo Reitor, entre pessoas
qualificadas para o exercido das funções.
# 2g - Após a absorção das fundações educacionais optantes,
os candidatos aos cargos referidos neste artigo deverão
pertencer ao corpo docente da instituição.

Subseção II
Dos "Campi" Regionais

Art. 16 - A Universidade, com Reitoria na Capital, terá
suas unidades de ensino, pesquisa e extensão localizadas nas
diversas regiões do território mineiro organizadas em
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"campi" regionais, observado o disposto no parágrafo único
do art. 199 da Constituição Estadual.
Art. 17 - Cada 'carnpus' universitário disporá de um órgão
colegiado de deliberação superior, cuja competência,
composição e demais normas indispensáveis ao seu
funcionamento serão definidas no estatuto.
Art. 18 - A direção executiva de cada "campus'
universitário será exercida por titular nomeado e empossado
pelo Reitor, escolhido em lista triplice elaborada por
colégio eleitoral, nos termos do estatuto.
Parágrafo único - Os candidatos mencionados no artigo

deverão pertencer ao corpo docente da instituição.
Capitulo IV

Do Patrimônio e da Receita
Art. 19 - Constituem patrimônio da Autarquia:
- o acervo de bens móveis e imóveis, ações, direitos e

outros valores que lhe forem destinados pelo Estado;
II - o patrimônio pertencente às fundações educacionais nos

termos do art. 22 desta lei;
III - os bens móveis e imóveis pertencentes às demais

entidades absorvidas ou incorporadas, nos termos dos arts.
22 e 25 desta lei;
IV - doações e legados de pessoas fisicas e jurídicas,
nacionais, internacionais ou estrangeiras, públicas ou
privadas;
V - bens e direitos de que venha a ser titular.
Art. 20 - Constituem receita da Autarquia:

- recursos de dotações consignadas em orçamento da União,
Estado e município ou resultantes de fundos ou programas
especiais;
II - auxílios ou subvenções de poderes, órgãos ou entidades
públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou
estrangeiras;
III - recursos Que lhe forem destinados pela Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG;
IV - rendas auferidas com a prestação de serviços a

terceiros;
V - recursos que lhe forem destinados pela Loteria do
Estado de Minas Gerais;
VI - outras rendas de qualquer natureza.

Capítulo V
Da Absorção, da Incorporação e da Extinção de Entidades

Art. 21 - A absorção e a incorporação de unidades serão
realizadas por etapas, observadas as prioridades de que
trata o parágrafo único do art. 199 da Constituição do
Estado de Minas Gerais e formalizadas por decreto do
Governador do Estado, após parecer favorável do Conselho
Universitário.
Parágrafo único - O disposto neste artigo, no que se refere
a repercussões nos orçamentos da Universidade, deverá
observar os parâmetros estabelecidos nas Leis de Diretrizes
Orçamentárias e nos objetivos e nas metas do Plano
Plurianual de Ação Governamental.
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Art. 22 - Serão absorvidas pela Universidade as seguintes
Fundações Educacionais de Ensino Superior, instituídas pelo
Estado ou com sua participação, que manifestaram a opção de
que trata o art. 82, inciso 1, lg, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de
Minas Gerais:

- Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Carangol a;
II - Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha. de

Diamantina;
III - Fundação de Ensino Superior de Passos;
IV - Fundação Educacional de Lavras;
V - Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, de

Varginha;
VI - Fundação Educacional de Divinàpolis;
VII - Fundação Educacional de Patos de Minas;
VIII - Fundação Educacional de Ituiutaba;
IX - Fundação Cultural Campanha da Princesa, de Campanha.
# lg - Aplica-se o disposto no "caput' deste artigo à
Fundação Educacional Nordeste Mineiro, de Teófilo Otôni,
integrada à Universidade nos termos do 3Q do art. 5g da
Lei nQ 10.323, de 20 de dezembro de 1990.
§ 2Q - Ficam autorizadas a extinção das fundações

educacionais relacionadas no 'caput" do artigo e a
transferência do respectivo património à Universidade,
observada a legislação vigente.
Art. 23 - Á absorção das entidades mencionadas no art. 22
desta lei se dará uma por quadrimestre, a partir da
publicação desta lei, segundo cronograma de prioridades e
mediante o atendimento de requisitos administrativos,
financeiros e acadêmicos, a juizo do Conselho Universitário,
além dos previstos no 2g do art. SQ da Lei ng 10.323, de
20 de dezembro de 1990.
Parágrafo único - Os requisitos acadêmicos de absorção

contemplarão:
- programas de qualificação e titulação do corpo docente,

com vistas a atender determinações superiores competentes;
II - projetos de ensino, pesquisa e extensão que

correspondam ás exigências da qualidade e estejam
preferencialmente voltados para as necessidades regionais:
III - plano diretor de desenvolvimento acadêmico da

entidade;
IV - existência de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de

professores com pós-graduação.
Art. 24 - Enquanto não absorvidas pela UEMG, as entidades
referidas no art. 22 desta lei serão consideradas unidades
agregadas á Universidade.
# l Q - Garantir-se-á às unidades agregadas representação no

Conselho Universitário e no Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, com direito a voz, na forma prevista no estatuto.

2g - O Governo do Estado assegurará subvenção mensal a
cada uma das unidades agregadas-
Art. 25 - Ficam incorporadas á Universidade as seguintes

entidades:
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- Fundação Mineira de Arte Aleijadinho - FUMA -. de Belo
Horizonte;
II - Fundação Escola Guignard. de Belo Horizonte;
III - o curso de Pedagogia do Instituto de Educação de

Minas Gerais, de Belo Horizonte;
IV - o Serviço de Orientação e Seleção Profissional - SOSP
- de Belo Horizonte, criado pela Lei no 482, de 11 de
novembro de 1949.

l - Ficam autorizadas a extinção das fundações
educacionais mencionadas no "caput" deste artigo e a
transferência dos respectivos patrimônios para a
Universidade.

- Fica autorizada a transferência para a Universidade
do patrimônio do Serviço de Orientação e Seleção
Profissional e do prédio em que vem funcionando.

- Fica transferido para a UEMG o patrimônio móvel do
Curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Minas Gerais,
que continuará utilizando suas atuais dependências até
instalação em sede própria.

4Q - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir á
UEMG os saldos financeiros e as dotações orçamentárias
previstas no orçamento fiscal de 1994 para a Fundação
Mineira de Arte Aleijadinho e para a Fundação Escola
Guignard.
Art. 26 - A Universidade adotará as medidas administrativas
necessárias ao cumprimento do disposto no art. 25 e seus
parágrafos. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar
da data de publicação desta lei.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 27 - O regime jurídico dos servidores da UEMG é o
referido no parágrafo único do art. lQ da Lei ng 10.254. de
20 de julho de 1990.

Capítulo VII
Dos Cargos

Art. 28 - Os cargos de Reitor, Pró-Reitor e Chefe de
Gabinete a que se refere a Lei ng 10.596, de 8 de janeiro de
1992, passam a integrar o Quadro Especifico de Provimento em
Comissão da Autarquia.

lg - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento em
Comissão, 1 (um) cargo de Vice-Reitor e 1 (um) cargo de Pró-
Reitor.

2g - Os valores de vencimento e de representação dos
cargos .de que trata este artigo são os constantes no Anexo
II desta lei, observada a data de vigência nele indicada.
Art. 29 - Ficam criados, no Quadro Específico de provimento
em comissão da Autarquia, os cargos constantes no Anexo III
desta lei, destinados às unidades da estrutura intermediária
da UEMG.

lQ - Os vencimentos dos cargos criados neste artigo são
calculados 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 III desta lei.



196

§ 2Q - O ocupante de cargo de provimento em comissão poderá
optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função
pública, acrescida da gratificação de 20% (vinte por cento),
incidente sobre o vencimento do cargo em comissão.
Art. 30 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da UEMG, os
cargos de provimento efetivo constituídos pelas classes
constantes no Anexo IV desta lei-
Art. 31 - A investidura em cargo de provimento efetivo
depende de aprovação prévia em concurso público de provas e
títulos.
Parágrafo único - A realização dos concursos públicos para
os cargos da UEMG será determinada pelo Conselho
Universitário.
Art. 32 - A Universidade poderá contratar, sob forma de
contrato de direito administrativo, professor visitante,
especialistas de notória competência ou docentes portadores
de titulo de pós-graduação "strlcto sensu", para a
participação em projetos acadêmicos de relevante interesse,
caso em que o contratado não será considerado servidor
público.

lg - A contratação prevista neste artigo terá a duração
máxima de dois anos, podendo ser prorrogada até igual
período, em casos devidamente justificados e aprovados pelo
Conselho Universitário.

- O professor visitante terá vencimento correspondente
ao de cargo de professor efetivo.
Art. 33 - Os professores da Fundação Escola Guignard e da
Fundação Mineira de Arte Aleijadinho - FUMA -, reconhecidos
pelo Conselho Estadual de Educação como de notório saber,
serão considerados para todos os efeitos no Quadro de
Pessoal da Universidade como tendo formação equivalente á de
graduação.
Parágrafo único - Aos professores das instituições

mencionadas no "caput" deste artigo detentores da função de
Professor Responsável fica garantido o enquadramento, no
mínimo, corno Professor Assistente.
Art. 34 - Os valores dos vencimentos dos cargos do Quadro

de Pessoal Efetivo da Autarquia são os constantes no Anexo V
desta lei, observada a data de vigência nele indicada.
Art. 35 - Aos atuais professores e servidores técnico-
administrativos da FUMA, da Fundação Escola Guignard, do
curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Minas Gerais
e do Serviço de Orientação e Seleção Profissional - SOSP
- detentores de cargos e de função pública ficam assegurados
os direitos e as vantagens previstos em lei.
Parágrafo único - A função pública de que trata este artigo

se extinguirá com a vacância.
Capitulo vrii

Disposições Finais
Art. 36 - A UEMG poderá transformar instituições e cursos

de nível médio em colégios universitários
Parágrafo único - Os colégios universitários terão por
finalidade ministrar ensino de educação geral qualificado e
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melhorar as condições de desempenho de candidatos aos
estudos universitários.
Art. 37 - A LJEMG poderá celebrar convênios com o Estado e

os municípios, tendo em vista o desenvolvimento de programas
comuns e a utilização de dependências e instalações físicas
necessárias ás suas atividades.
Art. 38 - A UEMG realizará programas de ensino, pesquisa e

extensão com entidades conveniadas, atendendo ás
necessidades do desenvolvimento regional e à política
estadual de desenvolvimento tecnológico.
Art. 39 - Poderão ser criadas unidades, preferencialmente a
partir de núcleos de pesquisa e extensão consolidados, ou
poderão ser incorporadas outras entidades cujas atividades
sejam consideradas de relevante interesse para o cumprimento
dos objetivos da UEMG, atendidos os seguintes requisitos:

- fique comprovada sua regularidade administrativa,
financeira e académica, mediante estudos realizados pela
Reitoria;
It - sejam-lhes assegurados os recursos orçamentários

necessários pelo poder público;
III - obtenham aprovação do Conselho Universitário.
l - Terão prioridade para incorporação, nos termos deste

artigo, as seguintes entidades:
- Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA -, de Belo

Horizonte;
II - Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba -

FUMESU -;
III - Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá - FEPI -;
IV - Fundação Presidente Antônio Carlos - FUPAC - de

Bar bacena;
V - Fundação José Bonifácio Lafaiete de Andrada, de

Bar bacena;
VI - Faculdade de Filosofia e Letras de Januária;
VII - Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de

Cataguases - FAFIC -;
VIII - Instituto Católico de Minas Gerais - ICMG -. de

Coronel Fabriciano;
IX - Fundação Comunitária Educacional e Cultural de

Patrocínio;
X - Universidade do Vale do Rio Doce - UNIVALE -, de

Governador Valadares.
f 2Q - Aplica-se o disposto no art. 41 e seus parágrafos

aos servidores das instituições referidas nos incisos I a X
deste artigo.
Art. 40 - Os atuais servidores das entidades e das unidades
incorporadas nos termos doart. 25 desta lei que se
encontravam em exercício ou á disposição ou exercendo cargo
de provimento em comissão á data de 31 de dezembro de 1993
ingressarão no plano de carreira da UEMG pela forma
estabelecida na Lei ng 10.961, de 14 de dezembro de 1992.
Art. 41 - Os servidores das entidades absorvidas em efetivo
exercício à data de opção da unidade integrarão quadro
suplementar constituído de detentores de função pública.
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§ lg - O posicionamento dos servidores no quadro
suplementar se dará nos termos do regulamento a ser baixado
em decreto, ouvida, previamente, a Comissão Estadual de
Política de Pessoal - CEP.

2Q - Aplica-se ás funções públicas de que trata o "capur
do artigo o disposto nos arts. 6Q e 7g da Lei ng 10.254. de
20 de julho de 1990.
Art. 42 - Fica assegurada ao pessoal absorvido pela UEMO a
validade dos concursos públicos realizados na forma dos
editais respectivos do Instituto Estadual de Desenvolvimento
de Recursos Humanos, observada a legislação pertinente.
Art. 43 - Ficam mantidos os cargos criados pelo art. Sg da
Lei ng 10.596, de 8 de janeiro de 1992, até o provimento
efetivo dos cargos correspondentes do Quadro de Pessoal da
Universidade, quando então serão declarados extintos por
meio de decreto do Governador do Estado.
Art. 44 - Os cargos criados nos arts. 29 e 30 e
discriminados nos Anexos nt e IV serão providos na medida
das necessidades de cada estágio de implantação da
Universidade.
Aru 45 - O corpo discente da UEMG, constituído de alunos
matriculados nas várias modalidades de cursos, terá os
deveres e os direitos previstos na legislação de ensino, no
estatuto e nos demais documentos universitários.
Parágrafo único - O regime disciplinar do corpo discente
obedecerá às normas da lei federal e ao disposto nos
mandamentos universitários próprios, bem como no regimento
geral e nos regimentos das unidades universitàrias.
ArU 46 - O corpo discente terá representação, com direito

a voz e a voto, nos órgãos colegiados da UEMG.
lg - São órgãos de representação estudantil:
- o Diretório Central dos Estudantes - DCE -;

II - os diretórios acadêmicos das unidades universitárias.
# 2Q - Os membros do OCE e dos diretários acadêmicos serão

eleitos para mandato de 1 (um) ano, na forma estabelecida em
legislação especifica.

3g - Os representantes estudantis no Conselho
Universitário, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
no Conselho Curador e nos Colegiados das unidades
universitárias serão indicados de conformidade com o
disposto na legislação especifica, no Regimento Geral e nos
mandamentos universitários, vedada a participação do mesmo
representante em mais de um órgão.
Art. 47 - O aluno que, na data da promulgação desta lei,

estiver matriculado ou com a matricula trancada numa das
faculdades mencionadas nos arts. 22 e 25 ou nos colégios
incorporados terá seus direitos assegurados na forma da lei.
Art. 48 - Para atender às despesas de instalação e
funcionamento da Autarquia, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir crédito suplementar de
CR$11.500.000.000,00 (onze bilhões e quinhentos milhões de
cruzeiros reais), observado o disposto no art. 43 da Lei ng
4.320 (federal), de 17 de março de 1964.



Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1994.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- João Marques - Marcos Helênio - Bernardo Rubinger.

- Os anexos mencionados forma publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 10/8/94.)

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1,865194

Dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. lg - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
criada pelo art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, é
uma autarquia, pessoa jurídica de direito público, com sede
e foro na Capital do Estado, com patrimônio e receita
próprios, dotada de autonomia didático-científica e
administrativa, incluída a gestão financeira e patrimonial.
Parágrafo único - Equivalem à expressão Universidade do
Estado de Minas Gerais, para os efeitos desta lei, os
seguintes termos:

- Universidade;
II - Autarquia;
III - UEMG.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2g - A Universidade tem por finalidade o
desenvolvimento das ciências, da tecnologia, das letras e
das artes e a formação de profissionais de nível
universitário, mediante o ensino, a pesquisa e a extensão,
sem prejuízo da gratuidade do ensino público.
Art. 3g - Compete à Universidade, observado o principio da
indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, e sua
função primordial de promover o desenvolvimento integrado
das regiões mineiras:

- contribuir para a formação da consciência regional
produzindo e difundindo o conhecimento de Minas Gerais, de
suas potencialidades e de seus problemas;
II - promover a articulação entre ciência, tecnologia, arte

e humanidades em programas de ensino, pesquisa e extensão;
III - desenvolver as bases científicas e tecnológicas

necessárias ao melhor aproveitamento dos recursos humanos e
materiais disponíveis, dos bens e dos serviços requeridos
pela sociedade;
IV - formar recursos humanos ajustados ás demandas da

sociedade;
V - elevar o padrão de qualidade e promover a expansão do

ensino, em seus diversos níveis;



200

VI - oferecer alternativas para solução dos problemas
específicos das populações à margem da produção da riqueza
material e cultural;
VII - assessorar governos municipais, grupos sociocul-
turais e entidades representativas no planejamento e na
execução de projetos específicos;
viri - promover os ideais de liberdade e solidariedade para
a formação da cidadania nas relações sociais, bem como no
intercâmbio cultural, cientifico e técnico com instituições
nacionais e estrangeiras:
IX - contribuir para a melhoria da qualidade de vida da

sociedade mineira nas diversas regiões do Estado.
Capitulo III

Da Estrutura da Universidade
Art. 4g - Compõem a estrutura da UEMG:
1 - órgãos colegiados superiores:
a) de deliberação geral: Conselho Universitário;
b) de deliberação técnica: Conselho de Ensino. Pesquisa e

Extensão;
c) de fiscalização econômico-financeira: Conselho Curador:
II - unidade de apoio técnico e administrativo aos

conselhos superiores:
a) Secretaria dos Conselhos Superiores;
III - unidades de direção superior:
a) Reitoria;
b) unidades administrativas de assessoramento superior:
1 - Gabinete;
2 - Assessoria Jurídica, Técnica e de Comunicação;
c) unidades de coordenação e execução:

- Pró-Reitoria de Ensino e Pesquisa:
- Divisão de Bibliotecas:
1.1 - Diretoria de Graduação
- Coordenação de Psicologia Aplicada;
1.2 - Diretoria de Pós-Graduação;
1.3 - Diretoria de Pesquisa;
2 - Pró-Reitoria de Planejamento. Desenvolvimento
Institucional e Administração:
2.1 - Diretoria de Planejamento Institucional;
2.2 - Diretoria de Orçamento e Finanças;
2.3 - Diretoria de Informática;
2.4 - Diretoria de Imprensa Universitária;
2.5 - Diretoria de Recursos Humanos;
2.6 - Diretoria de Serviços Gerais;
2.7 - Diretoria de Património, Material e Compras;
2.8 - Diretoria de Obras;
3 - Pró-Reitoria de Extensão;
3.1 - Diretoria de Cursos, Estágios e Promoções Culturais;
IV - campi" regionais:
a) Órgão colegiado de deliberação: Congregação;
b) órgão de caráter consultivo: Conselho de Integração

Comunitária;
c) unidades administrativas: Diretoria-Geral:
1 - Secretaria de Ensino e Pesquisa;
2 - Secretaria de Administração;
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3 - Núcleo de Apoio ao Estudante;
4 - Centro de Extensão;
5 - Biblioteca;
d) Faculdade/Escola/Instituto;
1 - Órgão colegiado de deliberação; Conselho Depar-

tamental
2 - unidades administrativas; Diretoria de Faculda-

de/Escola/Instituto:
2.1 - serviços de administração;
2.2 - serviço de ensino;
2.3 - Biblioteca;
2.4 - Departamentos;
2.5 - Colegiados de Cursos.
Parágrafo único - A estrutura dos "campi regionais poderá
ser reduzida, por deliberação do Conselho Universitário,
observadas as condições de cada "campus" e levando-se em
consideração os seguintes fatores, entre outros:

- o número de cursos;
II - o número de unidades universitárias;
III - o grau de dispersão das unidades na malha urbana.

Seção 1
Dos órgãos Colegiados

Art. 50 - O Conselho Universitário é o órgão máximo de
deliberação e supervisão da Universidade, incumbido de
deliberar sobre matérias nos campos acadêmico,
administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar.
Art. 6 - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o

órgão técnico superior de deliberação e supervisão, nas
áreas de ensino, pesquisa e extensão.
Art. 70 - O Conselho Curador é o órgão de fiscalização

orçamentária, econômica e financeira da Universidade.
Art. 8g - A competência, a composição e as normas de
funcionamento dos órgãos colegiados previstos nesta seção
serão estabelecidas no estatuto da Autarquia, elaborado pelo
Conselho Universitário, apreciado pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo
Conselho de Educação competente e homologado pelo Governador
do Estado, em decreto.

Seção II
Da Unidade de Apoio Técnico e Administrativo aos Conselhos

Superiores
Art. G - A Secretaria dos Conselhos Superiores é a unidade
responsável pelas atividades de apoio administrativo.

Seção III
Da Unidade de Direção Superior Executiva

Art. 10 - A Reitoria, unidade de direção superior executiva
da UEMG, compete supervisionar e controlar a realização das
atividades básicas da Universidade nos campos didático-
cientifico e administrativo, incluída a gestão financeira,
patrimonial e disciplinar, na forma das Constituições da
República e do Estado de Minas Gerais-
Art. 11 - 0 Reitor e o Vice-Reitor serão nomeados pelo

Governador do Estado, escolhidos de lista triplice eleita em
reunião de colégio eleitoral, formado pelos corpos docente,
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discente e técnico-administrativo, com peso definido no
estatuto da Universidade, para mandato de 4 (quatro) anos
contados da data da posse.
Parágrafo único - Os candidatos aos cargos referidos neste
artigo deverão pertencer ao corpo docente da UEMG,
ressalvado o primeiro provimento, que terá vigência até o
cumprimento do que estabelecer o estatuto da entidade em
relação á matéria.

Seção IV
Das Unidades Administrativas

Art. 12 - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas nos incisos III e IV do art. 4Q
desta lei serão estabelecidas no estatuto da Universidade.

Subseção 1
Das Pró-Reitorias

Art. 13 - As Pró-Reitorias de Ensino e Pesquisa, de
Extensão e de Planejamento, Desenvolvimento Institucional e
Administração são unidades de coordenação, execução e
assessoramento superior, subordinadas ã Reitoria da
Universidade.

 

lQ - Os titulares das Pró-Reitorias serão nomeados e
empossados pelo Reitor, escolhidos de lista triplice
elaborada em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão e Conselho Universitário a partir de nomes de
professores do Quadro de Pessoal da UEMG, qualificados para
o exercido das funções.
§ 2Q - O primeiro provimento dos Pró-Reitores, até que se

aprove o estatuto da UEMG, será feito pelo Reitor, obedecido
o critério de qualificação e de notório saber.

Subseção II
Dos "Campi" Regionais

Art. 14 - A Universidade, com Reitoria na Capital, terá
suas unidades de ensino, pesquisa e extensão localizadas nas
diversas regiões do território mineiro, organizadas em
"campi" regionais, observado o disposto no parágrafo único
do art. 199 da Constituição Estadual e o inciso IV do art.
4Q desta lei.
Art. 15 - Cada "campus" universitário disporá de uma

Congregação, com competência, composição e demais normas de
funcionamento definidas no estatuto.
Art. 16 - O Diretor-Geral de cada "campus" universitário
será nomeado e empossado pelo Reitor, escolhido de lista
triplice eleita por colégio eleitoral, formado pelos corpos
docente, discente e técnico-administrativo, na forma a ser
definida no estatuto.
Parágrafo único - Os candidatos ao cargo mencionado neste

artigo deverão pertencer ao quadro de pessoal da unidade.
Subseção rii

Dos Departamentos e dos Colegiados de Cursos
Art. 17 - Os departamentos previstos no inciso IV do art.

4Q desta lei constituem a menor unidade estrutural da
Universidade, para todos os efeitos de organização
administrativa, didático-cientifica e de distribuição de
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pessoal, compreendendo disciplinas da mesma área de
conhecimento ou de áreas afins.
Art. 18 - Os colegiados de cursos são os órgãos de
coordenação didática dos cursos da Universidade, e sua
composição será definida no estatuto.

Capitulo IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 19 - Constituem património da Autarquia:
- o acervo de bens móveis e imóveis, ações, direitos e

outros valores que lhe forem destinados pelo Estado;
II - o patrimônio pertencente às fundações educacionais nos

termos do art. 21 desta lei;
til - os bens móveis e imóveis pertencentes às demais

entidades absorvidas nos termos dos arts. 21 e 25 desta lei;
IV - doações e legados de pessoas físicas e jurídicas,

nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas;
V - bens e direitos de que venha a ser titular.
Art. 20 - Constituem receita da Autarquia:

- recursos de dotações consignadas em orçamento da União,
do Estado ou de município ou resultantes de fundos ou
programas especiais;
II - auxílios ou subvenções de Poderes, órgãos ou entidades

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
III - recursos que lhe forem destinados pela Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, até
50% (cinqüenta por cento) dos recursos a que se refere o
parágrafo único do art. 212 da Constituição do Estado;
IV - rendas auferidas com a prestação de serviços a

terceiros;
V - rendas decorrentes de taxas escolares;
VI - outras rendas de qualquer natureza.

Capitulo V
Da Absorção, da Criação e da Extinção de Entidades

Art. 21 - Serão absorvidas progressivamente pela
Universidade as seguintes fundações educacionais de ensino
superior, instituídas pelo Estado ou com sua participação,
que manifestaram a opção de que trata o art. 82, f l.
inciso 1, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais:

- Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Carangol a;
II - Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, de

Diamantina;
III - Fundação de Ensino Superior de Passos;
IV - Fundação Educacional de Lavras;
V - Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, de

Vargi nha;
VI - Fundação Educacional de Divinõpolis;
VII - Fundação Educacional de Patos de Minas;
VIII - Fundação Educacional de Ituiutaba;
IX - Fundação Cultural Campanha da Princesa, de Campanha-
Art. 22 - A absorção das entidades mencionadas no art. 21
desta lei dar-se-á por etapas, obedecidos os requisitos
administrativos, financeiros e académicos, a juízo de
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Conselho Universitário, além dos previstos no 2Q do art.
Sg da Lei ng 10.323, de 20 de dezembro de 1990.
§ lg - Os requisitos acadêmicos para a absorção incluirão:

- programas de qualificação e titulação do corpo docente,
com vistas a atender determinações superiores competentes,
observado o disposto no 20;
II - projetos de ensino, pesquisa e extensão que

correspondam às exigências de qualidade e estejam
preferencialmente voltados para as necessidades regionais;
tu - plano diretor de desenvolvimento acadêmico da

entidade.
2g - Os programas de que trata o inciso t do parágrafo

anterior incluirão, para a entidade:
- ter pelo menos 10% (dez por cento) do corpo docente com

titulação "stricto sensu";
II - ter 40% (quarenta por cento) do corpo docente com pós-

graduação "lato sensu";
III - ter pelo menos 20% (vinte por cento) do corpo docente

em regime de tempo integral.
3g - A extinção de fundação e a transferência do

respectivo patrimônio dar-se-ão no ato da absorção da
entidade.
Art. 23 - Enquanto não absorvidas pela UEMG, as entidades
referidas no art. 21 desta lei serão consideradas unidades
agregadas à Universidade.
§ lg - Garantir-se-á às unidades agregadas representação no

Conselho Universitário e no Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, com direito a voz, na forma do estatuto.

- O Governo do Estado assegurará subvenção mensal a
cada uma das unidades agregadas.
Art. 24 - A Reitoria da Universidade tomará as providências
necessárias à instalação das unidades universitárias
resultantes do processo de absorção.
§ lQ - Para efeito do disposto neste artigo, a Reitoria

elaborará e executará, na forma de plano de implantação,
programas especiais de melhoria das condições das entidades
absorvidas e das agregadas, especialmente os de:
1 - titulação e qualificação de docentes;
II - implantação e melhoria de bibliotecas, laboratórios,
oficinas e sistemas de informação, documentação e
divulgação;
Itt - implantação e expansão do regime de dedicação

exclusiva para docentes, com vistas ao aprimoramento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão;
IV - preparação do pessoal para a prestação do concurso

público a que se refere o art. 34 desta lei;
V - treinamento e qualificação de pessoal técnica-

administrativo.
- A realização de tais programas será garantida por

recursos orçamentários.
Art. 25 - Ficam absorvidas de imediato pela Universidade as

seguintes entidades:
- Fundação Mineira de Arte Aleijadinho - FUMA -, de Belo

Horizonte, na forma de Faculdade de Artes Aleijadinho,
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mantidos os cursos ora ministrados, sem prejuízo da abertura
de novos cursos;
II - Fundação Escola Guignard, na forma de Faculdade de
Artes Plásticas Guignard, mantidos os cursos ora
ministrados, sem prejuízo da criação de novos cursos, e
utilizadas as dependências de sua nova sede no Bairro
Mangabeiras, na Capital;
III - o curso de Pedagogia do Instituto de Educação de

Minas Gerais, em Belo Horizonte, que será transformado em
Faculdade de Educação, mantidos os cursos ora ministrados,
sem prejuízo da abertura de novos cursos;
IV - O Serviço de Orientação e Seleção Profissional - SOSP
-, de Belo Horizonte, criado pela Lei nQ 482, de 11 de
novembro de 1949, que passa a denominar-se Coordenadoria de
Psicologia Aplicada da UEMG, na forma do estatuto.

lQ - Ficam transferidos para a Universidade o patrimônio
do SOSP e o prédio em que vem funcionando.
f 2 - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior á
Fundação Educacional Nordeste Mineiro, de Teófilo Otôni,
integrada à Universidade nos termos do f 3Q do art. 5o da
Lei ng 10.323, de 20 de dezembro de 1990.
f 3o - Fica transferido para a UEMG o patrimônio móvel do

curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Minas Gerais,
que continuará utilizando suas atuais dependências, até a
instalação em sede própria.

- Fica o Poder Executivo autorizado a transferir á
UEMG os saldos financeiros e as dotações orçamentárias
previstas no orçamento fiscal de 1994 para a Fundação
Mineira de Arte Aleijadinho e a Fundação Escola Guignard.
ArU 26 - A Universidade adotará as medidas administrativas
necessárias ao cumprimento do disposto no art. 25 e seus
parágrafos.
Art. 27 - A Universidade se articulará com os Governos e as
comunidades locais com vistas a facilitar a instalação das
unidades universitárias e o desenvolvimento e a expansão de
suas atividades.
Parágrafo único - A expansão da UEMG se fará nos termos do

art. 28, respeitados os seguintes critérios:
- elevada qualidade acadêmica, em função da titulação do

corpo docente e da existência do regime de tempo integral ou
dedicação exclusiva;
II - prioridade para o preenchimento de lacunas existentes

na cobertura do Estado pelas atuais unidades de ensino
superior e de pesquisa;
III - fuga à dispersão de recursos e à sobreposição de

atividades;
IV - prioridade para as áreas de fomento à educação,

política de saúde e desenvolvimento cientifico e tecnológico
do Estado.
Art. 28 - Poderão ser criadas ou absorvidas novas unidades,
preenchidos os requisitos constantes nos incisos 1 a IV do
art 27 e:

- comprovada sua viabilidade, mediante estudos realizados
pelos órgãos competentes;
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II - garantidos os recursos orçamentários necessários;
III - obtida a aprovação do Conselho Universitário.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 29 - O regime jurídico dos servidores da UEMG é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei no 10254, de
20 de julho de 1990.
Art. 30 - Os cargos de Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor e
Chefe de Gabinete a que se refere a Lei ng 10.596, de 8 de
janeiro de 1992, passam a integrar o Quadro Especifico de
Provimento em Comissão da Autarquia.

- Fica criado, no Quadro Especifico de Provimento em
Comissão, 1 (um) cargo de Vice-Reitor;
£ 2 - Os valores do vencimento e da representação dos

cargos de que trata este artigo são os constantes no Anexo 1
desta lei, observada a data de vigência nele indicada.
Art. 31 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão da Autarquia, os cargos constantes no Anexo II
desta lei, destinados às unidades da estrutura da UEMG.

l Q - Os vencimentos dos cargos criados neste artigo são
calculados de acordo com o disposto no art. 3Q 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
acrescida da gratificação de 20% (vinte por cento),
incidente sobre o vencimento do cargo em comissão
Art. 32 - Nenhum servidor da Universidade poderá perceber

vencimento mensal superior à remuneração estabelecida para o
cargo de Reitor.
Art. 33 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da UEMG, os
cargos de provimento efetivo constituídos pelas classes
constantes no Anexo III desta lei, garantida aos professores
efetivos das entidades mencionadas no arU 25 desta lei a
transformação de seus cargos em cargos de professor da UEMG,
assegurados seus direitos e suas vantagens adquiridos em
legislação anterior e mantida estreita correlação de nível e
grau com seus atuais cargos.
Parágrafo único - As classes de que trata este artigo
integrarão o plano de carreira da Universidade, a ser
reestruturado em decreto, observado o disposto na Lei ng
10.961, de 14 de dezembro de 1992.
Art. 34 - A investidura em cargo de provimento efetivo
depende de aprovação prévia em concurso público de provas e
títulos.

lg - A realização de •concursos públicos para os cargos da
UEMG obedecerá ao que determinar o estatuto.

- Os servidores das entidades absorvidas, em efetivo
exercido á data da opção da unidade, que não lograrem
aprovação no concurso público de que trata este artigo
integrarão quadro suplementar a ser regulamentado.

3g - A vacância extinguirá a função pública de que trata
o parágrafo anterior.



Art. 35 - A Universidade poderá contratar, sob a forma de
contrato de direita administrativo, caso em que o servidor
não será considerado servidor público, professor visitante,
especialistas de notória competência ou docentes portadores
de títulos de pós-graduação "stricto sensu para
participação em projetos acadêmicos de relevante interesse.

lg - A contratação prevista neste artigo terá duração
máxima de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada por igual
período, em casos devidamente justificados e aprovados pelo
Conselho Universitário.

20 - O professor visitante terá vencimento correspondente
ao de cargo de professor efetivo.
Art. 36 - Os professores da Fundação Mineira de Arte
Aleijadinho - FUMA - e da Fundação Escola Guignard
reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação como de
notório saber serão considerados para todos os efeitos, no
Quadro de Pessoal da Universidade, como tendo formação
equivalente á de graduação.
Parágrafo único - Aos professores das instituições

mencionadas no "caput" deste artigo detentores de cargos de
Professor Responsável fica garantido o enquadramento, no
mínimo, como Professor Assistente.
Art. 37 - Os valores dos vencimentos dos cargos do Quadro
de Pessoal Efetivo da Autarquia são os constantes no Anexo
IV desta lei, observada a data de vigência nele indicada;
Parágrafo único - Os valores referidos neste artigo serão
reajustados de acordo com os índices fixados para o
reajustamento dos vencimentos do pessoal dos órgãos
integrantes do Sistema de Ciência e Tecnologia a que se
refere a Lei no 10.324, de 21 de dezembro de 1990.
Art. 39 - Enquanto não se submetem ao concurso a que estão
obrigados para o ingresso no quadro de pessoal da
Universidade, os empregados das fundações educacionais
absorvidas serão considerados detentores de função pública,
"ex vi" do disposto no art. So da Lei ng 10.323. de 20 de
dezembro de 1990.
f lo - O prazo de exercício da função pública de que trata

este artigo será o estabelecido no art. 10 da Lei ng 10.254,
de 20 de julho de 1990, contado a partir da data da absorção
da unidade, admitida a prorrogação.
§ 2Q - Terá prioridade para a designação de que trata este

artigo:
- o pessoal que estiver em exercício na fundação na data

de sua absorção, respeitada a remuneração estabelecida no
contrato de trabalho;
II - o pessoal designado nos termos do art. 10 da Lei ng
10.254, de 20 de julho de 1990, para o exercício de função
pública na Fundação Mineira de Arte Aleijadinho, na
Fundação Escola Guignard e no curso de Pedagogia do
Instituto de Educação.
Art. 39 - Ficam assegurados os direitos e as vantagens
previstos em lei aos atuais professores e servidores
técnico-administrativos da Fundação Mineira de Arte
Aleijadinho - FUMA -, da Fundação Escola Guignard, do curso
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de Pedagogia do Instituto de Educação e do Serviço de
Orientação e Seleção Profissional - SOSP -, detentores de
função pública.
Parágrafo único - A função pública de que trata este artigo

se extinguirá com a vacância.
Art. 40 - O vencimento correspondente ao regime de 40
(quarenta) horas com dedicação exclusiva para o magistério
de ensino superior, médio e fundamental corresponderá a 3
(três) vezes o vencimento para o regime parcial de 20
(vinte) horas, conforme disposto no Anexo IV, "a" e "c",
desta lei.

Capítulo VII
Disposições Finais

Art. 41 - Além de outros procedimentos internos, a
Universidade promoverá avaliação de sua estrutura e do
desempenho de suas atividades acadêmicas e administrativas a
cada quatriênio, por instituições ou grupos de profissionais
de notória competência, estranhos á UEMG, prestando-se a
análise conclusiva aos ajustamentos necessários.
Art. 42 - A UEMG implantará política de acompanhamento de
egressos a fim de identificar a qualidade da formação
profissional que oferece, para efeito de orientação de
currículos, programas e metodologias de ensino.
Art. 43 - A UEMG poderá transformar instituições e cursos

de nivel médio em colégios universitários.
Parágrafo único - Os colégios universitários terão por

finalidade ministrar ensino de educação geral qualificado e
melhorar as condições de desempenho de candidatos aos
estudos universitários.
Art. 44 - A UEMG poderá celebrar convênios com o Estado e
com municípios, tendo em vista o desenvolvimento de
programas comuns e a utilização de dependências e
instalações físicas necessárias ás suas atividades.
Art. 45 - A UEMG realizará programas de ensino, pesquisa e
extensão mediante convênios com entidades de ensino e
pesquisa, em atendimento às necessidades do desenvolvimento
regional e á política estadual de desenvolvimento
tecnológico.
ArU 45 - Considerando-se o previsto nos arts. 27 e 28
desta lei, a Universidade promoverá estudos visando à
possível absorção das seguintes unidades de ensino:

- Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA -;
II - Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberaba -

FUMESU -;
III - Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubã - FEPI -;
IV - Fundação Presidente Antõnio Carlos - FUPAC -. de

Bar bacena;
V - Fundação José Bonifácio Lafaiete de Andrade. de

Bar bacena;
VI - Faculdade de Filosofia e Letras de Januária;
VII - Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de

Cataguases FAFIC -;
vrn - Instituto Católico de Minas Gerais - ICMG -. de
Coronel Fabriciano;
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IX - Fundação Comunitária Educacional e Cultural, de
Patrocínio.
Parágrafo único A UEMG promoverá estudos com vistas á

criação de uma unidade de ensino no Município de Manhumirim.
Art. 47 - Os atuais servidores das entidades e unidades
absorvidas nos termos do art. 25 desta lei em exercido ou á
disposição ou exercendo cargo de provimento em comissão na
data de 31 de dezembro de 1993 ingressarão no Plano de
Carreira da UEMG pela forma estabelecida na Lei ng 10.961,
de 14 de dezembro de 1992.
Art. 48 - Fica assegurada ao pessoal absorvido pela UEMG a
validade dos concursos públicos realizados na forma dos
editais respectivos do Instituto Estadual de Desenvolvimento
de Recursos Humanos, observada a legislação pertinente.
Art. 49 - Ficam mantidos os cargos criados pelo art. 5g da
Lei ng 10.596, de 8 de janeiro de 1992, até o provimento
efetivo dos cargos correspondentes do Quadro de Pessoal da
Universidade, quando, então, serão declarados extintos, por
meio de decreto do Governador do Estado.
§ lQ - O servidor que tiver obtido avaliação positiva de
desempenho no exercício de suas funções terá o tempo de
serviço prestado á Universidade contado como titulo no
concurso a que se refere o art. 34 desta lei.

- Os cargos criados nos arts 31 e 33 e discriminados
nos Anexos II e III serão providos na medida das
necessidades de cada estágio de implantação da Universidade.
Art. 50 - A Universidade do Estado de Minas Gerais deverá
criar mecanismos para assegurar que os diplomados pela
instituição prestem, por período determinado, serviços
comunitários na área de sua graduação.
Art. 51 - O corpo discente da UEMG, constituído de alunos
matriculados nas várias modalidades de cursos, terá os
deveres e os direitos previstos na legislação de ensino, no
estatuto e nos demais documentos universitários.
Parágrafo único - O regime disciplinar do corpo discente

obedecerá às normas da lei federal e ao disposto nos
mandamentos universitários próprios, bem como no regimento
geral e nos regimentos das unidades universitárias.
Art. 52 - O corpo discente terá representação, com direito

a voz e voto, nos órgãos colegiados da UEMG.
# lg - São órgãos de representação estudantil:
1 - o Diretório Central dos Estudantes - DCE -;
2 - os Diretórios Acadêmicos das unidades universitárias.
f 2Q - Os membros do DCE e dos Diretórios Acadêmicos serão

eleitos para mandato de 1 (um) ano, na forma estabelecida em
legislação especifica.
f 3g - Os representantes estudantis no Conselho

Universitário, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e
no Conselho Curador e nos colegiados das unidades
universitárias serão indicados em conformidade com o
disposto na legislação especifica, no regimento geral e nos
mandamentos universitários, vedada a participação do mesmo
representante em mais de um órgão
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Art. 53 - O aluno que, na data da promulgação desta lei,
estiver matriculado ou com a matricula trancada numa das
faculdades mencionadas nos arts. 21 e 25 terá seus direitos
assegurados na forma da lei.
Art. 54 - As verbas da Loteria do Estado de Minas Gerais
nos exercicios de 1995 a 1998 serão destinadas
prioritariamente á Universidade do Estado de Minas Gerais.
Art. 55 - Para atender ás despesas de instalação e
funcionamento da Autarquia, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir crédito suplementar de
CR$11.500.000.000,00 (onze bilhões e quinhentos milhões de
cruzeiros reais), observado o disposto no art. 43 da Lei n
4.320 (federal), de 17 de março de 1964.
Art. 56 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 57 - Revogam-se as disposições em contrário.

- Os anexos mencionados forma publicados na edição
do "Diário do Legislativo" de 10/6/94.)
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Belo Horizonte, sábado. 11 de junho de 1994

ATAS

ATA DA Mia REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução n
2.067/94 - Projetos de Lei nos 2.068 a 2.072/94
Requerimentos ngs 5.356 a 5.361/94 - Requerimento do
Deputado Emano Batista - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Fiscalização Financeira, de Assuntos Municipais
e de Administração Pública e dos Deputados Márcio Miranda
(2), Maria Olivia e Wanderley Ávila - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados José Maria Pinto, Roberto Amaral,
Marcos Helênio e Gilmar Machado - Za PARTE (ORDEM DO DIA):
la Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Ermano Batista;
deferimento - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As l4hlSmin, comparecem os Deputados;
Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Amilcar Padovani
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -

Alvaro Antõnio - Ambrõsio Pinto - Antônio Fuzatto - Antõnio
Júlio - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil
Kumaira - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Paulo Pettersen - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa
- Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretãrio, 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 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:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nq 2.067/94
Dispõe sobre a concessão de auxilios financeiros diversos

mediante recursos consignados no orçamento da Assembléia
Legislativa, estabelece critérios para a sua distribuição e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l Q - As subvenções sociais de que trata a Lei n
6.776, de 9 de junho de 1976. bem como o auxílio para
despesas de capital e transferência a municipios, incluidas
em valor consignado no orçamento da Assembléia Legislativa,
serão concedidos a entidades ou Prefeituras Municipais que
preencham os requisitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
nos termos do art. lQ da Resolução no 5.129, de 28 de
dezembro de 1992.
Art. 2g - Os recursos liberados diretamente pela Assembléia
Legislativa serão precedidos de plano de trabalho proposto
pela entidade e aprovado pela Assembléia, nos termos do
art. 116 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e de termo
de convênio próprio, firmado entre as partes.

lo - A exigência prevista no art. 4g da Resolução no
5.129, de 28 de dezembro de 1992 para habilitação de
entidade, poderá ser satisfeita pela apresentação do
atestado de cadastramento expedido pela Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social acompanhado de cópias do estatuto
e do cartão de CGC da entidade requerente.
f 2o - As exigências para habilitação de Prefeituras

Municipais são:
- prévia autorização legislativa municipal;

II - aplicação do minimo previsto na Constituição, na
manutenção e no desenvolvimento do ensino;
III - comprovação da instituição e da arrecadação dos

tributos de sua competência, previstos na Constituição da
República;
IV - contrapartida do município num rninimo correspondente a

30% (trinta por cento) do valor total do convênio,
dispensadapara aqueles cuja arrecadação do ICMS for
inferior á quota do Fundo de Participação.
# 3o - Na contrapartida mencionada no inciso IV do
parágrafo anterior poderão ser computadas as despesas com
pessoal e os custos de materiais efetivamente utilizados
para a execução do convênio.

4Q - As cláusulas do convênio referentes á prestação de
contas de entidades e Prefeituras Municipais observarão o
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de
liberação da última parcela e as disposições da Resolução ng
5.129, de 28 de dezembro de 1992.
Art. 3 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de junho de 1994.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Roberto Amaral - Célio de Oliveira - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger.



- Publicado, Vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Fiscalização Financeira, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
II, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.068/94
Isenta do pagamento de emolumentos as entidades

beneficentes de assistência social nos casos que menciona e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Ficam isentas do pagamento de emolumentos
relativos ao registro de alteração do seu estatuto, de ata
ou de documentos válidos contra terceiros, a que se refere a
Tabela 20 do Anexo III da Lei ng 7.339, de lQ de dezembro de
1978, as entidades beneficentes de assistência social, em
regular funcionamento no Estado de Minas Gerais e declaradas
de utilidade pública pelo poder público estadual.

- Consideram-se entidades beneficentes de assistência
social as fundações e as associações civis sem fins
lucrativos que atuem, precipuamente, com vistas a:
1 - proteger a família, a maternidade, a infância, a

adolescência e a velhice;
II - amparar crianças e adolescentes carentes;
III - promover ações de habilitação e reabilitação de

pessoas portadoras de deficiência;
IV - promover ações de prevenção contra deficiências

física, sensorial e mental;
V - promover, gratuitamente, assistência jurídica,

educacional, médica e odontológica às pessoas carentes;
VI - promover a integração das pessoas no mercado de

t rabalho.
f 2Q - Os valores dos emolumentos referidos no "caput"

deste artigo, a serem cobrados das entidades beneficentes de
assistência social não declaradas de utilidade pública,
serão reduzidos á metade.
f 3 - E gratuito o registro de ato constitutivo de

entidade beneficente de assistência social
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei ng 11.284, de 26 de novembro de 1993.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Saldonedo Napoleão
Justificação: O Brasil, pelos dados oficiais do
recenseamento de 1990 do IBGE, tem, comprovadamente, 32
milhões de pessoas vivendo em absoluta miséria.
O Governo Federal já assumiu publicamente esse número e
hoje desencadeia ampla campanha com vistas a amenizar as
condições subumanas de vida dessas pessoas.
Para a consecução de seus objetivos, o Governo tem

procurado ajuda, seja por meio da solidariedade das pessoas,
seja por intermédio das instituições públicas e privadas,
sobretudo das entidades de cunho eminentemente filantrópico,
dada a sua experiência e conhecimento mais profundo da
questão.
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O projeto que ora estamos apresentando vai ao encontro
desses objetivos. Busca diminuir o encargo que recai sobre
as fundações e as associações civis sem fins lucrativos, de
caráter preponderantemente social, para que elas possam
melhor desempenhar seu mister.
Não se justifica que essas entidades, para serem criadas ou

estarem em funcionamento, paguem emolumentos. E preciso dar-
lhes tratamento especial, pois prestam serviço de utilidade
pública. -
Assim sendo, a proposição tem por escopo isenta-las de
emolumentos, por meio de um critério rigoroso, a fim de
excluir aquelas que não têm como finalidade precipua a
assistência social.
Num primeiro passo, o projeto incentiva a criação de
entidades assistenciais ao isentá-las dos emolumentos
relativos ao registro de seu ato constitutivo.
Posteriormente, reduz à metade os valores dos demais
emolumentos para as entidades ainda não declaradas de
utilidade pública. E, num último passo, concede-lhes isenção
plena.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Saúde e Ação Social para parecer,
nos termos doart. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.069/94
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Cultural
Escola de Samba Bem-Ti-Vi, com sede no Municipio de São
Got ardo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio
Recreativo Cultural Escola de Samba Bem-Ti-Vi, com sede no
Município de São Gotardo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de maio de 1994-
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba
Bem-Ti-Vi é uma instituição que tem por objetivo o
desenvolvimento da cultura e do lazer na comunidade de São
Gotardo. Dedica-se a um trabalho meritório, reconhecido por
toda a comunidade.
A entidade preenche todos os requisitos para ser declarada
de utilidade pública, uma vez que está em atividade há mais
de dois anos, tem seus estatutos devidamente registrados, e
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercicio dos cargos que ocupam.
Eis porque confiamos em nossos colegas para a aprovação

deste projeto.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI PIQ 2.070194
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Declara de utilidade pública o Clube de Mães do Bairro

Santa Tereza, com sede no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Clube de

Mães do Bairro Santa Tereza, com sede no Município de Ponte
Nova.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lQ de junho de 1994-
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O Clube de Mães do Bairro Santa Tereza, com
sede no Município de Ponte Nova, é uma instituição
filantrópica sem fins lucrativos. Exerce trabalho meritório
e dedicado, que é reconhecido por toda a comunidade ponte
novense.
A entidade preenche todos os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, uma vez que desenvolve
atividades há mais de dois anos, tem seus estatutos
devidamente registrados, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas que não recebem remuneração pelo exercício
dos cargos que ocupam.
Por isso, esperamos a aprovação deste projeto de lei 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 Ng 2.071/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Movimento Familiar Cristão, com sede no Município de
Ai uruoca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Movimento Familiar Cristão, com sede no
Município de Aiuruoca.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Maria Olivia
Justificação: A Associação Comunitária do Movimento
Familiar Cristão, entidade sem fins lucrativos, com sede e
foro no Município de Aiuruoca, tem por finalidade promover a
união das famílias e o desenvolvimento da comunidade por
meio de obras sociais. Promove atividades assistenciais,
direta ou indiretamente, criando e mantendo asilos, creches,
postos de assistência social, casas ou lares beneficentes.
Incentiva atividades desportivas, religiosas e recreativas
tudo em prol da comunidade aiuruoquense, especialmente das
pessoas carentes.
Encontros de casais, noivos, jovens e adolescentes são
atividades desenvolvidas pela entidade, que não discrimina
raça, cor nem religião de seus beneficiários.
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Pelo espírito comunitário e pelos méritos dessa entidade,
peço o aval dos nobres pares ao projeto de lei apresentado.
- 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 2.072/94
Declara de utilidade pública a Congregação de São João
Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Congregação
de São João Batista, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994.
Antõnio Pinheiro
Justificação: A Congregação de São João Batista é uma
sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter
filantrópico, educativo e cultural, cujo objetivo é a
formação integral dos assistidos, aos quais procura atender
de forma gratuita, na medida de sua possibilidades.
Há mais de 50 anos a Congregação vem atuando no Brasil, por
intermédio das irmãs batistinas, proporcionando aos menos
afortunados conforto para o corpo, mediante a assistência
social; alivio para a alma, por meio da assistência
religiosa; força ao caráter, pelo ensino em seus diversos
graus; e amparo aos jovens, aos idosos e aos doentes, em
todo o território nacional.
Pelo seu relevante trabalho em prol da coletividade,
trabalho este realizado desinteressadamente, a Congregação
de São João Batista se faz merecedora do reconhecimento de
sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeta 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
No 5.356/94, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja

enviado voto de congratulações à Sra. Sandra Fátima Furlan,
Promotora de Justiça no Município de Sete Lagoas, pelos
excelentes serviços prestados ao Município.
NQ 5357/94. do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja

enviado voto de congratulações ao Sr. Wellington Sprovieri
Campos, Delegado de Polícia no Município de Sete Lagoas,
pelos excelentes serviços prestados ao Município.
Ng 5.358/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando se consigne nos anais da Casa voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Antônio Martins Guimarães, ex-Prefeito do
Município de Divinópolis.
Ng 5.359/94, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas ao asfaltamento do trecho de estrada
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que liga o Distrito de São João da Lagoa ao Município de
Lagoa dos Patos. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
No 5.360/94, do Deputado Márcio Miranda, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas ao aproveitamento da caixa d'água
localizada em terreno da Escola Estadual Jovelino Rabelo e
da área adjacente, no Município de Divinõpolis, para aulas
de ginástica e recreação dos alunos. (- A Comissão de
Educação.)
Ng 5.361/94, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando

seja formulado apelo ao Presidente da RURALMINAS com vistas
a que sejam enviadas à Assembléia Legislativa cópias de
documentos que menciona. (- A Mesa da Assembléia.)
Do Deputado Ermano Batista, solicitando seja formulado
apelo à Comissão de Assuntos Municipais com vistas ao
desarquivamento dos processos de emancipação dos Distritos
de Cuparaque e Goiabeira, no Município de Conselheiro Pena,
e de Sarzedo. no Município de Ibiritê. (- A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o item XII do
art. 83 do Regimento Interno-)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Fiscalização Financeira, de Assuntos Municipais e de
Administração Pública e dos Deputados Márcio Miranda (2),
Maria Olívia e Wanderley Ávila -

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado José Maria

Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, providência das mais felizes tomou o Presidente
Itamar Franco ao designar para dirigente máximo da Rede
Ferroviária Federal o Dr. Raul Bernardo Nelson de Sena.
Em sua vasta folha de serviços prestados ao Pais, encontra-

se a chefia do serviço jurídico da Rede, fato que acrescenta
ao acerto da nomeação um caráter sentimental. Se, nos idos
de 1961, sua passagem pela empresa foi marcada pelo
descortino de inteligência privilegiada, seu retorno está
sendo interpretado como acontecimento deveras promissor, uma
vez que a competência múltipla acumulada nesses anos lhe
será de grande valia no exercício das novas funções.
Desde 30/4/1854, a ferrovia faz parte da história
brasileira. Naquele memorável dia, o operoso Visconde de
Mauá inaugurava os 51 km da linha que unia o Rio de Janeiro
a Petrõpolis.
Daqueles para estes tempos, o caminho férreo passou por

diferentes períodos, quanto à expressão de sua importância.
Em torno dos anos 30 - com pico em 1934 - o sistema
ferroviário teve equilibrados os números da balança
financeira, situação que, já em 1946, decaía para resultados
negativos na relação receita e despesa.
Infelizmente, a crise no setor foi-se avolumando até que a
desativação de vários trechos se impôs como medida
obrigatória. Se, em vez de eliminadas, as linhas tivessem
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sido beneficiadas com técnicas de melhoria, certamente hoje
teríamos melhor perfil dos transportes no Pais.
o que mais importa no momento, porém, é celebrar a chegada
do Dr. Raul Bernardo Nelson de Sena à Presidência da Rede
Ferroviária Federal. As boas mãos desse mineiro saberão
conduzir com acerto as realizações dessa prestimosa estatal.
Bacharelando-se pela Faculdade de Direito da UFMG,

freqüentou a seguir o curso de mestrado No que tange a essa
área de atividades, foi Procurador Jurídico da Prefeitura de
Brasília, além do citado cargo de Chefe do Serviço Juridico
da Rede Ferroviária Federal. São de sua lavra trabalhos de
grande significação no campo do Direito, como é o caso de "A
idéia política", "O Direito Público nos Tribunais',
"Organização das Empresas" e 'Contribuição à Organização do
Trabalho"-
Junto ao serviço público, ocupou cargos em que a dedicação

e o intelecto se uniram para a apresentação de meritórios
trabalhos. Assim se portou como Oficial de Gabinete do
Secretário da Viação e Obras Públicas de Minas Gerais,
eficiência que se reeditou na condição de Secretário
Particular e Assessor no Governo Israel Pinheiro da Silva.
Descendendo de João Pinheiro da Silva e de Nelson Coelho de

Sena, seus avôs, não poderia ficar alheio ao fascínio da
vida pública Assim sendo, foi Deputado Estadual e Deputado
Federal em várias legislaturas, oportunidades em que trouxe
a esta Casa e à Câmara de Brasilia numerosas contribuições
de vulto para o aperfeiçoamento da prática legislativa.
Referido como político, advogado e jornalista, não há como

negar méritos em outro âmbito de atividades: falamos de sua
afinidade com as tarefas do administrador, já que, em
qualquer dos ofícios praticados, sempre foi marcante o
talento para organizar, delegar e executar.
Sendo ponto capital para o desenvolvimento do Brasil, o
transporte clama por continuo melhoramento, principalmente
porque um Pais de dimensões continentais tem necessidades,
em número e grandeza, quase nunca atendidas de maneira
integral. Isso parte da nossa natureza de gigante, excelente
para o orgulho de patriotas: severa para os deveres dos
cidadãos.
Em tempos incertos e obscuros, é com verdadeira alegria que

vemos a determinação de uma luz que se acende no panorama
nacional. Mais uma vez acontece, para nosso contentamento, a
aplicação da sentença "o homem certo para o lugar certo"-
Só temosa lamentar a exigüidade do período que o nosso
ilustre conterrâneo terá para implantar medidas que
efetivamente venham a solucionar graves problemas do setor.
isso porque só no ocaso do mandato do Presidente Itamar
Franco se dá a convocação desse mineiro clarividente e
trabalhador -
ComCom enorme prazer, saudamos o Dr Raul Bernardo Nelson de

Sena, desejando que seja plena de êxito a missão de presidir
a Rede Ferroviária Federal.
Além dos votos que agora proferimos, também reafirmamos a

certeza de que sucesso é o que acontecerá.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado Roberto

Amaral-
0 Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, representantes da imprensa, distinto e
seleto público que nos vê e nos ouve, ocupamos hoje esta
tribuna para prestar uma justa homenagem ao SICEPDT, na
pessoa do seu Presidente, Sr. Jamil Habib Curi, pela
brilhante atuação á frente do Sindicato da Indústria da
Construção Pesada no Estado de Minas Gerais - SICEPDT.
Coestaduano dos mais ilustres, ele tem se destacado no
universo das elites produtivas mineiras por uma ação
profissional intensa, pela filosofia empresarial moderna que
orienta as suas iniciativas e por uma atuação sempre voltada
para os interesses comunitários.
Para desenvolver sua carreira de técnico competente e

consciencioso escolheu nossa querida Montes Claros. Ali
ofereceu os préstimos de sua elevada capacidade.
Homem de múltiplas aptidões, lançou-se também á iniciativa
privada. Entretanto, não limitou sua ação ás realizações de
um bem sucedido homem de empresa. Como cidadão atuante na
comunidade que tão bem o acolheu, presidiu a Associação
Regional de Engenheiros e Arquitetos do Norte de Minas.
Em maio de 91, assumiu a condução do SICEPDT. Aliou, então,

a experiência de executivo e a sensibilidade de um espírito
voltado para as causas comunitárias a fim de encetar
vitoriosa campanha para recuperação do papel de liderança
que deve caber à indústria da construção pesada.
Sob a presidência do Sr. Jamil Curi, o órgão passou por
completa reestruturação para compatibilizar os sistemas e
processos organizacionais com o desafio da atualidade. Mesmo
enfrentando um começo difícil e adverso, com falta de
recursos, programas de obras indefinidos, dívidas do Governo
anterior e até mesmo com a mudança na legislação das
licitações, o Sr. Jamil Guri fechou sua administração com
mais de 45 mil empregos nas 198 empresas afiliadas ao
sindicato, realizando várias obras de importante alcance
social
Preocupado em dar uma feição mais dinãmica à instituição,
estimulou o desenvolvimento tecnológico e gerencial da
construção pesada, como meio de contribuir para o aumento da
produtividade do setor. Modernidade e eficiência fazem parte
hoje da cultura do órgão e contribuem para a construção de
uma nova imagem perante a sociedade.
Atualmente, Jamil Curi acumula ainda as funções de:
coordenador do Fórum Permanente de Debates da Construção
Pesada, organismo informal que reúne as mais importantes
lideranças nacionais do setor; membro do Conselho Consultivo
da Diretoria do Sindicato Nacional da Indústria da
Construção Pesada, na qual representa Minas; membro do
Movimento Minas Presente, coordenado pela Associação
Comercial do Estado, e, recentemente, foi eleito Diretor da
Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias.
Temos a certeza de que a ação do grande executivo há de
motivar novos empresários para que, de olho no futuro,
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busquem novas oportunidades de negócios e investimentos.
Seu trabalho tem contribuído não só para o fortalecimento da
economia mineira, como também para projetar o nome do
Estado no cenário nacional.
Ao deixar, no dia 6 de junho, a presidência do SICEPOT para
assumir a Diretoria da Associação Nacional das Empresas de
Obras Rodoviárias, ele deixou vasto rol de realizações e
belissimo exemplo do poder da determinação do trabalho. Por
isso, queremos, de público, cumprimentá-lo e expressar nosso
voto de que ele, mais uma vez, obtenha o sucesso que é sinal
característico de sua personalidade, aproveitando para
desejar muita sorte e sucesso ao seu sucessor, Sr. Emir
Cadar e a todos os que irão compor sua diretoria: Paulo
Maurity - lg Vice-Presidente; Antônio Alfredo Alkmim - Vice-
Presidente de Planejamento; José Mário de Freitas - Vice-
Presidente de Obras Rodoviárias; Marcus Vinicius Salum -
Vice-Presidente de Obras Urbanas, Marco Antônio Manata -
Vice-Presidente de Saneamento; Gabriel Lustosa Andrade -
Vice-Presidente de Artes Especiais.
Para finalizar gostaria de registrar a eficiência da

administração Jamil Curi e de todos os membros da diretoria
nesta gestão 91/94: Willy Martins Carneiro - Vice-Presidente
Administrativo-Financeiro; Marcos Vinicio e Paulo - Vice-
Presidente de Obras Urbanas; Félix Moutinho - Vice-
Presidente do Setor de Saneamento.
Refiro-me aos relatórios anuais das atividades

desenvolvidas pelo SICEPOT, que regularmente recebo em meu
gabinete e que demonstram, de forma transparente e objetiva
a estrutura e os serviços técnicos e administrativos
prestados pelo SICEPOT.
E por último, destaco a publicação 'Perfil Institucional Do
SICEPOT', obra das mais completas, que coloca à disposição
das empresas associadas e do público em geral informações
privilegiadas de seu estatuto social e de seu regimento
eleitoral, unanimemente aprovados em assembléia geral
extraordinária, além de várias outras atividades,
facilitando, dessa forma, a participação dos associados na
vida regular e nas decisões da entidade.
Nesta oportunidade, deixo registrado ainda que, no dia 13

de junho, no Palácio das Artes, será realizada a solenidade
de posse da nova diretoria executiva, tendo á frente o
Presidente Emir Cadar. Também serão agraciadas com a medalha
do mérito do SICEPOT as seguintes personalidades: Hélio
Garcia - Governador do Estado; Mauro Antônio Manata Soares -
Empresário; Helvécio Neves Martins - Empresário; Antônio
José Leite Soares - Empresário; Hubert Brant Morais -
Representante da COPASAMG; Danatto Cárla Campos -
Secretaria de Obras Públicas; Juvercil Peres Montes -
SUDECAP. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado Marcos

He 1 ên io.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
reduzido público aqui presente, ê importante que passemos,
neste momento, algumas informações a respeito do trabalho
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que vem sendo desenvolvido pela Comissão de Defesa do
Consumidor com relação ás mensalidades escolares. Fomos
procurados por associações de pais de alunos, pelos próprios
alunos, por várias entidades, inclusive pelo Movimento
Estadual das Donas de Casa, para discutirmos o assunto, na
tentativa de tentar reverter a medida provisória que iria
converter as mensalidades escolares em URV, tomando por base
a média de fevereiro a maio. Com a participação de
entidades do Brasil inteiro, somada á atuação da Comissão de
Defesa do Consumidor, conseguimos uma vitória parcial,
fazendo com que o Presidente da República não aceitasse o
"lobby" das empresas da área de educação. Era enorme a
pressão para que se mantivesse a conversão das mensalidade
pela média de fevereiro a maio. Devido á mobilização da
população, o Presidente da República, reconsiderando o
assunto, optou pela conversão das mensalidades pela média de
novembro a fevereiro, o que é mais lógico, uma vez que essa
é a base adotada para a conversão dos salários.
Nossa vitória ainda não é final, pois a medida provisória

será submetida á aprovação do Congresso. As empresas da área
de educação manifestam. declaradamente, a intenção de não
cumprirem a medida provisória, que julgam inconstitucional.
Estamos alertando a todos, principalmente os pais de

alunos, as associações de pais e os movimentos organizados,
para que fiquem atentos aos próximos acontecimentos.
Ficaremos aqui, na Comissão de Defesa do Consumidor, á
disposição dessas entidades para os esclarecimentos que se
fizerem necessários. Vamos lutar para defender os direitos
da classe estudantil contra os aumentos abusivos das
mensalidades das escolas particulares, que vêm impedindo até
a classe média de ter seus filhos freqüentando escolas de
qualidade razoável.
Pedimos a todos para acompanharem a tramitação da medida
provisória até a votação final, que será feita pelo
Congresso. Esse é um alerta da Comissão de Defesa do
Consumidor, que acompanhou, durante todo o tempo, as
negociações. Estaremos de prontidão até que a medida
provisória seja aprovada no Congresso. E o que tínhamos a
relatar. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Maria José, pessoas presentes ás
galerias, ocupamos esta tribuna nesta tarde para, mais uma
vez, fazer um alerta e, ao mesmo tempo, expressar que
estamos ansiosos aguardando manifestação do Governo do
Estado, já que, durante toda esta semana, esperamos a
votação do projeto de conversão dos salários do
funcionalismo em URV.
Depois da apresentação de um requerimento do Deputado
Roberto Carvalho, a Assembléia resolveu organizar uma
comissão para intermediar as negociações, a qual está sendo
presidida pelo Deputado Dilzon Melo e tem na Vice-
Presidência o Deputado Anderson Adauto.
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Tivemos uma primeira reunião com o Governador do Estado,
que autorizou o seu Secretário a iniciar as negociações com
os representantes do funcionalismo e com a referida
comissão. O Governador tinha-se comprometido a dar a
palavra final, quando se encerrasse a rodada de negociações,
numa reunião que envolveria a comissão dos Deputados e os
representantes do funcionalismo, para que se pudessem fechar
as propostas que seriam, posteriormente, votadas nesta
Casa.
Durante o processo de negociações, lamentavelmente,
conseguimos apenas uma pequena elevação do menor salário
pago no Estado, que passaria, a partir de lQ/6/94, para 80
URV5, e um pequeno acréscimo para o magistério. Os demais
servidores, porém, teriam somente a correção da URV, o que
achamos insuficiente. A partir de julho, haveria uma
amarração da aplicação dos recursos com base no crescimento
da receita.
Apesar de termos um documento assinado pelo Secretário da
Casa Civil, Sr. Evandro de Pádua Abreu, várias emendas não
chegaram a esta Casa e, em virtude de já se ter atingido a
faixa constitucional quanto ao tempo para tramitação do
projeto, o Presidente nomeou o Deputado Roberto Amara], aqui
presente, também aguardando as emendas que restam chegar,
para que possamos analisar com maior cuidado e, ao mesmo
tempo, aprovar o projeto de conversão dos salários em URV.
Queremos registrar que, até o momento, o Governo não enviou
as emendas e que gostariamos de marcar uma reunião com o
Governador do Estado, para que pudéssemos fechar as
negociações da pauta que ainda não foram discutidas.
Estaremos atentos, acompanhando todas as emendas. Não
votaremos enquanto não tivermos feito uma ampla discussão, o
que acreditamos, também, ser a posição dos demais Deputados-
0 relator tem-se mostrado aberto ao diálogo e, tenho
certeza, não vai fechar o projeto enquanto não for feita uma
ampla discussão e as emendas do Executivo forem recebidas.
Dificilmente, teremos algum encontro com o Governador nesta
semana, o que significa que as negociações devem ficar para
depois. Sendo assim, estaremos cobrando, em todas as
reuniões, que ocorra a última rodada de negociações com a
presença, novamente. Co Governador do Estado, como ficou
acertado na primeira reunião.
Vamos ficar atentos e cobrar a amarração dos recursos, a
partir de l/6/94, com a implantação do real. E necessário
que fiquem definidos os pisos salariais do funcionalismo
público. Com a aplicação desses recursos, será possível
corrigir os pisos, como também assegurar a aplicação do art.
34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que
coloca, com multa clareza, a recomposição dos salários aos
níveis de outubro de 1986. Estaremos aqui colocando e
cobrando essas questões.
Apresentamos algumas emendas que estão sendo analisadas
pelo relator, para regulamentar o art. 24 da Constituição,
que define a limitação do teto salarial a ser percebido
pelos funcionários, que não pode ultrapassar o que é
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percebido pelos Secretários de Estado, no caso do
Executivo ) o que percebe o Deputado e o que percebem os
Desembargadores, no caso do Judiciário.
Entendo que é necessário termos uma política que de fato
valorize e privilegie o servidor. Sabemos que esse plano
prejudica o servidor na medida em que os preços estão
liberados. Basta uma ida aos supermercados para verificarmos
a elevação do custo de vida. O café e o extrato de tomate
foram alguns dos produtos que tiveram seus preços
assustadoramente elevados. No entanto, para o salário do
servidor foi feita uma média com base nos últimos quatro
meses. Achamos que é necessária a revisão dessa politica.
E preciso também que o Congresso Nacional vote a lei

antitruste para que haja controle desses oligopólios que
penalizam o trabalhador brasileiro. Acompanharemos de perto
o desenrolar desses fatos, principalmente agora que se
aproxima a implantação do real.
Lamentavelmente, os empresários querem responsabilizar,

mais uma vez, os trabalhadores e o meu partido por todas as
questões que ocorrem. No entanto, quem vem obstruindo a
votação da lei antitruste é o PPR. Eles não querem que os
empresários tenham perdas. Querem que eles saiam ganhando à
custa do sofrimento do povo trabalhador. E preciso que isso
fique bem esclarecido para que o povo tenha as informações
corretas.
A Casa aprovou, por unanimidade, o requerimento do Deputado

Roberto Carvalho. A comissão, tão bem dirigida pelo Deputado
Dilzon Meio e pelo relator, Deputado Anderson Adauto, tem
trabalhado de maneira eficiente. Na próxima semana, teremos
uma reunião com o Governador do Estado, quando negociaremos
as emendas. Ai, então, poderemos ter a votação final do
projeto de conversão dos salários do funcionalismo em URv.
Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
2a PARTE (ORDEM DO DIA)4 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
Fiscalização Financeira - aprovação na 116 Reunião
Ordinária do Requerimento ng 6.250/94, da Comissão de Defesa
do Consumidor, e rejeição do Requerimento ng 5.288/94, do
Deputado Sebastião Costa; pela Comissão de Assuntos
Municipais - aprovação, na 73a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos ngs 4.941/93 e 4.946/93, do Deputado Geraldo
da Costa Pereira; pela Comissão de Administração Pública -
aprovação, na 70a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei ng
1.580/93. do Deputado Milton Salles (Ciente. Publique-se.);
pela Deputada Maria Olivia - sua renúncia como membro
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efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor (Ciente. Cópia
às Lideranças. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.);
pelo Deputado Márcio Miranda (2) - falecimento do Sr.
António Martins Guimarães e da Sra. Terezinha Menina de
Jesus, em Divinõpolis; e pelo Deputado Wanderley Ávila -
falecimento da Sra. Gabriela Andrade, nesta Capital (Ciente.
Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ermano Batista
em que solicita o desarquivamento dos processos de
emancipação dos Distritos de Cuparaque e Goiabeira, no
Município de Conselheiro Pena; e de Sarzedo, no Município de
tbirité. A Presidência defere o requerimento nos termos do
inciso XII do art. 83 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Deputado Bené
Guedes, companheiras e companheiros aqui presentes,
infelizmente podemos constatar que não há" quorum' para
continuarmos esta reunião. Antes do encerramento que vou
solicitar, quero dizer, Sr. Presidente, que está havendo um
problema aqui, em Belo Horizonte, e gostaria que minhas
palavras constassem nos anais da Casa. Um dos bairros mais
tradicionais e mais bonitos de Belo Horizonte ê o Cidade
Jardim. Quase todo turista que aqui vinha, antigamente, na
falta do que ver, era levado até a Cidade Jardim, um bairro
populacional localizado bem no centro da cidade. Um bairro
residencial por excelência.
Infelizmente, estamos vendo que a Câmara Municipal tomou

uma iniciativa que estamos solicitando que o Sr. Prefeito
vete de imediato, porque ameaça áreas residenciais de Belo
Horizonte. No artigo de Beatriz Teixeira Sales, publicado
dia 27 de maio passado, no "Estado de Minas", temos um
estudo sobre essa iniciativa da Câmara, traduzida na
Proposição de Lei ng 92, originária do Projeto de Lei ng
325/94, do Presidente da Cãmara, Vereador Amilcar Martins.
Dispõe a matéria sobre permissão para uso comercial,
serviços coletivos e funcionamento de microindústrias no
Bairro Cidade Jardim, na zona lindeira à Avenida Raja
Gabaglia, lateral sul, e na ZR-5, que engloba parte dos
Bairros Santo Antônio, Santo Agostinho, Funcionários,
Lourdes e arredores da Praça da Liberdade.
Esse projeto foi aprovado e, praticamente, acaba com a

Cidade Jardim, que será totalmente descaracterizada, pois
suas casas receberão microindCistrias, empresas de serviços
coletivos, etc.
Como Deputada que, por uma questão de coerência, sempre

defendeu nosso património histórico, cultural e tudo aquilo
que faz a face, o rosto de Belo Horizonte, não poderia
deixar de me pronunciar. Embora esteja preocupada com o
desenvolvimento de Belo Horizonte e saiba que precisamos de
mais áreas comerciais, de mais áreas para indústrias, penso
que esse não é o caminho. Não é descaracterizando Belo
Horizonte que a solução será encontrada. Isso aconteceu em
São Paulo com os Jardins, que hoje estão-se



descaracterizando completamente. Estão virando um emaranhado
de prédios e paredes. Enfim, não é nem um bairro
efetivamente comercial e nem residencial.
Quero marcar, aqui, a minha posição. Embora tenha um
profundo respeito pela Cámara, penso que isso foi decidido
de forma açodada e não só os moradores do Mangabeiras e da
Cidade Jardim estão protestando, mas todos aqueles que
entendem um pouco sobre o patrimônio histórico, cultural e
arquitetônico de Belo Horizonte, que é uma cidade nova e,
por isso, ainda tem muito pouca história. Se derrubarmos
aquelas casas que estão lá há 60, 70, 80 anos, vai sobrar
muito pouco de Belo Horizonte.
Deixo aqui essas considerações, Sr. Presidente, e gostaria
também de, dentro da mesma linha de defesa de Belo
Horizonte, lamentar as pichações que já estão ocorrendo nos
muros da nossa cidade e, naturalmente, essa indireta ou
direta vai para quem a carapuça servir. A todos os partidos
que estiverem pichando os muros de Belo Horizonte, quero
dizer que vou me bater durante esses quatro meses de
campanha. Penso que isso é lamentável e que está na hora de
se mudar essa mentalidade atrasada. Está na hora de pararem
de sujar a cidade pregando cartazes em postes, pichando
muros, monumentos, viadutos, prédios de mármore, etc... Quer
dizer: a coisa realmente vira uma confusão e não temos como
segurar. Temos que criar uma postura cultural nos candidatos
aos cargos eletivos e nos seus cabos eleitorais, para que
não sujem, não poluam e não pichem a cidade.
Ainda hoje, eu passava pelo viaduto Castelo Branco e, lá, o
pessoal do PTjá pichou os dois lados do elevado com siglas
e frases. Está na hora de acabarmos com isso. A mensagem tem
que ir na base, ou, então, usar os espaços comerciais, mas
não sujar a cidade dessa forma. Penso que é lamentável esse
comportamento e aproveito a oportunidade para colocar minha
posição, que é a mesma desde que comecei minha carreira
política. Já aconteceu de pessoas ligadas a mim terem
pichado muros por ai, fora de Belo Horizonte. Quando eu
soube, porém, tive a preocupação de apagar as pichações
cobrindo os muros. Acho que essa deve ser a preocupação de
todos os candidatos dos diversos partidos desta Casa.
Gostaria de retomar esse tema, pelo qual me tenho batido
desde minha primeira eleição. Cada vez que se aproximam as
eleições, sejam locais, estaduais ou federais, o assunto
deve vir novamente á baila, já que as senhoras e os senhores
candidatos demonstram despreparo. Utilizam muros e até o
patrimônio histórico, o que é mais grave, para divulgar seus
nomes. Lamento essa atitude e gostaria de sugerir aos
partidos que tomem uma posição.
Inclusive, vamos receber na semana que vem o Presidente do

TRE e Juizes eleitorais para falar na Comissão de Meio
Ambiente sobre esse assunto. O Deputado Ivo José, do PT,
participa da Comissão comigo. Espero que todos os Deputados
possam comparecer.
Sr. Presidente, solicito o encerramento da reunião, por
falta de "quorum.
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ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum", encerra a reunião e convoca os
Deputados para a reunião ordinária de debates de amanhã, às
9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 31 DE
MAIO DE 1994, DESTINADA À ABERTURA DA Ga REUNIÃO DA COMISSÃO
INTERESTADUAL PARLAMENTAR DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO -

CIPE - SÃO FRANCISCO
Presidência dos Deputados José Ferraz e Maria Olivia

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Suspensão e reabertura da reunião
- Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do
Deputado Pedro Alcântara - Palavras do Sr. Airson Bezerra
Lõcio - Palavras do Sr. Jáder Pinto de Campos Figueiredo -
Palavras do Sr. José Cláudio Junqueira - Palavras do Sr. Ney
Mello - Palavras do Sr. Gabriel Campana Filho - Palavras do
Sr. Jorge Antônio Lima - Palavras do Sr. Cláudio Scliar -
Palavras do Sr. José Mendo Mizael - Palavras do Sr. David
Márcio Santos Rodrigues - Registro de presença - Palavras
da Sra. Maria Dalce Ricas - Esclarecimentos sobre os Debates
- Palavras do Sr, José Theodomiro de Araújo - Debates -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 8h41min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrõsio
Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Milton Salles - Roberto
Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Wanderley Ávila - Wilson Pires,
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o 2Q
Secretário para proceder à leitura da ata da reunião
anterior.

Ata
- O Deputado Roberto Amaral, 2g-Secretário "ad hoc",

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

Suspensão da Reunião
A Sra. Presidente - A reunião está suspensa enquanto se
aguardam os convidados para a reunião especial destinada à
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abertura da 6a Reunião da Comissão Interestadual Parlamentar
de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco - CIPE - São
Francisco.Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Estão reabertos
nossos trabalhos.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa o Exmo Sr. Or. Rubélio Queiroz, DD. Secretário de
Recursos Minerais em exercicio e representante do Governador
do Estado, Dr. Hélio Garcia; o Exmo. Sr. Dr. Airson Bezerra
Lõcio, DD. Presidente da CODEVASF e coordenador dos debates;
a Exma. Sra. Dra. Maria Dalce Ricas, Presidente da
Associação Mineira de Defesa do Ambiente; o Exmo. Sr. Dr.
José Theodomiro de Araújo, Presidente do CEEIVASF; o Exmo.
Sr. Dr. José Mendo Mizael, Secretário Executivo do Instituto
Brasileiro de Mineração - IBRAM -; o Exmo Sr. Deputado
Pedro Alcântara, 4g- Secretário da CIPE - São Francisco; o
Prof. Cláudio Scliar, representante do Instituto de
Geociências da UFMG; o Exmo. Sr. David Márcio Santos
Rodrigues, representante do Instituto Estadual de Florestas
- IEF -' o Exmo. Sr. Deputado Geraldo Coelho, representante
do Presidente da Assembléia Legislativa de Pernambuco; o
Exmo. Sr. Deputado Pedro Braga. 4Q-Secretário da Assembléia
Legislativa do Estado de Tocantins; o Exmo. Sr. Deputado
Francisco Quintães, representante do Presidente da
Assembléia Legislativa da Paraiba; os Exmos. Srs. Or. Jáder
Pinto de Campos Figueiredo, representante do IBAMA de Minas
Gerais; Dr. José Cláudio Junqueira, representante da FEAM,
de Minas Gerais; Dr. Ney Mello, representante do CRA, da
Bahia; Gabriel Campana Filho, representante do IMA, de
Alagoas; Dr. Jorge Antônio Lima, representante da ADEMA, de
Sergipe.

Destinação da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à abertura da Sa
Reunião da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos
para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco - CIPE - São Francisco -, na qual será
debatido o projeto Parlamento das Aguas e a criação da
UNIVALE -

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
convidar os senhores presentes a ouvir, de pé, o Hino
Nacional
Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr Presidente

 

O Sr. Presidente - Exmo. Sr. Dr Rubélio Queiroz, DD.
Secretário de Recursos Minerais em exercicio e
representante, nesta oportunidade, de S. Exa. o Sr.
Governador Hélio Garcia; Exmos. Srs. Deputado Pedro
Alcântara. 4g-Secretário da CIPE - São Francisco; Deputado
Pedro Braga, 4Q-Secretário da Assembléia Legislativa do
Tocantins; Deputado Francisco Quintães, representante do
Presidente da Assembléia Legislativa da Paraíba; Deputado
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Geraldo Coelho, representante do Presidente da Assembléia
Legislativa de Pernambuco e Dr. Airson Bezerra Lócio, DO.
Presidente da 000EVASF e coordenador de nossos debates;
querido companheiro José Theodomiro de Araújo, baluarte de
todo este trabalho que temos o prazer de, nesta solenidade,
encerrar; Exmo. Sr. José Mendo Mizael, Secretário Executivo
do Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM -; Prof.
Cláudio Scliar, representante do Instituto de Geociências da
UFMG; Dr. David Márcio Santos Rodrigues, representante do
Instituto Estadual de Florestas - IEF -; Exmos. Srs. Dr.
Jáder Pinto de Campos Figueiredo, representante do IBAMA de
Minas Gerais; Dr. José Cláudio Junqueira, representante da
FEAM, de Minas Gerais; Dr. Ney Mello, representante do ORA,
da Bahia, Gabriel Campana Filho, representante do IMA, de
Alagoas; Dr. Jorge Antônio Lima, representante da ADEMA, de
Sergipe; Srs. Deputados, demais autoridades presentes,
senhoras e senhores, é com enorme satisfação que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais recebe hoje os
participantes da CIPE - São Francisco e a comunidade
interessada na Questão das águas e da preservação ambiental.
A Comissão chega a sua sexta reunião, depois de uma longa
jornada iniciada em maio de 1992. Na oportunidade, os
Presidentes das Assembléias da Bahia, de Pernambuco, de
Alagoas, de Sergipe e de Minas anteciparam-se às
recomendações da Conferência Mundial do Meio Ambiente e
deram os primeiros passos rumo á criação de um instrumento
que, inspirado nos princípios do desenvolvimento
sustentável, assegurasse a composição do conflito de
interesses no uso múltiplo das águas e dos demais recursos
naturais da bacia do "Velho Chico" -
No presente, a CIPE tem já uma história de lutas e

conquistas. Os ideais que a inspiraram ganharam consistência
no embate com uma realidade dura, nua e crua. A Comissão
amadureceu na constatação das condições de vida das
populações ribeirinhas e no levantamento da situação
concreta das margens do Rio da Integração Nacional
As grandes mudanças no curso da história são feitas de
ações pontuais cujo sentido nem sempre desvendamos por
completo. Assim é no caso da CIPE - São Francisco. Hoje, no
mundo inteiro, fala-se de crise do parlamento e da busca de
um novo modelo de prática parlamentar. Pois esse modelo
surgirá, certamente, da atitude daqueles que tiverem coragem
suficiente para ousar o novo. Numa iniciativa inédita na
história nacional, Assembléias Legislativas unem-se em torno
de problemas comuns e buscam juntas soluções que superem
conflitos regionais de interesses, estabelecendo princípios
de ação e passando a atuar de forma efetiva para mudar uma
realidade tida por muitos como irreversível. Isso tem sido a
CIPE - São Francisco. No seu cotidiano, a Comissão desenha
um novo universo de atuação para os parlamentos estaduais e
projeta um modelo de prática federalista até então nunca
visto no Pais. Recife, Maceió, Petrolina, Juazeiro, Aracaju
e Belo Horizonte, eis uma jornada que não foi em vão. Dela
surge uma nova consciência ambientalista que promete
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intervir concretamente na realidade, na medida em que tal
consciência é associada a uma firme vontade política de
mudar.
Contribuição efetiva ao Projeto de Lei ng 2.249, que dispõe
sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, e
participação na elaboração do Plano de Ação Governamental no
Nordeste, eis alguns dos muitos resultados de nossos
esforços. Tais vitórias complementam-se com um grande número
de ações emergenciais, que solucionaram problemas
localizados e lograram êxito ao fazer prevalecer a filosofia
do desenvolvimento sustentável no tratamento de múltiplas
questões.
Recentemente, a mobilização da CIPE levou o Governo Federal

a repensar a decisão de captar as águas do rio São Francisco
para outras bacias hidrográficas do Nordeste. Mais uma vez
mostrou-se a força da Comissão, que, agindo coesa, logrou
êxito ao influenciar decisões federais e fazer prevalecerem
a preocupação ambiental e os imperativos do desenvolvimento
sustentável
Podemos, numa avaliação serena e realista, concluir que a
iniciativa originada em 1992 cresceu, consolidou-se e pode
no presente, ser mostrada como exemplo de um bem-sucedido
esforço para o gerenciamento racional dos recursos hídricos.
E, aliás, chegado o tempo de ousarmos projetos mais
arrojados, que possam contemplar a questão em ãmbito
nacional. uma ação do porte da que empreendemos não pode
fechar-se sobre si mesma, sob pena de trair os ideais
universalistas que devem inspirá-la.
Para a CTPE - São Francisco, põem-se, a cada dia, novos e
exigentes desafios. E do enfrentamento desses desafios que
tiraremos a força necessária para fazê-la, cada vez mais,
agente de transformação da realidade e de consolidação da
vontade política de salvar o grande rio.
Que, no prosseguimento de nossa missão e na ousadia de
novos e mais amplos projetos, nos inspire o Santo de Assis,
este extraordinário precursor e apóstolo da consciência
ecológica no mundo.
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra ao
ilustre Deputado Pedro Alcântara, membro da CIPE-São
Francisco e representante do Estado da Bahia.

Palavras do Deputado Pedro Alcântara
O Deputado Pedro Alcântara - Exmo. Sr. Presidente da CIPE-
São Francisco e Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, companheiro Deputado José Ferraz,
demais membros que compõem a Mesa desta 6a reunião da CIPE,
intitulada Parlamento das Aguas, senhores representantes de
órgãos federais estaduais e municipais, colegas Deputados
estaduais e federais, que porventura aqui estejam, minhas
senhoras, meus senhores, imprensa aqui presente, sou o
Deputado Pedro Alcãntara, representando, neste momento, o
Estado da Bahia. Somos da cidade de Juazeiro, que fica às
margens do rio São Francisco (do outro lado fica nossa
querida Petrol ina, em Pernambuco).
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Aqui estamos, mais uma vez, em uma das reuniões desta
importante Comissão, que vem evoluindo, de acordo com sua
proposta de trabalho, nas ações em defesa da bacia do São
Francisco. Começamos com o movimento 505 São Francisco,
evoluímos para uma comissão especial, em nossa Assembléia,
çhegamos a esta CtPE e, agora, iremos criar o Parlamento das
Aguas, constituído não só por Deputados, mas por outras
lideranças políticas, como os Prefeitos e todos aqueles que
queiram integrar esse processo de luta. Não considero que
esse movimento de preservação do nosso querido rio São
Francisco seja apenas mais um movimento ecológico. O rio São
Francisco é a sustentação da economia do Nordeste. E a
grande artéria que irriga toda nossa economia; sem o São
Francisco, seriamos um grande deserto. Agora, os ministros
do Norte e, principalmente, do Nordeste, na pessoa do
Ministro Aluisio Alves, encampam um projeto que deverá ser
discutido, no mínimo, por dois ou três anos, para que
possamos chegar a uma conclusão definitiva sobre ser esse
projeto importante ou não para o Pais e para o Nordeste.
A posição da Bahia a respeito da transposição das águas do
São Francisco é firme. Nosso Estado, através de seu
Governador, (a exemplo do que fizemos, recentemente, em
Pernambuco, no Conselho Deliberativo da SUDENE), condena o
projeto. Condenamos inúmeros aspectos desse projeto-Em
primeiro lugar, acho que é o assassinato do rio São
Francisco, que, hoje, tem 2.700km de extensão, mais ou
menos, 640.000km de bacia e vazão média de 2.800km3 de água
por segundo. A CHESF compromete em torno de 2.100m3 por
segundo na geração de energia elétrica. Sobram 700m3 por
segundo de água, que são utilizados no processo de
irrigação. Temos, hoje, 250.0001ha irrigados e. ás margens do
São Francisco, temos terras férteis, solos próprios para a
irrigação, objeto de projetos do Governo Federal, de
projetos da iniciativa privada.
Temos capacidade de irrigar aproximadamente 2.200.000ha nas
margens do São Francisco Se formos a 60km, chegaremos a
10.000.000ha irrigados. Hoje, temos 250.0001ha. Com a vazão
do São Francisco, temos capacidade de irrigar apenas
640.0001ha a mais, chegando em torno de 1.000.000ha
Entretanto, o Governo quer levar água para irrigar
263.000ha nos Estados do Ceará, Pernambuco, Paraiba e Rio
Grande doNorte. Entendemos que a irrigação para esses
Estados é importante, só que não temos capacidade para
tanto. E necessário que se faça outro projeto, que é a
transposição das águas do Tocantins para o rio São
Francisco. Aí, sim, independente de termos água suficiente
para irrigar outros Estados, teremos, também, uma hidrovia
natural no centro do Pais em condições de tráfego, geração
de milhões de empregos e irrigação de milhões de hectares
Teremos, pois, um projeto sério, compatível com as
condições de nosso Pais.
E claro que o nosso Pais atravessa um momento de sérias
dificuldades, mas esse é um projeto que tem condições de
ser efetuado e não iria prejudicar o rio São Francisco. E
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mais, um hectare hoje irrigado no rio São Francisco, já
implantado e produzindo, está em torno de US$10.000, e o
agricultar está em dificuldades.
Os projetos da CODEVASF ainda precisam da assistência
paternalista de outros órgãos para poder sobreviver. Só para
a transposição das águas do rio São Francisco, o projeto
demanda, hoje, mais de US$2.000.000,00. Economicamente,
esse projeto é inviável, independente das questões
ecológicas, do impacto que vai ocorrer, porque não há um só
estudo sobre isso. Fala-se que o projeto vai custar algo em
torno de US$40.000.000,00 e vai beneficiar uma empresa, que
é a Andrade Gutierrez. Querem fazer um projeto, em nível
nacional, de interesse das empreiteiras.
Acreditamos que o Presidente da República, com sua

sensibilidade, atendendo aos interesses de vários Estados,
principalmente os de Minas e Bahia, que se posicionaram
contrariamente ao projeto, em reunião do Conselho
Deliberativo da SUDENE, vai estudar melhor o projeto. Até
mesmo o Estado de Pernambuco, que será beneficiado com o
projeto, deseja discuti-]o melhor. Essa foi a posição
adotada no Conselho Deliberativo em reunião do dia 13 de
maio.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados e aqueles q ue nos
assistem, esse projeto tem que ser debatido, principalmente
por Minas e pela Bahia, porque temos 70% da bacia do São
Francisco e fomos totalmente excluídos da discussão. Agora,
através das reuniões do Conselho Deliberativo da SUDENE é
que estamos provocando a discussão desse projeto. Portanto,
no mínimo, ele é inoportuno, é inviável economicamente e,
socialmente, é questionável. Por isso é que esta é a posição
da Bahia: contrária ao projeto. Ao longo das grandes
discussões, defendemos o rio São Francisco. E aí que atuam a
CHESF, a CODEVASF, e mais de 52 órgãos atuam no São
Francisco com ação predatória. A CODEVASF se preocupa com a
produção de água para irrigação, a CHESF, com a produção de
energia elétrica. O pescador faz pesca predatória e o IBAMA
não atua nessa questão. Os agrotõxicos estão aí. Os nossos
rios afluentes, principalmente em Minas Gerais, estão com a
sua vazão comprometida. Independente disso, não podemos
admitir que projetos importantes, que estão em andamento em
Minas Gerais, bem como os que estão sendo implantados na
Bahia, careçam de elo nacional. Temos a contrapartida
internacional e não temos moeda nacional. E, agora, vamos
aplicar mais de US$2.000.000.000,00 num projeto que é, no
mínimo, inoportuno. Essa é a posição da Bahia.
Com esses argumentos, entendemos que esse projeto tem de
voltar á gaveta, tem de voltar á discussão entre todos os
Estados, beneficiários e beneficiados, para que possamos
realmente ter um projeto sério. Se ele for avante, se for
implantado, chegaremçs novamente à conclusão de que este não
é um Pais sério. E um Pais que faz grandes projetos
simplesmente para beneficiar as empreiteiras. Muito
obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e todos que me
ouviram. Essa é a posição da Bahia.
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O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer, neste
instante, de passar a palavra ao Exmo. Sr. Airson Bezerra
Lõcio. Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do
São Francisco, que atuará como coordenador de nossos
trabalhos. Com a palavra, o nosso ilustre convidado.

Palavras do Sr. Aírson Bezerra Lôcio
O Sr. Airson Bezerra Lõclo - Exmo. Sr. Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Presidente
da CIPE - São Francisco, senhores representantes dos Estados
que formam a bacia do São Francisco, Srs. Deputados,
senhores componentes da Mesa, senhores participantes,
senhores conferencistas, minhas senhoras, meus senhores, a
CODEVASF se penitencia por, a partir da Comissão do Vale,
quando, destinada a fazer o desenvolvimento do Vale do São
Francisco, no afã desse desenvolvimento e em conseqüência
de, à época, não haver uma consciência ambiental, nessa
preocupação com o social e o econômico, realmente, haver
deixado de promover o principal, que era cuidar da calha do
rio São Francisco, criando as condições para o futuro de sua
navegação, de sua geração de energia e, naturalmente, da
produção de alimentos, através da irrigação. Hoje, temos
contratado, através da FAO, um estudo completo da bacia e da
calha do São Francisco, visto que há uma infinidade de
opiniões divergentes, e precisávamos de um estudo mais
cientifico do que vinha ocorrendo com o São Francisco.
Temos também um projeto já encaminhado e que hoje se
encontra em tópico, referente à defesa ambiental da
caatinga do setor semi-árido. Há grande diversificação no
Nordeste, principalmente no semi-árido, a partir da falta de
uma política agrícola própria, o que acarreta uma destruição
total da caatinga para a produção de alimentos, sobretudo
quanto à cultura de subsistência. Não há condição de
produtividade com a manutenção da miséria, no que se refere
ao homem, e com a destruição do principal elemento do semi-
árido, que é sua vegetação, sua caatinga. Para que se tenha
uma idéia, hoje, no semi-árido, 52% da energia das redes vêm
da madeira ali extraída e que está sendo totalmente
destruída para possibilitar a manutenção do pequeno
produtor, com a cultura de subsistência. Todos os anos,
cada vez com maior freqüência, há uma emergência para
aquelas populações porque não conseguem produzir em solo
semi-árido tal cultura, que é destinada a áreas próprias,
como o Paraná, São Paulo e algumas regiões de Minas. Para se
ter uma idéia, o Paraná produz 8 mil t, e i'iesse solo semi-
árido a produção não chega a 600k9 por hectare, quando há
chuva regular. Este ano, por exemplo, após o período de
seca, houve uma boa precipitação e uma pequena produção de
feijão e milho, mas o feijão não tem preço. Na semana
passada, o saco de feijão custava CR$12.000,00, o
equivalente a um hambúrguer e a uma coca-cola, em qualquer
lanchonete.
Nesse projeto, esperamos cuidar da parte ambiental da
caatinga. Quanto ao rio SãoFrancisco, temos um grande
problema a enfrentar, que é o relativo á conservação e ao
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uso múltiplo da água. A CODEVALE vem, com muito sacrifício,
tirando aquele paternalismo inicial no que se refere à
irrigação, procurando ter uma maior tecnologia tanto no que
respeita ao uso dessa água quanto à preservação do solo.
Hoje, alguns organismos têm contestado os financiamentos dos
projetos da CODEVALE, porque estão encontrando novos
projetos e achando que são o dobro do preço dos anteriores.
Entretanto, a CODEVALE vem fazendo questão de que esses
projetos tenham o máximo de drenagem, o máximo de cuidado em
termos de meio ambiente e, com certeza, vão dobrar de preço,
mas será um preço muito mais barato do que o que se pratica
hoje em recuperação de solo.
Por outro lado, esses perímetros irrigados devem destinar-
se não apenas a manter o homem no campo. Pelo custo e pelo
investimento público e de recursos do povo, esses perímetros
irrigados devem ser de alta produtividade para que haja
pólos de desenvolvimento que venham a gerar emprego e renda.
Esse trabalho vem sendo feito com dificuldade, porque a
própria Lei de Irrigação é totalmente paternalista nesse
sentido; mas estamos invertendo a situação para ter
condições de preservação, produção e desenvolvimento. E
temos verificado que o maior impacto nos perímetros de
irrigação é o social. Cada vez que se tem um perímetro
irrigado, começa a desenvolver-se esse pólo; tem-se uma
afluência muito grande de pobres dos Estados de Pernambuco.
Piauí, Paraíba e Ceará, criando um grande impacto social no
que se refere a habitação, educação e saúde.
Portanto, esse é um trabalho que a CODEVALE vem fazendo.
Existe uma grande preocupação com a produção de alimento,
mas também com a preservação do ambiente.
Como coordenador, gostaria de terminar meu pronunciamento e
passar ao primeiro debatedor, Sr. Jáder Pinto de Campos
Figueiredo, representante do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA-MG.

Palavras do Sr. Jáder Pinto de Campos Figueiredo
O Sr. Jáder Pinto de Campos Figueiredo - Caro Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputados, membros da Mesa, meus
senhores e minhas senhoras, é com grande prazer que o IBAMA,
pela primeira vez, participa desta CIPE. Gostaria de
agradecer esta oportunidade de mostrar algumas preocupações
do IBAMA e alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na
bacia do São Francisco. Primeiramente, gostaria de citar o
nosso investimento no Parque Nacional da Serra da Canastra,
onde é a nascente do rio São Francisco. Ai, neste ano,
estamos investindo num plano de ação emergencial. Isso foi
amplamente discutido com toda a comunidade, com o poder
público, em todos os níveis, e chegou-se á conclusão de que
há necessidade de se fazer uma reforma total na área do
Parque Nacional da Serra da Canastra, visando principalmente
à proteção da nascente do rio São Francisco. Já iniciamos a
implantação desse projeto. Temos recursos garantidos da
ordem de US$1.500.000,00. Acreditamos que, num curto espaço
de tempo, esse projeto deverá ser concluído.
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Outro programa lançado pelo IBAMA foi o de diagnóstico
ambiental de algumas das principais bacias do Pais. Entre
elas, não poderíamos deixar de lado a bacia do São
Francisco. Hoje, estamos em contato com todas as
Prefeituras, entidades governamentais e não governamentais,
no intuito de mostrar alguns dados, repassar alguns
trabalhos, para que realmente façamos uma reunião de todas
as informações. Vamos mostrar um grande projeto. Para isso,
pensamos em conseguir recursos externos. Hoje, em todas as
bacias, o problema do esgoto sanitário é multo grave. Penso
que toda a comunidade tem que ter co-responsabilidade e
estudar soluções para esses problemas.
Sabemos hoje que os grandes problemas da bacia do São
Francisco são a piscicultura e a avicultura. Não sabemos de
que forma foi lançado o tucunaré nessa bacia. Em Três
Marias, ele está tomando conta da barragem. Estivemos em
campo, observando, e vimos que o tucunaré já se encontra em
Januárla, em lagoas marginais. Sabemos que é um peixe
exótico. Entrando em lagoas marginais, onde se localizam os
nossos criatõrios naturais, ele vai dizimar as outras
espécies.
Estamos realizando, nos dias 9 e 10 do mês que vem, uma
reunião com todos os técnicos em piscicultura para descobrir
como solucionar esse problema, que consideramos um dos mais
sérios da bacia do São Francisco. Estamos fazendo, então,
esse encontro, para traçar algumas diretrizes.
Outra grande coisa que estamos fazendo é a recuperação de
matas ciliares. Hoje, o Ministério do Meio Ambiente e da
Amazónia Legal, através do IBAMA, mantém dois convênios, um,
com a Prefeitura de Lagoa da Prata e o outro, com a de Três
Marias, visando ambos à recuperação dessas matas. Já em
contato com a FEMIG, estamos preparando um grande convênio,
visando beneficiar todas as Prefeituras no que se refere à
produção de mudas nativas, principalmente espécies de
cerrado. Assim, poderemos fazer um grande programa de
recuperação de mata ciliar, envolvendo outros órgãos, como o
JEF, a EMATER e outros.
Em termos de IBAMA, gostaríamos de enfocar os quatro pontos
básicos sobre os quais falamos. Essa discussão é muito
oportuna, e esperamos receber bastantes sugestões.
Entendemos que somente através de parcerias alcançaremos
resultados positivos. Muito obrigado.
o Sr. Coordenador (Airson Bezerra Lóclo) - Passamos a
palavra ao Sr. José Cláudio Junqueira, representante da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM-MG-, que disporá
de 10 minutos para a sua exposição.

Palavras do Sr. José Clàudio Junqueira
O Sr. José Cláudio Junqueira - Senhores componentes da Mesa
e demais presentes, falarei sobre os trabalhos da FEAM-MG
na bacia do São Francisco, oportunidade em que apresentarei
algumas transparências.
Não sei se é do conhecimento de todos os senhores - e
temos, entre nós, representantes de outros Estados - que
Minas Gerais possui um modelo de órgão ambiental muito



interessante, de vanguarda no Pais, no qual se inspirou o
modelo federal. O órgão ambiental do nosso Estado é o
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM -,
constituído por 25 Conselheiros, representantes de diversos
órgãos e entidades: do Governo Estadual - representado por
alguns Secretários de Estado-, da sociedade civil, mediante
a participação de diversos segmentos, de universidades, de
entidades ambientalistas, de associações de classe, de
sindicatos e de alguns representantes do Governo Federal,
como no caso da mineração, o Departamento Nacional de
Produção Mineral do próprio IBAMA.
Esse Conselho, por meio de suas Câmaras Especializadas, que
atuam com muito dinamismo, é que detém todo o poder
deliberativo e decisório no Estado de Minas Gerais. A FEAM-
MG é apenas a secretaria executiva do Conselho, sem qualquer
poder decisório, ou seja, os principais instrumentos de
controle de que dispomos - o licenciamento ambiental e a
aplicação de penalidades - são praticados pelas Câmaras
Especializadas do COPAM. A FEAM-MG tão somente realiza as
vistorias, os autos de contrafação, de infração ou de
fiscalização. Volto a insistir que, em última análise, são
as Câmaras Especializadas e os Conselheiros que aplicam as
penalidades e concedem os licenciamentos. Neste plenário,
estão presentes vários Conselheiros, que representam
diversos segmentos.
No caso da bacia do São Francisco, ressaltamos,
primeiramente, a sua extensão, pois é maior do que países
como a França e talvez tenha a proporção da Península
Ibérica, juntando-se Portugal e a Espanha, possuindo mais
de 600.000km2, e um rio com mais de 3.000km de extensão.
Este é chamado rio da unidade nacional, pela quantidade de
Estados que drena, tendo sua nascente em Minas Gerais, como
muitos outros rios. Tal fato levou o nosso Estado a tornar-
se conhecido como caixa d'água do Brasil, porque,
ressalvando o rio Amazonas, os outros grandes rios de
importância têm suas nascentes em nosso Estado. Para os
integrantes dos órgãos ambientais, esse é um motivo de
acentuada preocupação, porque é de fundamental importância
termos um trabalho de controle da qualidade das águas e das
nascentes de todos os rios - do Paraiba do Sul, do Paraná,
do Doce, etc.
No caso do rio São Francisco, o trabalho que temos a
apresentar é o realizado com dois dos seus principais
afluentes: o rio das Velhas e o rio Paraopeba. Neles se tem
feito um trabalho de controle mais sistemático. Para que
tenhamos um trabalho mais planejado, retomamos, há um ano, o
monitoramento da qualidade das águas nos rios das Velhas e
Paraopeba. E basicamente sobre esses trabalhos que vou falar
para os senhores.
No Estado de Minas Gerais, nesses dois rios, rio das

Velhas e rio Paraopeba, durante aproximadamente dez anos,
foi feito o acompanhamento da qualidade das águas por meio
da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais. Mas isso foi
interrompido em 1988 ou em 1989, se não me engano, e mais
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recentemente, no atual Governo, começamos a rediscutir um
novo planejamento para o monitoramento nos rios das Velhas e
Paraopeba, que sempre foram considerados prioridades no
Estado de Minas Gerais -
A partir da revisão do monitoramento, esses trabalhos foram
terceirizados - também é um modelo inédito no Pais - porque
o órgão ambiental, no caso a FEAM-MG, não tem laboratórios,
e trabalhamos com laboratórios da rede oficial do Estado e
também com laboratórios particulares.
Nesse caso, fizemos uma concorrência pública, e os
laboratórios já estão trabalhando há um ano com o
monitoramento dos rios das Velhas e Paraopeba, apenas nos
entregando o boletim. Temos dentro da FEAM-MG uma equipe que
faz todo o tratamento desses dados e dos relatórios de
monitoramento. Estou trazendo,em primeira mão, os
relatórios anuais sobre como está a qualidade das águas dos
rios das Velhas e Paraopeba, que nos estão sendo entregues
agora, e que serão divulgados na imprensa a partir da semana
que vem.
O rio das velhas - está muito claro na transparência - é um
rio importante na bacia do São Francisco. Tem cerca de 700km
de extensão, com uma bacia de quase 30.000km2, e o Paraopeba
é um rio um pouco menor, com 500km de extensão e cerca de
3.000km2 E importante observar que o rio das Velhas chega á
foz do rio São Francisco com uma vazão média de 275m3/s, e
que o Paraopeba chega á Barragem de Três Marias com 193m3/s
de vazão média. Somando esses dois caudais de água, eles
representam 60% da vazão do rio São Francisco em Pirapora
Então a contribuição desses dois afluentes é bastante
significativa em termos de São Francisco.
O rio das Velhas nasce na região de Ouro Preto e, no seu
trecho inicial, Ouro Preto-Itabirito, tem um índice de
qualidade de água considerado médio e, ás vezes, na época de
seca, considerado bom-
Trabalhamos aqui com o 104, um índice de q ue os senhores
certamente já ouviram falar, e que é uma metodologia de
cálculo de índices de qualidade de água. Então, a água pode
ser considerada boa, média, ruim e muito ruim. Essa
metodologia é também muito utilizada nos Estados de São
Paulo e do Rio Grande do Sul Não sei se algum Estado do
Nordeste da bacia do São Francisco trabalha também com esse
índice.
O 104 originou-se nos Estados Unidos e considera alguns
padrões de qualidade de água, como o oxigênio dissolvido, o
DBO, os sólidos, o PH, a turbidez, etc. A partir de um
balanceamento dos índices encontrados, calcula-se um número,
e dependendo da faixa em que esse número se encontra,
considera-se a água média, ruim, boa, etc.
Juntamente com isso, temos o rT - índice de toxicidade. Se

as águas apresentam metal pesado ou algum composto tóxico,
como fenol e cianeto, ganham índice zero. Multiplica-se esse
índice pelo 104, que pode ser zero, e nesse caso a água é
considerada muito ruim. E mais ou menos essa a metodologia,



para os senhores terem uma referência do que significa a
classificação da água como boa, ruim, excelente, etc.
Na bacia do rio das Velhas, em nenhum trecho a água é

excelente. Vamos encontrar a classificação de muito boa nas
cabeceiras. Depois, na altura de Nova Lima, o rio recebe o
seu primeiro grande impacto, que é o ribeirão Água Suja, que
drena o esgoto da cidade de Nova Lima e de algumas
mineradoras e indústrias que existem ali. Nessa
contribuição, há um fato q ue nos chama muito a atenção. E a
questão do arsênio.
O arsênio, no ribeirão Água Suja, tem valores muito

elevados e, no rio das Velhas, logo a jusante do ribeirão,
chega a atingir uma concentração 14 vezes superior ao
índice permitido. Esse despejo de arsênio no rio das Velhas,
ás vezes chega a ser tão forte que, em algumas épocas do
ano, como outubro e novembro do ano passado, até na foz da
barra do Cuaicui, conseguimos detectar 40% de arsênio. O
volume de arsênio no ribeirão Água Suja, em alguns meses,
chegou a ser muito forte, e conseguimos detectar, na foz do
São Francisco, uma concentração 40% superior ao índice
normal
Depois do ribeirão Água Suja, com o problema do arsênio,

vamos ter a jusante o ribeirão Sabará, que drena o esgoto
dessa cidade e contribui de maneira importante para o rio
das Velhas. Nas campanhas de 1993, observamos aportes
significativos de metais pesados, como zinco, cobre,
chumbo, mercúrio, além de outros compostos tóxicos, como
cianeto e fenõis. Mas é interessante observar que, nas
últimas campanhas, a partir de janeiro de 1994, houve
sensível redução desses compostos, certamente em função do
controle de algumas fontes importantes do setor siderúrgico
daquela região. Hoje, o rio Sabará apresenta um índice de
média qualidade. O rio das Velhas, continuando seu percurso,
vai receber grande impacto depois da região de Belo
Horizonte. E importante ressaltar que o maior aglomerado
urbano que existe na bacia do São Francisco é o de Belo
Horizonte, com cerca de 4 milhões de pessoas. Nessa região,
o rio das Velhas recebe três afluentes em sua margem
esquerda, que trazem um impacto muito grande: o ribeirão
Arrudas, que drena os esgotos de Belo Horizonte e Contagem;
o ribeirão Pampulha, que também drena os esgotos de Belo
Horizonte e Contagem, e o ribeirão da Mata, que drena os
esgotos de Vespasiano e Pedro Leopoldo. Os ribeirões Arrudas
e do Onça, além de drenarem o esgoto de uma área de
concentração muito grande da população, trazendo para o rio
das Velhas toneladas de carga orgânica de DOO por dia,
trazem também muita poluição dos despejos industriais. Há
enorme despejo de metais, como zinco, cobre, além de
compostos de cianeto e fenóis. Isso está muito ligado à
vocação da região, ou seja, principalmente o setor
metalúrgico. E impressionante a contribuição das pequenas e
médias galvanoplastias nos despejos do Arrudas e do Onça. No
rio das Velhas, o ponto mais crítico está logo a jusante do
ribeirão Arrudas e do ribeirão do Onça, após receber
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descarga de toda essa região, que é considerada a mais
desenvolvida do vale São Francisco.
Em relação á questão dos esgotos domésticos e dos despejos,

o Governo do Estado lançou o Programa de Saneamento da Bacia
do Arrudas e do Onça - PROSAM -, programa que prevê todo o
controle, não só da parte sanitária, com a instalação de
redes e interceptores de estações de tratamento de esgoto
nas bacias do Arrudas e do Onça, mas também de todo um
projeto de controle de poluição industrial. Tanto é assim
que se prevê, com a implantação do projeto que hoje se
inicia, que em torno de quatro anos esse grande problema já
estará equacionado. E interessante observar também que, na
região de Jabuticatubas e Felixlândia, aparece uma
recuperação natural do rio das Velhas. A dinâmica do rio vai
por si só promovendo sua recuperação, seja oxidando toda
matéria orgânica ou decantando grande parte de seus
compostos tóxicos, principalmente metais. E a partir dessa
região que verificamos um índice de qualidade considerado
médio no rio das Velhas. Na desembocadura do rio São
Francisco é importante que se discuta qual é o aporte que o
rio das Velhas leva a esse rio.
Quando pegamos o último ponto do rio das Velhas, na Barra
do Guaicui, na foz do São Francisco, verificamos que o rio
das Velhas apresenta um índice de qualidade bom, na época
das secas, e um índice de qualidade médio, na época das
chuvas. Este coeficiente está comprometido com altas
concentrações de sólidos de suspensão e coliformes fecais.
Nessa extensão de 700km, apesar da dinâmica do rio, ele não

consegue resolver esses dois problemas. O grande problema do
rio das Velhas em relação ao São Francisco é a falta de
tratamento sanitário na sua bacia, que é bastante ocupada.
Esses problemas são agravados pela mineração e pela falta de
manutenção de vegetação nas margens de sua bacia. Observamos
também, no final do ano passado, um excesso de arsénico, que
se situava acima do valor de 40%.
Sobre a bacia do Paraopeba, temos feito um trabalho e

verificamos que sua qualidade é boa. Tem como afluente o rio
Maranhão, formado pelos córregos Ventura e Bananeiras, que
drenam todo o esgoto de Conselheiro Lafaiete, de Congonhas e
de algumas mineradoras e indústrias dessa bacia. O rio
Maranhão tem um índice de qualidade muito baixo, que
acarreta impacto no rio Paraopeba, que, nesse trecho,
apresenta problemas de elevada carga orgãnica, sólidos de
suspensão, coliformes e alto teor de níquel, proveniente da
Sociedade Brasileira de Eletrodos.
O rio Betim, outro afluente do Paraopeba, apresenta um
índice de qualidade muito ruim, e não é possível haver vida
aquática. Está muito comprometido com o lançamento de
esgotos sanitários' in natura'. No rio das Velhas, mesmo com
o impacto do rio Arrudas, há oxigénio dissolvido na ordem de
2,5mg/litro; no rio Betim não encontramos nada, quando
muito, O,Smg/litro.
o rio Betim é também muito comprometido com as atividades
industriais, principalmente das metalúrgicas, com alto nível



de cianeto. Mas o rio Paraopeba tem um poder de diluição das
matérias que recebe do rio Betim.
No Paraopeba, encontramos problemas de sólidos de

suspensão, principalmente provenientes da serra da Moeda e
da serra do Itatiaiuçu. O que mais chama a atenção no rio
Paraopeba é o elevadíssimo teor de concentração de sólidos
de suspensão da Barragem da Usina Termoelétrica da CEMIO.
Conseguimos detectar, aproximadamente, 100 a 200mg/litro de
sólidos de suspensão ao longo do rio Paraopeba.
Quando chega á juzante da barragem termoelétrica da CEMIG,
esse índice se eleva para 850 mg/litro no período de chuvas.
Portanto, esse é um dado que tem de ser estudado o quanto
antes. O rio Paraopeba também despeja alta concentração de
sólido de suspensão e conformes fecais, quando chega em sua
foz, em Três Marias.
Esses são dados, detectados pelo Estado, de como os rios
das Velhas e Paraopeba estão trazendo seus impactos ao rio
São Francisco. Assim, chegamos à conclusão de que o grande
problema ambiental dele fica na bacia. Esperamos que talvez
no ano que vem, ou em breve, consigamos estender todo esse
trabalho para outros afluentes importantes do rio São
Francisco, como o Urucuia e o Paracatu, e para o São
Fancisco inteiro, até a divisa com o Estado da Bahia. Muito
obrigado.
O Sr. Coordenador - Agradecemos ao Dr. José Cláudio pela

sua exposição.
Com a palavra, o Sr. Ney Mello, representante do Centro de

Recursos Ambientais da Bahia.
Palavras do Sr. Ney Mello

O Sr. Ney Mello - Bom dia a todos os presentes. O Centro
de Recursos Ambientais da Bahia é um órgão ligado á
Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia e está
associado ao Conselho Estadual de Proteção do Meio Ambiente,
representando a Secretaria Executiva. Como a FEAM, temos por
finalidade licenciar e fiscalizar a liberação do Conselho
Estadual - CETRAN.
Bem, dentro da bacia do São Francisco temos uma área total

de 632.000km2, aproximadamente. Dentro dessa área, temos no
Estado da Bahia em torno de 300.000km2, ou seja, um
percentual de 62,5% da bacia. Há de se convir que dentro
dessa bacia o Centro de Recursos Ambientais encontra
dificuldades para a fiscalização, em razão da distância e do
poder aquisitivo técnico do órgão. Mas, mesmo assim, fizemos
um trabalho em acordo com outros órgãos ambientais, no
período de 1988 a 1989. Trabalhamos juntamente com o IBAMA e
fizemos uma nova proposta de enquadramento do rio São
Francisco. Após essa proposta, conscientizamo-nos de que a
água seria o centro da política socioambiental.
Diante disso, os senhores podem observar que a água é um
elemento de suma importância. Em função dos trabalhos
realizados em 1988 e 1989, constatamos que a nossa sede, que
se localiza em Salvador, fica muito longe do rio São
Francisco. Portanto, achávamos que deveríamos implantar uma
regional próxima ao Rio. Assim, criamos uma regional em
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Sarreiros. Mesmo assim ainda é difícil a fiscalização e o
monitoramento de um rio desse porte, dentro desse percentual
que temos na Bahia.
Nessa nossa preocupação com a água como simples recurso
hidrico, observamos que ela é parte integrante do
ecossistema, essencial â vida e património comum da Nação.
Também observamos que, dentro da política nacional de
proteção e gestão das águas, deveríamos estar ligados á
política nacional do meio ambiente.
Em função do planejamento, observamos ainda que a água tem

que estar ligada, primeiramente, ao bem-estar do ser humano
e depois a um desenvolvimento sustentável. Achamos que
existe a necessidade de um plano diretor integrado de
poluição e gestão da bacia e de um relatório da situação das
águas e do meio ambiente. Claro que isso é uma coisa muito
importante que se encontra ainda em estudos.
Temos ainda esses projetos de irrigação licenciados. Os
grandes projetos licenciados pelo órgão ambiental da Bahia,
que são da COOEVASF, são os seguintes: Formoso A, que tem
licença para implantação; Formoso H e Barreiras, com licença
para localização; Estreito IV e Mirorós, com licença de
implantação; e Zabumbão, em processo de licenciamento.
A grosso modo, calculamos que a vazão desses projetos está
em torno de 30m3 por segundo. Em função desses
licenciamentos, colocamos alguns condicionamentos básicos,
que são : licença de desmate e exploração agrícola, outorga
de uso da água, sistema de drenagem suplementar em lotes de
solos com má drenagem, monitoramento de drenos principais de
deságüe, construção, caso necessário, de lagoas de
decantação e tratamento de efluentes, controle de
agrotóxicos utilizados nos projetos, monitoramento da
fertilidade, acidez, alcalinidade e salinidade do solo,
plano e recuperação da área de empréstimo, programa de
educação ambiental, critérios de reassentamento dos colonos,
programa de infra-estrutura social do perímetro social
recuperação de estradas que dão acesso ao projeto e, por
último, a Comissão Técnica de Garantia Ambiental - CTGA.
Essa CTGA foi coisa que observamos em países da Europa e na

América do Norte e conseguimos implantar no Estado da Bahia.
Funciona ligada á empresa que solicita o licenciamento, tem
uma grande responsabilidade em caso de algum acidente
ambiental e é associada á ARP, que, em caso de algum
acidente, pode até processar o responsável
Dentro do Estado da Bahia, não só com relação aos processos
de irrigação, temos em torno de 480 CGTA implantadas. E
claro que dentro da nossa fiscalização ainda existem coisas
que precisam ser regulamentadas nas CGTA5, mas elas são
muito importantes, porque estabelecem um relacionamento
direto com o órgão ambiental, em casos de acidentes,
reuniões ou monitoramento.
Dentro dos impactos detectados por inspeção de campo
no rio São Francisco, podemos observar o desmatamento
de aroeira; a queima da caatinga; área de empréstimo para
obras nas margens dos rios; o desmatamento das nascentes; o
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uso indiscriminado de agroquímicos; o esgotamento sanitário
nas margens dos rios; a utilização acentuada das águas das
nascentes para irrigação; a queda da produção de pescado nas
barragens e a falta de legislação especifica.
Podemos observar que esses impactos verificados estão cada
dia maiores. Assim, vemos que é necessário um trabalho
intensivo com todos os órgãos envolvidos na questão para a
proteção desse rio.
Tivemos informação de que o IBAMA fez uma concorrência e

quem ganhou foi uma ONG. E a primeira vez que uma ONG ganha
uma concorrência em nível federal, e ela vai ficar
responsável pelo diagnóstico das bacias hidrográficas
brasileiras do Nordeste e do Sudeste.
Primeiramente, ela vai trabalhar com levantamento de dados
secundários, porque, no Brasil, dados primários são ainda
muito carentes.
Os Estados envolvidos no levantamento de dados secundários
São Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia,
Sergipe, Alagoas. Pernambuco e Paraíba.
Por último, será elaborado um relatório final sobre a

qualidade do meio ambiente, onde serão identificadas áreas,
critérios, áreas degradadas e preservadas.
Dentro da estrutura dos órgãos ambientais, na parte de
licenciamento, temos a apresentar o seguinte: quando o
pedido de licenciamento de irrigação dá entrada no órgão
ambiental, é solicitada uma licença de localização e de
inspeção técnica. Depois da inspeção técnica, se necessário,
os técnicos fazem a solicitação para estudo dos impactos
verificados. Depois disso, o pedido é enviado ao CEPRAM, que
é o Conselho de Proteção Ambiental, que vai decidir se há
necessidade ou não desse estudo de impacto ambiental.
O órgão ambiental vai elaborar um termo de referência.
Posteriormente, uma empresa de consultoria vai elaborar o
OEN, e este vai ser examinado pelos técnicos do CRA, e se
for necessário serão realizadas audiências públicas.
Posteriormente. o CRA emite um parecer técnico sobre esse

estudo de impactos ambientais e, por último, esse estudo vai
para o Conselho de Proteção do Meio Ambiente.
O Sr. Presidente - Agradeço a participação do Dr. Ney
Mello e, dando prosseguimento, ouviremos o Dr. Gabriel
Campana Filho, representante do Instituto do Meio Ambiente -
IMA - do Estado de Alagoas.

Palavras do Sr. Gabriel Campana Filho
O Sr. Gabriel Campana Filho - Exmo. Sr. Presidente da CIPE,

demais autoridades presentes, senhoras e senhores, gostaria,
inicialmente, de agradecer o convite formulado ao Instituto
do Meio Ambiente de Alagoas para participarmos da 6a Reunião
da CIPE e também gostaria de dizer que o Instituto do Meio
Ambiente é uma autarquia vinculada à Secretaria do
Planejamento, responsável pela implementação da política
ambiental em nosso Estado.
O IMA vê com muita preocupação o processo de degradação
ambiental que os recursos naturais hídricos e o solo vêm
sofrendo a cada ano.
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Essa situação não se restringe apenas ao Estado de Alagoas,
mas diz respeito a todo o Brasil. O motivo principal disso é
que os empreendimentos e as atividades econômicas que têm
sido implantados não vêm cumprindo a legislação ambiental.
Do contrário, não estaríamos tão preocupados com nossos
recursos hídricos. A maioria das águas superficiais em nosso
Estado está poluída. As águas subterrãneas, o solo e a
própria atmosfera também estão sofrendo processo de
degradação, em função da má disposição dos resíduos.
Entendemos que existe um processo de licenciamento ambiental
justamente para se evitar que tal degradação venha a
ocorrer, porém as instituições que deveriam estar envolvidas
não têm participado do processo. Por mais que o órgão
ambiental esteja equipado e preparado para acompanhar o
processo de desenvolvimento de um Estado, se não houver
participação efetiva dos municípios e das Prefeituras, não
chegaremos a lugar algum. Estaremos sempre aqui nos
reunindo, e cada vez mais apresentando problemas de
degradação, cada vez mais piorando nossos ecossistemas. E
preciso que a participação dos municípios seja efetiva. Do
contrário, enquanto nós, q ue fazemos parte do órgão de meio
ambiente, estivermos desenvolvendo uma ação em alguma bacia
hidrográfica, observando as intervenções e fazendo
diagnósticos, em outra bacia hidrográfica Indústrias estarão
recebendo alvará de implantação, muitas vezes sem a
preocupação de se implantarem sistemas de tratamento
adequados. Se não houver participação mútua, o órgão
ambiental sempre ficará atrás do processo de degradação.
Portanto, acho fundamental que os municípios comecem a
fomentar pelo menos a implantação de departamentos de meio
ambiente vinculados a secretarias de planejamento ou
secretarias de saúde, onde haja pessoas q ue pensem sobre a
temática ambiental, em qualquer empreendimento que venha a
ser Implantado em seu município.
Fizemos um diagnóstico na Bacia do São Francisco e

deparamos com diversas atividades econômicas que lá já estão
em funcionamento sem licenciamento ambiental. Tais
empreendimentos foram licenciados pelas Prefeituras e estão
lançando resíduos nos afluentes do rio São Francisco.
Encontramos empreendimentos, como laticínios, matadouros,
pocilgas e destilarias. estas já estão licenciadas e
apresentam sistema de tratamento.
O grande problema dos dez municípios que fazem parte da
bacia do São Francisco é o lixo. O próprio lixo urbano
desses municípios é colocado em lugares inadequados, muitas
vezes às margens dos afluentes do São Francisco, e é
carreado para os rios, deteriorando as águas.
Há um outro problema, que é a questão do esgoto sanitário.
Nenhum município do Estado de Alagoas e da bacia do São
Francisco possui saneamento básico. Recentemente, fizemos o
monitoramento em função da própria barragem que vai encher o
reservatório e, fatalmente, provocará um impacto na
qualidade da água. Já estamos fazendo o monitoramento antes
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do enchimento para, posteriormente, termos uma comparação da
variação da qualidade da água.
Detectamos um outro problema sério, existente atualmente no

São Francisco, pelo menos, dentro dos parâmetros analisados,
que são os coliformes fecais. E uma sitação ainda razoável
em comparação com outras bacias onde o processo industrial
foi mais avançado e o volume de água é menor. Neste caso, a
degradação é bem mais significativa. O IMA entende que,
sozinhos, não iremos a lugar nenhum. E preciso a
participação dos municípios, da sociedade e do meio
empresarial, onde a consciência sobre as questões ambientais
deve ser incorporada e, na prática, incrementada, para
revertermos o processo que atualmente enfrentamos.
O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Dr.
Gabriel Campana Filho e convidamos o Dr. Jorge Antônio Lima,
representante do IMA-ALAGOAS, para sua exposição.

Palavras do Sr. Jorge Antônio Lima
O Sr. Jorge Antônio Lima - Exmo. Sr. representante da CIPE,
Deputado José Ferraz; demais representantes da Mesa e dos
órgãos estaduais e federais; Dr. José Theodomiro de Araújo,
é com muita satisfação que participo, pela primeira vez, da
CIPE como representante da ADEMA. Hoje, a preocupação da
ADEMA é com abacia do São Francisco, que está ligada aos
empreendimentos dos Governos Estadual e Federal. O
entendimento entre esses empreendimentos e os órgãos de meio
ambiente não é muito avançado- Em geral, quando os
empreendimentos chegam a um nível elevado de construção é
que o órgão de meio ambiente entra em campo. O relatório de
impacto ambiental é feito quando os empreendimentos estão
para ser inaugurados.
Por isso é que afirmamos, reiteradas vezes, que a

participação dos empresários e da sociedade é de extrema
importância, mas a dos Governos Federal, Estadual e
Municipal é imprescindível. Eles é que podem resolver as
questões mais sérias. Quando se constata um erro em relação
ao impacto ambiental, normalmente ele já está avançado, e
sua correção fica muito mais onerosa. Há problemas que têm
que ser resolvidos antes, e o relatório de impacto ambiental
existe exatamente para isso. E, por incrível que pareça, em
Sergipe, vários órgãos ainda não concluíram seu relatório de
impacto ambiental
Enfim, apesar dos órgãos de meio ambiente estarem ligados ã

Secretaria de Indústria e Comércio, percebemos que falta o
elo de entrosamento entre eles e a classe política, o que
facilitaria a conscientização de todos com relação ao meio
ambiente-
0 Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Dr. Jorge

Antônio Lima e concedemos a palavra ao sr. Cláudio Scliar,
representante do Instituto de Geociéncias da UFMG, que
falará sobre o impacto da mineração e do garimpo.

Palavras do Sr. Cláudio Scliar
O Sr, Cláudio Scilar - Senhores e senhoras membros da Mesa,
senhores e senhoras presentes no plenário do Parlamento das
Aguas, em primeiro lugar, saúdo a iniciativa das Assembléias
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Legislativas dos Estados banhados pelo rio São Francisco de
realizar este seminário, que, espero, passe desta 6a sessão-
Trata-se de una iniciativa da maior importância.
Entendo que, ao se falar de bacia hidrográfica, não se fala

apenas das águas. Fala-se também do entorno, do vale, do
espaço físico drenado pelo rio São Francisco e por seus
afluentes. Nesse sentido, a questão da mineração aparece
como um aspecto bastante importante.
Minha primeira idéia era apresentar aqui um trabalho com
exposição, mapas e 'slides', mas isso será feito
posteriormente, em forma de texto que será publicado, para
uma ampla distribuição aos interessados. Apresentarei, no
momento, algumas idéias, algumas propostas sobre o tema.
Primeiro, gostaria de salientar uni aspecto sobre a mineração
que me parece de extrema importância.
A mineração aparece, para o público em geral, sob duas
faces, duas formas. Uma que eu chamaria de oculta, que não
se percebe, que não se vê. Praticamente todos os objetos e
todas as coisas que temos nesta sala contaram com a
participação de minérios em sua confecção. O minério é
fundamental para a sociedade humana, desde o quartzo, usado
na pedra lascada, na pedra polida, até os usados hoje em
nossas roupas e em todos os objetos presentes nesta sala de
onde estamos falando. Isso ninguém vê. Quando se olha para
um vidro, não se pensa no quartzo e no feldspato; quando se
vê uma cor não se pensa no pigmento, que é um minério de
onde saiu essa cor. E tão bonito, não? O vermelho, o azul, o
amarelo são minérios. Foram extraídos de algum lugar.
Por outro lado, a mineração tem sua parte explicita, que
aparece para todos, até mesmo por uma questão histórica, O
desenvolvimento das rodovias, a interiorização da população
das cidades, o crescimento das cidades, tudo isso está muito
em torno, também, das regiões mineradoras. Assim, as
estradas cortam regiões mineradas. Muitas vezes, próximo aos
rios, onde é mais fácil o transporte, encontramos regiões
mineradas. E não há nada mais feio do que uma grande cratera
aberta, com rochas e materiais jogados para todos os cantos,
ás vezes ao lado de uma enorme mata, de uma enorme região de
reflorestamento, de centenas e centenas de quilômetros, que
destrói absolutamente toda a flora e a fauna. Bem, aquele
local em que é explicita a degradação ambiental é visto,
fotografado, filmado, o que, sem dúvida, espanta bastante,
com toda razão.
Não estou querendo dizer que a mineração não polui. Polui.
sim. Infelizmente, o prazo que temos exige que sejamos
rápidos, mas não é por acaso que no mapa da FEAM,
apresentado por nosso colega José Cláudio, o pior traçado, o
traçado preto, circunda grandes cidades e minerações. A
mineração polui, e muito. Quando ele cita a questão do
arsênio, quando se vêem situações como a que acontece em
Montes Claros, provocada pela extração de areia, percebemos
que realmente são atividades depredatórias; em muitos
momentos, a mineração, de fato, depreda o meio ambiente.
Contudo, eu gostaria de contrabalançar, principalmente neste
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plenário, reforçando seu duplo aspecto- Se estamos
discutindo o desenvolvimento sustentável, temos que ver em
que a mineração pode contribuir para esse desenvolvimento.
Ao mesmo tempo, temos que avaliar as medidas necessárias
para que a mineração não polua tanto.
Encerrândo esse primeiro ponto, eu gostaria, ainda, de
abordar o aspecto da biodiversidade. Ficamos surpresos
quando vemos um cacique (brasileiro, australiano ou da
Indonésia), um indigena, com sua roupa típica, ir ao Banco
Mundial e, às vezes, impedir um financiamento de bilhões e
bilhões de dólares. Algumas pessoas, dentro das lideranças
dos países subdesenvolvidos, ainda não perceberam a
importância dessa palavrinha simples: "biodiversidade.
Nesse final de século, ou os seres humanos nos entendemos
enquanto integrantes de um conjunto muito maior, que envolve
os outros seres vivos e a Terra, ou estamos fadados ao
desaparecimento. Algumas lideranças (não todas, mas
principalmente nos países desenvolvidos) já perceberam
isso. Isso permite que um cacique brasileiro consiga
bloquear, ás vezes, um grande financiamento. A própria
imprensa brasileira ficou muito chateada com isso, mas creio
que as pessoas não estão percebendo o significado da
biodiversidade, hoje, para o ser humano.
Bem, quando se fala de impacto da mineração no rio São
Francisco, devemos lembrar que a bacia hidrográfica do São
Francisco corta uma parcela muito grande do território
brasileiro, passando por vários ambientes geológicos que
apresentam diferentes riquezas minerais.
Estamos nos fixando no quadrilátero ferrífero, mas a
questão não se prende apenas a esse ponto. Temos o
quadrilátero do ferro, o do manganês, o do topázio, o do
ouro, o do calcário e outros. Temos a região do Paracatu
vazante, que drena para o São Francisco, com ouro e outros
metais. Temos as regiões de Curvelo e Jequitai, que também
drenam para o São Francisco. Temos a região de Sete Lagoas,
com uma produção enorme de ardósia, que drena, também, para
o São Francisco. Indo para o Estado da Bahia, temos
Macaúbas; um pouco antes. Brumado, com chumbo, e Caraíba,
com cobre, diamante e outros.
Por isso, quando se pensa no impacto da mineração na bacia
hidrográfica do São Francisco, gostaria que a CIF e que esta
Comissão pensassem muito seriamente em como a mineração pode
contribuir com um controle bem feito, um controle em que se
entenda que o dinheiro que advém do arsênio que a Morro
Velho solta nas águas do rio das Velhas não vale a vida das
pessoas afetadas. Essa é uma questão muito séria e é sob
esse duplo aspecto que a mineração deve ser vista.
Antes de apresentar propostas, gostaria de falar alguma
coisa sobre a questão do garimpo. Sem dúvida alguma, o
garimpo é uma das atividades produtivas, no setor mineral,
que mais polui. Não podemos nos esquecer de que uma grande
parcela da atividade garimpeira hoje, no Brasil, ainda é
funcional, e, muitas vezes, está agregada à atividade de
grandes empresas de mineração. Na mineração brasileira se
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iniciou a terceirização há muito tempo, com a utilização de
um trabalho quase escravo. O garimpo, corno uma pequena
cooperativa que pode desenvolver uma atividade de
organização, deve ser incentivado. Quanto às empresas que
garimpam ouro, quartzo, titânio e outros minerais, para
elas, é muito lucrativo.
E preciso que se diga que a situação do garimpo brasileiro

precisa ser revista, porque, da maneira que está estruturada
hoje no Brasil, é um absurdo. Temos que identificar com
clareza quais são as atividades de garimpo. Hoje, não temos
um código de mineração que adapte a Constituição a essa
situação. Tudo, hoje, pode ser garimpado.
Levanto algumas questões em termos de propostas. Primeiro,

a mim, me parece que amineração no Brasil tem de considerar
sobretudo a questão ambiental
Futuramente, teremos de fazer uma revisão constitucional
para que se coloque, na Constituição brasileira, a concessão
contratada.
Atualmente, a concessão da exploração de minério no Brasil
é por tempo indeterminado. O minerador que tem a concessão
fica com ela 'ad infinitum'. Parece-me que a concessão
contratada por tempo limitado é fundamental para que se
estabeleça uma melhor e mais correta relação entre o Estado
e o empresário da mineração. Se o bem geral realmente
pertence á União, como reza a Constituição, a concessão deve
ter tempo determinado, o que também repercutirá na questão
ambiental
Outro aspecto que me parece importante refere-se ao
fortalecimento do IBAMA, da APLEL e, em particular, do DNPM,
que deveria ter uma atividade mais presente, mais clara, em
consonância com os outros órgãos, com as entidades públicas
e com aquelas formadas pela população. Deveria, ainda, estar
mais presente na discussão, no debate e na fiscalização da
questão ambiental. Com o enfraquecimento que o DNPM teve nos
últimos anos e, em particular, no desgoverno Collor, sua
situação se tornou dramática. Não tenho dúvida de que o
ressurgimento do DNPM, enquanto órgão controlador da
mineração, tem de envolver uma capacitação técnica e
profissional nessa área. Há técnicos extremamente
capacitados, mas que precisam de maior capacidade de ação
para desenvolverem sua atividade.
No âmbito estadual, tivemos em Minas Gerais um corte de 42
técnicos da FENAM. Essa é uma questão do Tribunal de Contas
da União. Não conheço seu aspecto jurídico, mas sei que é
uma tristeza. No corpo de 120 técnicos de um Estado que é
do tamanho da França. 42 foram cortados. Assim, como é
possível desenvolver-se essa atividade de uma forma mais
saudável?
Para finalizar, gostaria de dizer que, em muitos momentos,

criticam-se os órgãos ambientalistas - bem como todos os que
defendem o ambientalismo - chamando-os de poetas. Ora, já
foi falado pelo José Cláudio e pelo colega da Bahia que os
monitoramentos são multo precários. Ele tem sido feito no
rio Paraopeba e, a partir do ano passado, no rio das Velhas,
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cujo acompanhamento tinha sido encerrado em 1988. Quanto ao
restante, ele quase inexiste. Apesar de a FEAM ser um órgão
do Estado de Minas Gerais, não é feito o controle.
Enquanto não houver um monitoramento sério e preciso dos
problemas ambientais, não só os ambientalistas, mas todos
irão dizer poesia. Com que dados poderemos falar sobre isso?
Com os dados do pescador que não consegue pescar mais peixe,
com os dados de quem nadava e não consegue mais nadar, ou os
relativos à condição turva dos rios. Segue-se um fato
extremamente grave: entidades como o CETEC, em Minas Gerais,
que foi sucateado pelo Governo Newton Cardoso e que tinha
capacidade de realmente desenvolver essa atividade, foram
prejudicadas. Esse é um fato absurdo. Hoje, o CETEC tem a
necessidade de terceirizar. Não entrarei na discussão de que
se deve terceirizar ou não. Digo, apenas, que o Estado de
Minas Gerais estava capacitado para essa função. Bastava
desenvolver essa atividade.
Enquanto não tivermos dados e informações, estaremos
falando utopicamente sobre aspectos do rio São Francisco.
Gostaria, portanto, que o Parlamento das Aguas desse
continuidade á discussão não s6 sobre o rio São Francisco,
mas sobre outros rios de Minas Gerais que necessitam desse
tipo de discussão, a partir da qual se possam agregar as
atividades tanto do ponto de vista legislativo como do ponto
de vista executivo, atividades essas que vão além dos
limites do município e do Estado. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Muito obrigado ao Dr. Cláudio pela sua

participação.
Dando prosseguimento ao tema Impacto da Mineração e do
Garimpo, convido o Sr. José Mendo Mizael, Secretário
Executivo do Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM.

Palavras do Sr. José Mendo Mizael
O Sr. José Mendo Mizael - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
José Ferraz, cumprimento, através de sua pessoa, todos aqui
presentes pela qualidade que já se percebe na organização
deste evento.
Toda vez que se tem a oportunidade de falar a um público
seleto como este, o que mais preocupa é a disciplina do
tempo, tempo este bastante exíguo para se tratar de um
assunto de tamanha amplitude e fazê-lo com profundidade.
Ao receber o convite, que agradeço em nome da mineração
brasileira, o que mais me chamou a atenção foi o que é o
Parlamento das Aguas, uma proposta inédita de atuação
parlamentar, tendo como objetivo promover o desenvolvimento
sustentável das bacias hidrográficas brasileiras, O Cláudio
já, falou que não se pode tratar de desenvolvimento
sustentável sem se tratar do componente mineração.
Queria lembrar a vocês o levantamento feito a partir do
dado mais importante da segurança do ser humano, a
habitação. Verificamos que a casa é feita de um pacote de
bens minerais.
Saúdo este parlamento por discutir a mineração num momento

em que outra discussão sobre desenvolvimento, meio ambiente
e mineração vai ocorrer nas Nações Unidas, amanhã, lg de
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junho, e nos dias 2 e 3, em Washington. no Banco Mundial,
com o objetivo de debater o fortalecimento da contribuição
da indústria da mineração ao desenvolvimento sustentável.
Verificamos que os organizadores deste evento têm
presenciado, não só nacional como internacionalmente, a
importância da mineração para o desenvolvimento sustentável.
Essa percepção também foi apreendida e registrada pelos
constituintes de 1988. No 20, do seu art. 225, a
Constituição dispõe: "Aquele que explorar recursos minerais
fica obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo
com solução técnica exigida pelo órgão público competente,
na forma da lei".
Então, vemos que o constituinte determina dois aspectos
predominantes: primeiro, a existência da lei, e ai este
parlamento é extremamente importante; segundo, que os órgãos
públicos competentes necessitam, cada vez mais, registrar
com clareza a importância que a sociedade confere à questão
ambienta], propiciando aos seus profissionais não só uma
remuneração condigna como também condições dignas de
trabalho. E ai entra um aspecto muito importante, que é a
participação da sociedade.Tendo em vista que o objetivo do
Parlamento das Águas é colher ações, estive verificando o
material distribuído, e nele consta como um dos objetivos
dessas reuniões propiciar aos Deputados a coleta de dados,
diretamente da comunidade, dos técnicos e dos políticos
regionais, para esboço, diretriz e planejamento a serem
adotados no gerenciamento das bacias hidrográficas.
Procurando contribuir nesse particular, lembro que não se
pode pensar em qualidade ambiental na sociedade industrial
sem se dispor de bens minerais. Para falar de um só deles,
mencionamos o tratamento da água, que requer o uso,
essencialmente, da cal hidratada, dentre outros elementos.
Para um público como o presente, é desnecessário salientar
a fundamental importância dos bens minerais se quisermos
manter a visão de qualidade de vida que temos hoje,
estendendo-a, de maneira mais ampla, para a sociedade como
um todo.
Decorre dai, imediatamente, a necessidade de propiciarmos
condições para que a sociedade possa atuar de forma a
detectar os impactos, contribuindo para sua solução.
Vimos que o José Cláudio, dentre as questões que abordou,
falou sobre o rio das Velhas e o Paraopeba, que são de alta
Importância para a mineração em nosso Estado. Anotei que o
rio das Velhas tem qualidade de água de média a boa. O rio
Paraopeba, mais para boa do que para média, embora o José
Cláudio me tenha chamado a atenção para o fato de que isso
ocorre apenas na época de seca.
Tal fato decorre, em grande parte, do esforço realizado
pelo próprio DNPM - e estão aqui o Geraldo Antunes,
responsável por aquele órgão, e o ex-Deputado Delfim
Ribeiro, Delegado do Ministério das Minas e Energia em Minas
Gerais, que fez um trabalho de extrema importância, durante
vários anos, para sensibilizar e difundir a importância da
construção de barragens para contenção de rejeitos -, além
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de terem sido feitos alguns investimentos substanciais. O
monitoramento conseqüente demonstrou a eficácia desses
instrumentos.
A MBR, por exemplo, trabalhando aqui ao lado, em Belo
Horizonte, nos dá exemplos bastante interessantes nesse
particular, na medida em que a água que percorre toda a
jazida e é usada no tratamento do minério, após decantação,
flui em direção à cidade de Nova Lima com qualidade de
potável. Isso mostra, claramente, que, se compatibilizarmos
tecnologia e seriedade no trato da questão, a mineração,
além da sua essencialidade para o desenvolvimento, contribui
paralelamente para a manutenção das necessidades que temos
em termos de meio ambiente. Dentre essas, como fator
antrópico, inserem-se alguns aspectos. Gostaria de mencionar
alguns dados relativos a apenas dois pontos, relevantes em
um Pais como o nosso, em que os levantamentos têm sido
feitos mostrando que o desemprego e a miséria são desafios
gigantescos no Pais. Levantamentos feitos na área de
mineração, em Minas Gerais, e estudos na área do minério de
ferro mostraram, por exemplo, que 50% dos empregados da
área da mineração têm de 10 a 20 anos de tempo de serviço, o
que caracteriza importante nível de manutenção de empregos e
tranqüilidade social, especialmente quando comparado ao
percentual de 7% relativo á força de trabalho do Pais.
O nível de educação dos empregados em mineração é bem mais
elevado que o da média dos trabalhadores brasileiros: 32%
dos empregados do setor têm 2g grau completo, contra 15% da
força de trabalho do Pais; 72% dos empregados na atividade
mineraria apresentam grau de instrução a partir da Ba série
(47% para o total do Pais). Os níveis de remuneração,
medidos em salários mínimos, passaram de 7 em 1985 para mais
de 12 em 1991; em 1986, para a força de trabalho do Pais,
essa média era de 4,7, ou seja, quase três vezes menos se
comparada com a da mineração.
O que se observa com esses dados, e que procuramos trazer
aos parlamentares, é uma mudança de paradigma na visão da
mineração, uma vez que está claro, pelas abordagens do Dr.
Cláudio Scllar e por tudo que já se tem difundido, que não
se pode ter qualidade de vida sem ade quada oferta de bens
minerais. Essa mesma mineração tem caminhado, concretamente,
em beneficio de uma sustentabilidade ambiental.
Como, naturalmente, a parte de recursos humanos e infra-

estrutura em eventos como este é absolutamente fundamental
para sustentar as suas conclusões, vamos deixar à disposição
o livro "Mineração e Meio Ambiente". Nele, há uma listagem
de impactos em pesquisa mineral, lavra, beneficiamento e
áreas de apoio à mineração e de como trabalhar de modo a
solucionar os impactos, além do exemplo de mais de 23
empresas brasileiras de mineração, que têm padrão
ambiental mundial de qualidade, e que tratam a questão
ambiental, inclusive a Mineração Morro Velho. Meu querido
amigo Cláudio Scliar abordou com ênfase a questão do
arsênio, lembrando que a vida humana vale mais. Evidente
Mas sabemos, pelo histórico dessas mesmas edições, que em
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nenhum momento esse caso se colocou nessa antípoda por ele
colocada e com a ênfase que lhe é peculiar.
Um segundo ponto sobre o qual gostaria de chamar a atenção

dos membros do Parlamento das Aguas é exatamente a questão
sobre a qual o Deputado Cláudio Scliar concluiu, com muita
felicidade, que sendo a nossa sociedade extremamente
complexa temos que caminhar, necessariamente, para a
normatização. Temos de propiciar condições para que qualquer
brasileiro que esteja interessado em atuar seja do ponto de
vista econômico, seja do ponto de vista do lazer, na
exploração das águas, que, na verdade, são também um bem
mineral, tenha condições de receber informações para que
possa agir em beneficio do meio ambiente.
Gostaria de lembrar, e, nesse particular, volto a citar o
coordenador do BNT -, Sr. Geraldo Ratton, na parte de
normatização em relação ao meio ambiente, que foram editadas
normas pioneiras em nível internacional. E gostaria de
lembrar também a todos vocês, especialmente aos membros do
Parlamento das Aguas, que a questão do meio ambiente passa.
agora, em nível internacional, por um gigantesco desafio,
que é o da normatização. A futura série rso 14.000 está em
elaboração no mundo todo, e entre os países que estão
compondo o seu comitê técnico, temos a Grã-Bretanha, a
Holanda, o Canadá, a Austrália, a França e a Suécia, e a
base tem sido o British Standart BS 7750 de 1994, com
especificação do sistema de gerenciamento ambiental, que
inicia o seu texto lembrando a importância fundamental da
política, da organização e da existência de pessoal
competente para sua implementação.
Encerrando, agradecemos o convite á Mineração, colocando-

nos à disposição para os debates. Gostaria de. uma vez mais,
sublinhar a felicidade desse Parlamento em antecipar a
discussão sobre a mineração, em um dia, em relação ao mundo
- os Estados Unidos, através das Nações Unidas. E também
estimular todos os membros desse Parlamento a divulgarem as
informações dentro das cidades, dos municípios e das áreas
onde atuam.
Recente rodada no Uruguai determinou a existência de
Inquire points', em todo o mundo para que o cidadão, que é
o objeto final de tudo isto, tenha condições de estar bem
informado sobre o que está acontecendo num mundo cada vez
mais complexo.
A proposta concreta para o Parlamento das Aguas é que as
Prefeituras passem a sediar concretamente um ponto de
informação para que os munícipes possam a ele se dirigir,
Para conhecer o que há, ou obter endereços nos quais possam
informar-se.
Colocamos o IBRAM à disposição para essas informações no
que diz respeito à mineração, e deixaremos com os
organizadores a publicação do ONPM, "Levantamento Nacional
dos Garimpeiros", estudo extremamente bem feito, o primeiro
no Brasil que coloca com clareza a questão garimpeira do
ponto de vista da metodologia científica. Entrego também, em
primeira mão, o 'Sumário Mineral de 1993", também produzido
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pelo DNPM, que contém toda a estatística mineral brasileira
e a contribuição da mineração ao desenvolvimento nacional
mostrando que a mineração, a primeira transformação mineral,
- estou falando de cimento, ferro, aço, etc. - representa
cerca de 30% do PIB brasileiro.
Obrigado, Sr. Presidente, e ficamos à disposição para

qualquer pergunta que seja de interesse dos presentes.
O Sr. Coordenador - Agradecemos a participação do Sr. José

Mendo, que expôs o tema Impacto da Mineração e do Garimpo e,
de imediato, passamos para outro tema, Desmatamento e
Desertificação, para o qual convido o Sr. David Márcio
Santos Rodrigues, representante do IEF.

Palavras do Sr. David Márcio Santos Rodrigues
O Sr. David Márcio Santos Rodrigues - Exmo. Sr. Deputado
José Ferraz, Presidente da Assembléia Legislativa; Dr.
Rubélio Queiroz, Secretário de Recursos Minerais, aqui
representando o Governador Hélio Garcia, em primeiro lugar,
gostaria de agradecer a lembrança do nosso nome para, na
condição de representante do IEF, representar aqui o Dr.
José Carlos Carvalho, Diretor-Geral do Instituto, que se
encontra hoje em Washington, tratando de assuntos de
interesse do Estado. Gostaria de agradecer também aos
prezados amigos Fábio Márcio e Pedro Alcântara, cuja
experiência e cujo idealismo possibilitaram que os temas
para essas reuniões, que serão realizadas hoje e amanhã,
tenham a aceitação, o interesse e a participação de todos
os presentes.
Permito-me fazer a apresentação de nosso tema neste mesmo
lugar, para facilitar a projeção de algumas transparências,
já que o tempo está bastante curto, Vou tentar reduzir a
apresentação de tudo o que foi feito por nós e que está
aqui, registrado em um texto.
O tema "Desmatamento e Desertificação" mereceria, na
realidade, um congresso. Então, fica realmente muito difícil
sintetizar, em curto espaço de tempo, todas as informações e
os conceitos necessários ao debate e à elucidação do tema.
Tentarei, todavia, fazendo uma síntese, traçar algumas
considerações a respeito do desmatamento e da desertificação
no caso especifico do vale do rio São Francisco em Minas
Gerais.

Desmatamento e Desertificação:
O Vale do Rio São Francisco em Minas Gerais

- Conceitos.
1.1 - Desertificação
A bibliografia existente sobre o tema é muito ampla, rica,

e o conteúdo discutido apresenta enfoques os mais variados.
Procuraremos aqui direcionar a nossa análise para os temas

direta e indiretamente ligados ao desmatamento, já que esse
fenômeno vem ocorrendo ao longo do vale do São Francisco há
várias décadas. -
Existe uma certa confusão, sobretudo pela falta de enfoque

cientifico do tema, relativa às características das regiões
áridas e ás das regiões secas.
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Uma área submetida ás condições climáticas áridas é aquela
onde existe um relacionamento entre a ação da reduzida
umidade das condições atmosféricas e os índices de calor.
Assim, pode-se afirmar que árido não é sinônimo de seco.
Tudo dependerá do balanço do
desequilibrio/equilibrio/precipitação/ evaporação e das
características do solo.
Nas áreas verdadeiramente áridas (desertas) as

precipitações são inferiores a 200mm anuais.
Outro fator que pode e deve ser utilizado na diferenciação

está nas condições de circulação da drenagem superficial.
Nas regiões áridas ou ela existe, ou é temporária, e a
temperatura pode atingir índices diários e diurnos
superiores a 65oC, com oscilações térmicas que podem ser
inferiores a OoC durante a noite.
De acordo com a OMM, "desertificação é o nome dado aos
processos em virtude dos quais um ecossistema perde a sua
capacidade de reviver ou regenerar-se naturalmente."
O processo de degradação de um ecossistema ocorre quando há
uma redução da cobertura de solo que serve de suporte á
vegetação; dá-se o aumento da reflexão (albedo) da radiação
solar a partir da superfície do solo; é acelerado o processo
de desmatamento e a destruição da cobertura vegetal de baixo
porte; quando há a aceleração dos processos erosivos
químicos e fisicos.
A principal causa dos processos de desertificação não é
natural, não é provocada pela evolução natural dos diversos
sistemas meteorológicos, e, sim, pela atuação descontrolada
das atividades humanas.
O uso indevido da terra, este, sim, é o mais grave problema
a se denunciar, discutir, analisar, para o qual se devem
propor soluções a serem cumpridas com regularidade e
disciplina rígida-
As grandes alterações que concorrem para os processos de

desertificação estão localizadas nas áreas subtropicais.
(mapa anexo, produzido pela UNESCO).
Dentre essas zonas mapeadas, destacam-se as áreas cobertas

de cerrados e de vegetação arbórea seca tipo caatinga, com
localização Nordeste do Brasil e no Norte de Minas Gerais.
A complexidade da seca nordestina é agravada (e a reciproca

é verdadeira) pela constante pressão da população. Na década
passada, os índices pluviométricos extremamente baixos
provocaram sérios prejuízos à população nordestina.
Numa demonstração constante da criatividade do brasileiro,
foi montada - e já é centenária - a indústria da seca.
Recentemente, acontecimentos politico-metereológicos

ocorridos no planalto central - tipicamente tropicais, com
muitos trovões e poucas chuvas - ofereceram subsídios aos
estudiosos que insistem em comprovar cientificamente a
redução da estatura daqueles que vivem nas áreas secas, ou
que delas sobrevivem com benesses orçamentárias.
Entre 1982 e 1984 - e também nesta década -, o fenômeno 'el
ninõ' concorreu para a redução da umidade. Tudo indica
alterações a cada 2 ou 7 anos.



1.2 - Paleoclima
A influência dos climas antigos ainda hoje é denunciada
através da análise minuciosa dos sistemas de erosão
bioclimáticos. As variações são registradas com freqüência.
Isso significa que a análise da evolução das formas do

relevo leva ao conhecimento das verdadeiras características
dos processos erosivos, das condições climáticas pretéritas
e da cobertura vegetal contemporânea.
Torna-se, portanto, fundamental um relacionamento entre o
comportamento morfo-estrutural, morfoclimático (pois ele
estará determinado pelas influências paleoclimáticas), as
condições climáticas atuais e as características da
circulação dos cursos fluviais.
1.3 - Quais seriam, então, as causas das variações

climáticas?
E lógico que elas são muito diversificadas e que dependem

do mecanismo de circulação atmosférica, como um todo.
O microclima - corno o próprio nome diz - tem atuação
reduzida, desenvolvendo-se na parte superficial do solo, no
inicio do contato da terra com a camada inferior da
atmosfera. Ele cobre superfícies menores. Todo agricultor
conhece bem esse processo e sabe distinguir, com sabedoria,
quais as características microclimáticas de sua fazenda.
Uma capina anual, o pisoteio do gado, uma queima anual sem
controle, a retirada da camada de húmus, a destruição
gradativa das árvores frondosas são favoráveis ás alterações
microcl imáticas.
O macroclima tem importância mais abrangente e depende das
alterações planetárias, com envolvimento de toda a
circulação atmosférica e dos oceanos. Depende da interação:
sol/atmosfera/terra/oceanos.
A medida que os especialistas ampliarem seus conhecimentos,

aplicarem modelos matemáticos e armazenarem mais e mais
informações, aumentarão, sem dúvida, as relações entre os
microclimas e os macroclimas e, mais uma vez, o homem
aparecerá como o principal responsável pelas alterações
climáticas.
Enfim, de todas as implicações meteorológicas que levam às

modificações climáticas, o albedo - reflexão superficial
registrada pelos solos descobertos de vegetação, estradas,
cidades e construções urbanas, como um todo - é a mais
importante. As imagens orbitais, nas suas mais variadas
escalas, demonstram a sua importãncia e registram a sua
luminosidade.
No caso especifico do vale do Rio São Francisco,no trecho
da bacia correspondente ao território mineiro, faremos
algumas considerações, após uma análise sobre as condições
atuais.
2 - As atuais condições climáticas e os regimes fluviais:

condições de alimentação e escoamento
As condições de alimentação e escoamento das diversas
bacias hidrográficas do Estado dependem, respectivamente, de
dois elementos essenciais: clima e condições geológicas. As
características climáticas predominantes nas diversas áreas



254

do Estado permitem que sejam identificados dois tipos de
regimes fluviais típicos das zonas tropicais, conforme
acentua Pardé (1956); regime tropical austral e regime
subequatorial -
Este mapa de Minas Gerais identifica para o Estado os

seguintes tipos climáticos, seguindo-se a classificação de
Koeppen:
4w - Clima tropical úmido;
Cw - Climas mesotérmicos;
Bs - Clima com características de semi-árido.
Considerando ainda o enquadramento do trecho do Norte do
Estado no grupo dos climas semi-áridos, cabe àquela região a
classificação que Radesca (1964561) chamou de "regime dos
rios do Nordeste". Assim, podem-se identificar perfeitamente
cursos fluviais cujos regimes se relacionam diretamente com
os climas 4w, Cw e es.
2.1 - O regime das zonas de clima 4w.
Nas áreas onde predomina o tipo 4w (tropical úmido),

especificamente na região do médio São Francisco, em toda a
faixa limitada pelo trecho que vai do oeste do Espinhaço à
zona de Montes Claros e Paracatu, abrangendo a região
compreendida entre Três Marias e São Francisco, a circulação
fluvial se faz sobre terrenos sedimentares eopaleozáicos;
toda essa zona submete-se ao clima 4w, apresentando,
contudo, características originais com relação ao regime
hidrográfico de toda essa zona; condiciona-se à seqüência
pluviométrica que, registrando totais elevados na sua parte
sul, diminui gradativamente á medida que ultrapassa o
Paralelo de Lassance, até atingir a região de São Francisco,
limite da zona semi-árida.
Tendo em vista sua posição como zona climática de contacto
entre os tipos Cw e Bs, essa região do médio São Francisco
tem sido alvo de estudos detalhados no tocante a seu regime.
Serebrenick (1953;70), referindo-se á questão das enchentes
no trecho que vai de Pirapora a São Francisco, explica que a
"ocorrência de aguaceiros sincronos que propicia, face ás
características da rede hidrográfica, as confluências
perigosas das descargas do rio principal" identifica a maior
concentração de períodos de elevação do nível das águas
nessa faixa, atingindo, também, os vales do Paracatu, do Rio
das Velhas e do Jequitai. Vê-se, portanto, que o regime
dessa zona mediana do São Francisco pode ser enquadrado como
complexo, pois nas regiões de Curvelo e de Corinto as quedas
pluviométricas ocorrem entre novembro e março, com períodos
de abaixamento do nível entre abril e outubro. Entre
Pirapora e São Francisco a estação chuvosa reduz-se a quatro
meses (de dezembro a março).
A estiagem atinge seu grau máximo no mês de julho, com o
abaixamento acentuado do nível fluvial, dificultando
consideravelmente a navegação, com o recuo muito rápido das
águas em direção ao leito menor. 4 continuidade das
precipitações no período que vai de setembro a abril, na
região de Paracatu, indica perfeitamente a influência dessa
zona no orçamento fluviométrico do trecho oeste da bacia,
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mantido pelos elevados índices que afetam os afluentes do
Paracatu e os trechos do Chapadão do Urucuia.
Ás condições de escoamento atingem elevados graus de
permeabilidade, tendo em vista a predominância dos arenitos,
calcários e siltitos das formações de Urucuia e de Bambui.
Ás características geomorfolõgicas e a cobertura vegetal,
aliadas ás condições de continental idade da área, não dão a
essa região condições de escoamento tão favoráveis como as
do Triângulo Mineiro, mas oferecem, por outro lado,
possibilidades para armazenamento maior, tendo em vista a
fraca declividade do perfil principal, que, no percurso
Pirapora-São Francisco. tem desnivelamento muito pequeno.
O vale do rio São Francisco encontra, assim, dificuldades
para o transporte dos sedimentos que, desagregados das
partes mais elevadas circunvizinhas, preenchem
gradativamente sua ampla calha, dificultando, mesmo através
dos bancos de areia, o escoamento das águas e o trajeto dos
barcos. Com a construção da barragem de Três Marias, o curso
tem sofrido regularização acentuada que, interferindo
diretamente no comportamento hidrolõgico, altera as
condições de sedimentação, tendo em vista a retenção dos
fragmentos a montante da barragem.
2.2 - O regime das zonas de clima Cw
Distribuídos nestas zonas climáticas, encontram-se os

trechos nédio e superior do rio Grande, alto Jequitinhonha.
alto Rio Doce, vale superior do São Francisco, e, na
extremidade sudeste, trecho do vale do rio Paraíba. As
condições de alimentação desses cursos fluviais identificam-
se perfeitamente com as condições climáticas do tipo Cw.
Á bacia superior do São Francisco, que atinge a região de
Bambuí e do quadrilátero ferrífero, onde se faz representar
pelo Rio das Velhas, apresenta condições pluviométricas
submetidas ao regime chuvoso a partir de outubro, com o
máximo, em dezembro, de 350mm; e período decrescente a
partir de fevereiro-março, com índices pluviométricos
próximos a lSOmm. Indices elevados como esses não exercem
aqui uma ação imediata como a ocorrente na bacia superior do
Rio Grande, pois as condições geológicas e morfológicas,
bastante diversas, modificam o comportamento superficial das
águas, caracterizado como do tipo subtropical, tendo em
vista a facilidade encontrada para a infiltração no subsolo
altamente permeável das formações eopaleozóicas da série
Bambui, revestidas por um capeamento de solos de
permeabilidade média.
Esse comportamento retarda ligeiramente o aumento do nível

das águas, marcado por índices pluviométricos mais elevados
em janeiro-fevereiro. Durante o período mais seco (abril e
setembro), as condições climáticas do tipo Cw, com
temperaturas reduzidas, aliadas às reservas armazenadas por
rochas permeáveis da série Bambui, concorrem para que o
regime se mantenha estável durante as estiagens, com
abaixamento moderado dos níveis pluviométricos.
Este mapa nos dá uma visão aproximada da área ocupada pela
bacia hidrográfica do rio São Francisco, em Minas Gerais.
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- Apresentação de "slide" sobre o assunto.
Este outro mapa nos mostra a proporção existente entre as
principais bacias e o que representa a bacia do São
Francisco em Minas Gerais.
- Apresentação de "slide" sobre o assunto.
Este outro identifica, para o Estado de Minas Gerais, os
seguintes tipos climáticos, de acordo com a tradicional
classificação de Koeppen. Poderíamos distinguir, sobretudo
na área correspondente ao rio São Francisco, três tipos
climáticos principais: o clima tropical 1, que está ali
representado pela sigla 4W; os climas mesotérmicos,
representados pela sigla CW, e o clima BS, com
características de semi-aridez. Estou tentando mostrar a
relação entre as condições climáticas e a evolução do solo.
- Apresentação de "slide" sobre o assunto.
Este mapa mostra as principais distribuições climáticas no
nosso Estado. Pela simples observação do mapa classificado
como clima básico - aquela mancha pontilhada que aparece na
extremidade Norte -, podemos constatar os dois principais
tipos climáticos da região do São Francisco: o clima
tropical 1 e o clima com características de semi-aridez.
Farei algumas considerações a respeito do clima Bs, cuja
característica de semi-aridez vem trazendo problemas maiores
para a região do vale do São Francisco. (- Lê:)
* "2.3 - O Regime na Zona de Clima Bs
O principal aspecto apresentado pelos rios Que pertencem a
esta classificação está no caráter temporário de seus
cursos, que sofrem intensamente a ação da seca, provocando
conseqüentemente uma interrupção na circulação geral, que
passa a mostrar, no seu leito, vestígios insignificantes de
escoamento, com a exposição de um canal de estiagem
excessivamente reduzido. A região semi-árida ao Norte do
Estado acha-se ocupada parcialmente pela bacia do
Jequitinhonha, em sua metade leste, enquanto a drenagem que
se dirige para o São Francisco tem sentido oeste. Mais ao
norte, é também cortada pelo curso do rio Pardo, que se
dirige para o Estado da Bahia.
Em toda a extensão atravessada por esses rios na zona semi-
árida mineira, o regime pluviométrico é o das chuvas de
verão com precipitações iniciadas em novembro, atingindo o
máximo em dezembro e decrescendo a partir de fevereiro.
Entre abril e outubro as precipitações são bastante
reduzidas, e os cursos fluviais atingem limites máximos no
rebaixamento das águas. Mesmo no São Francisco, que recebe
drenagem acentuada de seu trecho oeste, o rio sofre um
abaixamento considerável, tendo em vista a quase total
paralisação dos afluentes da margem direita, no trecho
compreendido entre São Francisco e Manga.
Todavia, as condições geológicas da área compreendida pela

zona de clima Bs permitem uma distinção entre a drenagem que
se faz na parte da bacia do São Francisco e do
Jequitinhonha."
Relações entre a drenagem e o relevo (Projeta "slide"-)
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Esse mapa parece indicar uma clareza que ressalta toda a
extensão do vale do São Francisco, onde formações de
permeabilidade acentuada provocam uma infiltração acelerada.
Ele nos mostra, com uma clareza muito grande, qual a relação
existente entre as características da geologia, do relevo e
do comportamento hidrológico.
A cobertura vegetal na bacia mineira do São Francisco. (-

Lê:)
* "31 - O Mapeamento da Cobertura Vegetal
Pela primeira vez na história da Cartografia Temática

Mineira, realiza-se o mapeamento fitogeográfico do Estado,
numa escala adequada ao monitoramento e controle da
cobertura vegetal.
Cumprindo determinação da Lei Florestal 10.561 (1991), que
teve a participação efetiva dos diversos segmentos da
Sociedade do IEF, executa a segunda etapa do seu Programa de
Mapeamento da Cobertura da Vegetação de Minas Gerais.
Até outubro, os 559.000km2 do Estado estarão cobertos por
250 cartas na escala de 1:100.000.
Â primeira fase, já concluida, cobriu mais de 260.000km2 e
deu prioridade às regiões Noroeste, Norte e Nordeste do
Estado, cobrindo toda a extensão da bacia do São Francisco,
onde a atividade carvoeira vem demonstrando apetite
avassalador e trato desumano para com aqueles que vivem dos
fornos e das árvores do cerrado.
Já estão concluídas 120 cartas, e a situação atual é a

seguinte:
O Projeto de Mapeamento e Monitoramento da Cobertura
Vegetal de Minas Gerais por Sensoriamento Remoto tem a
participação financeira do Governo do Estado, através da
Secretaria da Agricultura. Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral e do Banco Mundial.
Está integrado ao Pró-Floresta e envolveu até agora, além

da FUNCATE - Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia
Espaciais e da empresa Imagem, mais de 100 técnicos do IEF,
os quais foram treinados pelas instituições citadas,
participaram dos trabalhos de mapeamento e estão aptos para
o monitoramento da cobertura vegetal de Minas Gerais.
Gradativamente, pretende o IEF iniciar treinamentos com a
Policia Florestal e introduzir as universidades, órgãos
técnicos, entidades ambientalistas e Prefeituras no processo
de implantação do programa de monitoramento e controle da
vegetação. A cada seis meses as imagens de satélite
fornecidas pelo INPE darão aos nossos técnicos condições de
auxiliar e identificar as áreas exploradas e/ou regeneradas.
Nosso banco de dados permitirá o controle de distãncia,
diminuindo o trabalho cansativo, caro e deficiente de uma
fiscalização direta, liberando nossos técnicos e
companheiros da Policia Militar para uma interpretação
técnica mais eficiente e detalhada."
Antes de ler a conclusão, gostaria de mostrar para os
senhores algumas imagens sobre esta cobertura na qual o IEF
está trabalhando. Teremos oportunidade de ver a situação
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atual da cobertura vegetal na região de Manga (progessão de
transparências). (- Lê:)
"4 - Conclusão:
A comparação entre essas duas imagens identifica multo bem

a gravidade do problema.
Os acessos de degradação nos mostram que se torna
fundamental e inadiável a necessidade de impedir:
• a destruição da cobertura vegetal
- a destruição da biodiversidade;
• o assoreamento dos cursos fluviais;
• as alterações microclimáticas.
Tornam-se fundamentais e inadiáveis:
• alternativas humanas e objetivas para a resolução das

questões fundiárias;
- controle rígido da atividade de carvoejamento;
• controle da poluição aqüifera;
• alternativas para a recuperação ética e moral dos poderes

constituídos."
* - Publicado de acordo com o texto original.)

o Sr. Coordenador - Muito obrigado pela participação do Sr.
Davi.
Passo a palavra ao Sr. Presidente, Deputado José Ferraz.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
registrar a presença dos nossos colegas da Assembléia
Legislativa do Rio de Janeiro, Deputados José Valente e
Fernando Leite.
Com a palavra, nosso coordenador.
O Sr. Coordenador - Iniciaremos de imediato a fase de

debates. Cada debatedor disporá de 10 minutos. A primeira
debatedora será a Sra. Maria Dalce Ricas, representante da
Associação Mineira de Defesa do Ambiente. Com  a palavra, a
Sra. Maria Dalce Ricas.

Palavras da Sra. Maria Dalce Ricas
A Sra. Maria Dalce Ricas - Senhores componentes da Mesa.
Sr. Presidente, meus agradecimentos, em nome da AMDA, pelo
convite para participar deste debate.
Quanto á situação do São Francisco, não tenho muito mais a
acrescentar ao quadro de calamidade pública descrito pelos
expositores que me antecederam.
Gostaria, entretanto, de ressaltar mais um grande problema,
relativo à cultura no Vale do São Francisco, que nos deixa
lendas, poesias e músicas, e que está agonizando, com a
extinção das populações ribeirinhas, em conseqüência da
depredação do meio ambiente e do rio.
O rio São Francisco é um rio de ninguém. Qualquer um dos
senhores que quiser abrir uma mineração ou ali garimpar,
terá boas chances de não ser incomodado por nenhum dos
órgãos estaduais ou federais. Se quiser chegar lá para
desmatar alguns quilómetros na margem do rio, não precisa se
preocupar, pois não será punido. Pode até ser feita a
denúncia, mas quando esta chega á Justiça, não há mais
jeito. Já houve o estrago. Seria inteligente caminharmos
buscando uma conclusão lógica. Não existem políticos que
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orientem a sua atuação em relação ao São Francisco. E
preciso acontecer uma coisa que não se faz neste País:
contrariar interesses. Quando acontece um evento como o
Parlamento das Aguas, envolvendo o mais importante dos
Poderes, que é o Poder Legislativo, que deveria ser o Poder
do povo, passamos a pensar que os caminhos não são tão
difíceis. Para se resolver a situação do São Francisco e da
sua bacia, temos de contrariar interesses. Seria preciso
extinguir a metade desses órgãos que cuidam do assunto, que
só existem para malversar os recursos públicos e fazer
política. O Poder Legislativo deveria cobrar do Executivo
aquilo que ele não faz, mas que poderia fazer, como, por
exemplo, uma política de irrigação. Todos podem ver que o
rio Grande está secando, por falta de chuvas, e que não está
sobrando água nem para as necessidades da população, porque
todo mundo meteu a mão. Existe uma política de planejamento
familiar? Como vamos acabar com a miséria neste País, se a
nossa taxa de natalidade é atissima? Quem tem a coragem de
encarar o assunto? Seria medo de enfrentar a Igreja, ou medo
de enfrentar a verdade? O uso da água das bacias
hidrográficas é fundamental ã vida. E por isso que
defendemos uma lei de recursos hidricos. O papel mais
importante do Parlamento é mudar leis, é dar abrigo jurídico
que permita, inclusive, checar o importante papel do setor
privado, do Executivo e, ao mesmo tempo, da Justiça, que tem
sido omissa perante todos esses problemas.Nessas leis,
estamos temerosos de que o controle de outorga do uso das
águas passe a ser feito por um único setor, que ele seja
corporativizado, embora a água seja um bem que possui
diversas finalidades: social, econômica, cultural, entre
muitas outras. A outorga do uso das águas está correndo o
risco de ser retirada do Conselho Estadual de Política
Ambiental, q ue é o órgão colegiado representado por diversos
setores, e transferida para um órgão que vai controlar
apenas o setorial dessas águas.
Jogar esgoto nos rios, vocês já notaram que é algo natural?
Fotografei a Prefeitura de Nova Era basculando o lixo
hospitalar da cidade no rio Piracicaba. Isso é normal em
Minas Gerais e no resto do País. E. enquanto isso, existe
uma lei de saneamento engavetada nesta Assembléia, há mais
de dois anos. Por que será que ela não saiu ainda? Como
jogar lixo nos rios será um crime, se a lei for promulgada,
é provável que ela nos dê mais um instrumento jurídico para
lutarmos contra a poluição dos rios.
Onde está a integração dos órgãos que atuam e que se sentem
donos do rio? Antes ele não era de ninguém, agora está
ameaçado de virar um rio de todo mundo que quer tirar votos,
proveitos, etc.
Se não me engano, ouvi o Sr. Airson Bezerra Lócio dizer que
foi contratada a FAO para fazer o diagnóstico do rio São
Francisco. Depois, ouvi o Sr. Jairo Figueiredo dizer que foi
contratada outra firma para fazer o mesmo diagnóstico da
bacia do São Francisco. ótimo, é preciso realmente conhecer
a situação daquela bacia, mas pergunto: por que e para que
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os dois vão fazer o mesmo trabalho? Por que os dois não se
entendem? O rio não é deles, não é da AMDA, não é do IBAMA.
O rio é de todo mundo.
Um diagnóstico desses é realmente muito importante. Espero

que ele seja feito realmente. Só lamento que seja feito de
forma tão escondida. Talvez isso ocorra porque o resultado
desse diagnóstico pode trazer muitas surpresas, ou melhor,
surpresas não; pode trazer urna conclusão óbvia. E a
conclusão óbvia é que o poder público não age e não
fiscaliza.
Não temos outro caminho: se escolhemos o modelo de
Executivo. Judiciário e Legislativo, que, não tenho dúvidas,
é o melhor, é por meio deste modelo que devemos atuar.
, 0 que se espera de um parlamento como esse? Parlamento das
Aguas, um pomposo nome. Como sociedade civil, espero que
parlamento seja um fórum que dê à sociedade civil a
oportunidade de fazer as criticas cabíveis-
0 que o parlamento tem sido até hoje se não um braço do

Poder Executivo? Muitas vezes, ouve-se dizer, por exemplo,
que está difícil manter-se uma determinada multa, porque o
Deputado X está querendo tirá-la; ou que isso é de interesse
da Prefeitura tal, que foi apoiada por tais Deputados; ou
que determinado artigo foi colocado na lei porque o Deputado
Y tem interesse nele. Ora, assim não vamos a lugar nenhum.
Quando será que o parlamento vai fazer leis isentas de
interesses? E não detendo aqui que as leis passem a atender
os interesses da sociedade civil, que represento. Nós também
cometemos erros. Nós também fazemos avaliações erradas. A
verdade não está com um só. Mas é preciso que as leis deixem
de atender a interesses particulares. E o mínimo q ue peço à
sociedade de Minas Gerais é que trabalhe para que isso venha
a se corrigir.
Quero cumprimentar o representante da Bahia, que foi um dos
poucos que teve a coragem de falar a verdade aqui, hoje. Ele
foi até muito bondoso: chamou de projeto a transposição das
águas do rio São Francisco. Eu a chamo de delírio. Deve ter
baixado o espirito de Mário Andreazza em Itamar Franco, no
mínimo. Não chega a Transamazõnica? Não chega Tucurui? Não
chega Balbina? Não chega o Projeto Jaiba? Não chegam os
milhões de dólares que já foram desperdiçados neste Pais?
Não é possível que tenhamos de ouvir isso outra vez! A quem
será que se vai satisfazer? Claro que se vai continuar
satisfazendo a indústria da seca no Nordeste.
O Presidente da República deveria ter vergonha de falar uma
coisa dessas. Deveria ter consultado pessoas de maior
conhecimento a respeito da bacia, para não afrontar o povo
brasileiro com tamanha megalomania. Este Pais, aliás, só vê
megalomanias. Talvez pelo fato de ser tão extenso, pensa-se
apenas em obras grandiosas. Ninguém pensa em fazer coisas
pequenas, atendendo à cultura de cada região,
atendendo a necessidades regionais e possibilitando a
autogestão de pequenas comunidades.
Quero falar um pouco sobre o papel do parlamentar. Hoje, as
Prefeituras estão muito desinformadas: não sabem o que fazer



r 1
261
 1

com o lixo, não sabem que existem projetos alternativos para
as redes de esgoto, etc. Por seu lado, o Executivo não dá a
mínima orientação, é totalmente falho. E inimaginável o
papel que os Deputados, que aqui representam regiões,
poderiam ter junto a essas Prefeituras, orientando, levando
informações, fazendo uma ligação com o Poder Executivo,
trabalhando para que a questão não fosse vista de forma
setorizada. Contudo, o que percebo é que, um mês após a
eleição, a maior parte dos Deputados já está pensando na
próxima eleição. E de concessão em concessão, para que sejam
reeleitos, a atuação dos Deputados se circunscreve ao
atendimento de reivindicações pessoais em detrimento de uma
ação mais voltada para os interesses da sociedade.
Por fim, quero solicitar ao Parlamento das Aguas que
fiscalize o Executivo. E o Executivo quem executa, quem faz,
e as coisas não têm sido feitas ou têm sido mal feitas.
Agora, se o parlamento atuar como sociedade civil, se
iniciativas como essa forem além das palavras, se apenas
isso acontecer, já teremos conseguido muita coisa. Tenho
certeza de que dessa forma o parlamento vai resgatar a
dignidade e a confiança do povo brasileiro, que,
infelizmente, como sabem os Deputados, estão muito
debilitadas. Muito obrigada.

Esclarecimento sobre os Debates
O Sr. Coordenador - Antes de passar a palavra ao segundo
debatedor, quero comunicar que estão abertas as inscrições
para o debate. Solicitamos que o prazo de 3 minutos seja
respeitado, e que o assunto seja bem objetivo e trate de um
só tema, para que possamos ter maior participação.
Convido o segundo debatedor inscrito, Dr. José Theodomiro
de Araújo, Presidente do Comitê Executivo de Estudos
Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco -
CEEIVASF. Com a palavra, o nosso ilustre convidado, que
dispõe de 10 minutos.

Palavras do Sr. José Theodomiro de Araújo
O Sr. José Theodouniro de Araújo - Exmos, Srs. Deputado José
Ferraz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais e da CtPE - São Francisco; Deputado Geraldo de
Souza Coelho, representante do Presidente da Assembléia
Legislativa de Pernambuco; Deputado Pedro Alcântara,
representante do Presidente da Assembléia Legislativa da
Bahia; Deputado Eliel Martins, demais integrantes da Mesa,
senhores palestrantes, minhas senhoras e meus senhores. Como
disse a Dra. Daice, muito pouca coisa resta a se dizer após
tantos expositores, mas a questão da degradação do rio São
Francisco é tão grave que ainda sobra degradação de que
falarmos.
Queremos nos referir, aqui, à parte mais sensível da bacia,
que seria o trecho do semi-árido, quando o rio deixa o
território de Minas Gerais, após o rio Verde Grande, e
adentra o semi-árido, onde o balanço hídrico é deficitário
(chove quase 250mm, e se evaporam 2.100mm). O rio bordeja
algumas áreas já em processo de desertificação, como o Raso
da Catarina, que fica nos limites da bacia do São Francisco
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com a bacia do Rosa, uma região sabidamente de fácil
desequilíbrio, em função da climatologia e da própria
característica do solo. Há, ainda, o oeste da Bahia, na
região do cerrado, onde o desejo de expansão de fronteiras
agrícolas sem uma visão equilibrada de desenvolvimento
sustentável vem fazendo com que o avanço da chamada
agricultura moderna, nos cerrados, principalmente próximo às
lavouras de soja, acabe ocasionando um volume muito grande
de assoreamento e trazendo sérios transtornos às nascentes
dos formadores dos rios Grande e Corrente.
O Sr. Coordenador - Agradecemos ao Sr. José Theodomiro pela
sua participação. Passaremos á fase de debates entre os
participantes aqui presentes. Convidamos o Deputado Geraldo
Coelho, representante da Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco.

Debates
O Deputado Geraldo Coelho - Sr. Presidente, Deputado José

Ferraz, gostaria de solicitar um tempo à tarde, pois vim com
a disposição de defender a transposição das águas do São
Francisco. Com as participações anteriores, no entanto, já
ganhei muitos subsídios que vão fortalecer a minha posição.
Devemos ter pessoas corajosas que defendam o

desenvolvimento sustentável. Temos de segurar o homem no
interior e não permitir o inchamento das cidades para
depois ficar reclamando que os recursos que vão para o
interior são grandes e inoportunos, enquanto se gastam
CR$70.000.000,00 por quilômetro construido de metrô. Se se
multiplicar essa quantia por sessenta, em São Paulo, são, um
gasto talvez desnecessário se o homem ficasse no interior
explorando as reservas naturais e trabalhando de maneira
ordenada. Não sou contra a preservação ecológica, sou contra
a exacerbação de muitos que dificultam a execução de obras
importantes.
Acredito que Minas, mais uma vez, com essa caixa d'água,

será beneficiada para regular a descarga do São Francisco.
Aquela água que temem faltar para Paraíba e Rio Grande do
Norte passa pelo represamento dos rios.
De maneira que todos os depoimentos que ouvi hoje, aqui, me
ajudaram para que eu faça uma colocação mais enfática. Não
gosto de fazer retórica sobre a miséria e a seca. Chega de
falar em Nordeste, bolsão de pobreza, Nordeste voraz, que
leva o dinheiro do País, ou que se jogou o dinheiro num saco
sem fundo.
Não aceito isso mais, porque sou de uma terra onde está
provado que é possível o desenvolvimento pela irrigação. São
quinze anos de trabalho efetivo. Estão ali Petrolina e
Juazeiro dando exemplo para todo o Nordeste e sendo
referencial para o mundo. Chegam empresários de todos os
lugares para saber que novidade é essa que está acontecendo
no semi-árido. Isso me envaidece.
A estrada que sai de Recife para Petrolina foi feita para
socorrer os miseráveis. Hoje, a estrada leva a nossa
produção, gerando dólares.
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Temos de tudo para mostrar, em virtude dessa desconexão de
planejamento e de trabalho dentro dessa bacia hidrográfica.
Há mais de 30 anos, não se retira uma pá de areia sequer de
dentro do São Francisco. Hoje, os 18 milhões de toneladas de
material sólido arrastados, que vêm na calha do rio,
produzem o desmatamento, ao mesmo tempo em que a
agricultura avança sem racionalidade, produto de uma série
de ações antrópicas dentro da bacia. A calha principal, por
sua vez, tem sua navegação interrompida e sua economia
deteriorada. Só em pais onde a cabeça é usada apenas para
separar as orelhas é que uma hidrovia como a do São
Francisco é abandonada e permanece sem nenhum
aproveitamento.
Na época do Império, houve uma carta régia que proibia os

são-franciscanos de entrar em contato com as civilizações do
sul. O próprio Carlos Lacerda, em seu livro 'São Francisco:
desafio e promessa, faz uma referência ao fato de que
passamos o século XIX praticamente sem contato com a
civilização, fechados dentro de nós mesmos. Isso foi uma
vantagem, porque se criou uma cultura própria são-
franciscana, com nossos próprios medos, esperanças e
idiossincrasias. Somos vistos como os barranqueiros do São
Francisco, graças a essa carta régia, que trouxe até nós uma
civilização de troca, ao longo da calha principal do rio.
Cita ainda que, durante todo o século XIX, a sociedade são-
franciscana passou por demorado torpor, sendo despertada
apenas pelo pestanejar dos pipocos dos bacamartes, das lutas
dos senhores do rio para obter, pela força política, o
direito á terra, como num campo de gibelinos, engalfinhados
na luta pela posse da terra. Foi assim que passamos o século
XIX.
Ainda no segundo Império, Dom Pedro II fez algumas

andanças, contratou serviços técnicos. Robert Newman bem
como o Teodoro Sampaio fizeram um levantamento do São
Francisco.
Desde a primeira República, não progredimos absolutamente
nada. Tem ficado apenas nisso. Hoje, temos uma geração de
energia que compromete toda a água do rio, sem a preocupação
de se construir a reserva necessária para conter o
assoreamento e ter-se um estoque reservado a fim de se
proteger esse rio e administrar melhor essa água, com uma
distribuição equalizada dos seus diversos usos.
Não tomarei mais tempo. Agradeço ao auditório. Estamos

muito felizes com a iniciativa da criação do Parlamento das
Águas. Decidimos, inicialmente, por ser a CIPE o veiculo que
originou a criação desse parlamento, fazer a defesa da
criação do Parlamento do São Francisco, por acharmos que o
São Francisco é órfão politicamente. De fato, se a CIPE não
existisse, essa Assembléia Legislativa só saberia do que
está se passando nos outros Estados. Cada um iria legislar
para o seu pedaço de rio, o que poderia originar leis
cumulativas ou prejudiciais a outras regiões.
Não me esqueço nunca de que, no Governo Newton Cardoso,
saiu uma portaria determinando a instalação de um grupo de
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trabalho para estabelecer o plano diretor do São Francisco
mineiro. Ora, se Minas, que é dona de quase todas as águas
do São Francisco, estabeleceu um plano para o aproveitamento
total dessas águas, o que será dos outros estados se Minas
não tiver solidariedade para soltar as benditas águas que
seu solo consegue expulsar, por sua topografia, em direção
ao oceano, passando pelo semi-árido e salvando, assim, o
Nordeste?
Assim, agradecemos a oportunidade que nos foi dada para,

nessas breves palavras, conceituar o porquê da degradação,
que se prende à má administração e á desordem administrativa
dessa casa de Noca, que é a administração da bacia do São
Francisco. Muito obrigado.
Todos esses assuntos discutidos aqui, referentes à

degradação ambiental do São Francisco, são temas que sempre
levantamos, em todas as oportunidades que nos dão de falar
sobre esse massacrado e cansado Velho Chico.
Observamos na história que o abandono da bacia do São
Francisco pelos poderes públicos sempre foi uma constante.
Com certeza, fará parte dos discursos do próximo Presidente
da República. Ela é peça dogmática em todos os discursos,
mas, na realidade, atenção real ela nunca merece, não
existe.
A partir de 1964, quando se desestruturou todo um aparato
institucional criado para administrar corretamente o São
Francisco, o planejamento vem sendo setorial. E a
setorização resulta nesse confronto, confronto de uso e
outros, que contribui para a degradação da bacia como um
todo. O setor elétrico planeja dentro da sua área, o setor
de irrigação planeja a expansão da irrigação. Então, fica um
planejamento pontual e uma execução mais pontual ainda,
porque, normalmente, esse planejamento não é feito com base
nas necessidades da população, mas sim dentro da visão do
administrador do momento, e cada administador tem uma visão
diferente. Não há uma conceituação formal da bacia como um
todo na atividade de planejamento. Muitas vezes, ao ser
dada a concessão para a construção de uma barragem para
geração de energia, ela se choca com a instalação de um
projeto de irrigação.
Podemos citar o caso do Jaiba. Existe, projetada, uma
barragem que pode ser construida, a Barragem de Bananeira, e
são previstos custos de desapropriação. A sociedade
brasileira toma dinheiro para fazer um projeto de irrigação,
fica pagando essa divida e faz outra divida para pagar.
Essa é a grande baderna da administração do São Francisco.
A CIPE-São Francisco vem lutando para uma coordenação mais
adequada, em que os setores possam casar esses
planejamentos, para que possa haver uma ação mais
equilibrada.
O pior de tudo é que a grande vitima disso é o homem da
bacia do São Francisco, para o qual se diz que está sendo
construída alguma coisa, algum desenvolvimento. Mas, na
verdade, ele 4 o grande esquecido. Os grandes investimentos
que estão indo para a região, por exemplo, já levam seu
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pessoal, porque dizem que o homem da região não está
preparado para assumi-]os. Há um descuido com o homem, o que
é altamente reprovável. Não se pode desenvolver uma região
com o alicerce de uma sociedade mal preparada, analfabeta, e
a sociedade do São Francisco é maltrapilha, sem saúde e
analfabeta. Este, para mim, é um impacto da maior
violência, é um estupro social que se comete ao se darem as
costas á população e ao se dizer que estão fazendo
desenvolvimento em prol do homem. O que se tem criado são
desigualdades enormes e violentas. Enquanto se eleva o nível
econômico de Petrolina, deixamos ( ... ) do jeito que está. Lá
é a "biafra' do São Francisco. Quando se levou lá um grupo
de empresários da California, eu disse que, se pudesse,
levaria esses homens para conhecer a "biafra" do São
Francisco. Falou-se, aqui, em Mário Andreazza. Bato palmas
para esse cidadão. Que Deus o tenha, porque foi um grande
defensor do São Francisco. Ele fez um trabalho gigantesco no
vale do São Francisco e no Nordeste. Temos muito respeito
por esse cidadão. Tivéssemos, hoje, ministros como Mário
Andreazza, e teríamos uma situação bem diferente em nossa
região.
Sou um Deputado que vem de uma família que arregaçou as
mangas para mostrar que o São Francisco é viável. Hoje,
tenho vaidade de me aparesentar em qualquer plenário, em
qualquer situação. Tenho aqui o testemunho do Presidente da
CODEVASF -, Airson Bezerra Lõcio, que também teve suas
dificuldades como Presidente da Comissão. Muitos projetos
davam uma imagem péssima da irrigação. Apareceram muitos
projetos de demagogos, de gente que queria se aproveitar
para perturbar os colonos, de gente que dizia que irrigação
era paternalismo. E a situação estava virando uma
parafernália. O Presidente da Comissão, Sr. Airson Bezerra
Lócio, foi muito corajoso. Soube, com muita dedicação, dar a
volta por cima e, hoje, os colonos são realmente produtivos
dando um grande exemplo para qualquer projeto de irrigação.
Voltarei, à tarde, com a minha tese sobre a transposição do

São Francisco.
o Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Alen Santiago,

Prefeito Municipal de Coração de Jesus.
o Sr. Alen Santiago - Gostaria de tecer algumas
considerações e, primeiramente, parabenizar o Estado da
Bahia e os demais Estados por esta iniciativa. Apesar de
estarmos cansados de reuniões, cansados de debates, estamos
vendo que se abre uma pequena perspectiva para a solução dos
problemas.
Gostaria de parabenizar a Dra. Maria Dalce, convidando-a
para ir à nossa região. Sou Presidente da Associação dos
Municípios da Área Mineira da SIJDENE, que conta uns 50
municípios. Gostaria de dizer-lhe que, se por corrupção de
alguns Deputados, o Congresso Nacional fechasse, isso não
seria uma boa solução. Da mesma forma, se por alguns
problemas havidos na SUDENE, ela fosse fechada, muitos
municípios sairiam prejudicados. Não concordamos, sob muitos
aspectos, com o fechamento da SUDENE.
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Queremos ainda dizer que a Associação dos Municípios da
Área Mineira da SUDENE está financiando a TURMINAS, para que
possa ser feito o inventário turístico da região,
principalmente da região do São Francisco. As cidades de
Ouro Preto, Caxambu. São Lourenço e outras são as primeiras
prioridades, mas o rio São Francisco não se encontra nessa
prioridade.
Juntamente com a UNICEF, a nossa Associação propôs um

programa de planejamento familiar, não querendo se contrapor
á Igreja. No Norte de Minas, começa-se hoje a fazer
planejamento familiar. Na semana passada, estivemos reunidos
com a Secretaria de Saúde, com todos os Secretários de Sáude
e com a UNICEF para tratar do planejamento familiar do Norte
de Minas.
A Maria Dalce, a Fundação João Pinheiro e a Secretaria de
Assuntos Municipais não detêm sequer um cruzeiro a fim de
realizarem cursos de aperfeiçoamento destinados ao pessoal
das prefeituras, aqueles que têm melhores condições de
fiscalizar.
Quero pedir ao Dr. Airson Lõcio que reavalie a CDDEVASF na
questão da busca de águas. Em 1993, foram perfurados oito
poços artesianos comunitários. Neste ano, ainda não
conseguimos dar início ás atividades, porque quatro
máquinas, que custam CR$12.000.000,00, não têm um martelo,
para perfurar o subsolo e retirar água dali. Com  isso, se
conseguiria fixar o homem no local. Com um poço artesiano, é
possível fixar 20 famílias, que deixariam de vir para as
favelas de Belo Horizonte ou para as de São Paulo.
Queremos que tenham essa atenção para com Minas Gerais, por
meio de convênios com o Governo do Estado e da SUDENOR, ou
mesmo da Associação. Porém, todo o dinheiro que a COOEVASF
recebe em Minas Gerais ela tem de remeter ao caixa central,
que providencia licitações, etc. Com isso, há mais de seis
meses o equipamento está quebrado, e não temos condições de
consertá-lo.
Queremos também falar na necessidade de uma reavaliação do
Departamento de Recursos Hidricos. O DRH, acredito, não tem
hoje nenhuma função no Estado. Para citar um exemplo,
lembramos o rio Riachão, que separa as cidades de Coração de
Jesus, Brasilia de Minas e Mirabela, beneficiando 5.000
famílias. O DRH e as outras entidades colocaram uma firma
chamada AGRDMONTE - e solicitei á CODEVASF que fizesse uma
avaliação a respeito -, que, ao ligar suas turbinas, puxa
2/3 da água do rio na sua nascente. Já fizemos denúncias a
todos os õrgãos, inclusive ao Ministério Público, e não
temos mais a quem apelar, embora nada tenha sido feito. Por
fim, procurei o cel. Nélson, Chefe de Gabinete, e o levei ao
local para que visse o que está ocorrendo. Talvez, assim,
conseguíssemos alguma solução, já que este ano, a partir do
mês de julho, o rio estará seco e, provavelmente, 5.000
famílias Irão para as favelas de Salvador. São Paulo e Belo
Horizonte.
Precisamos também de uma reavaliação sobre o emprego do

dinheiro público. Sabemos que as siderúrgicas, conforme o
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que foi publicado no 'Minas Gerais" do dia 18/5/94,
faturaram no ano passado US$4.000.000.000,00. Esse
faturamento é muito bom para Minas Gerais, mas, para isso,
deixaram atrás de si a escravatura no campo e o dinheiro
subsidiado para reflorestamentos, expulsando o homem daquele
local, acabando com as nascentes e as lagoas. Só para se ter
uma idéia da situação, dois dias antes de ser feita a
fiscalização dos carvoeiros em Minas Gerais, a Policia
Florestal do Norte de Minas e o LEF não sabiam que essa
operação seria realizada. Entretanto, todos o caminhoneiros
o sabiam. Estamos cansados de saber que em postos próximos
de Sete Lagoas há a venda de selos e notas fiscais frias, e
que o carvão da Bahia tem sido comprado sem recolhimento de
ICMS para o nosso Estado. Não temos como proceder a uma
fiscalização, embora já tenhamos apelado para todos os
órgãos.
Com relação ao rio São Francisco, em resposta à
interessante observação do Dr. Davi, quero deixar registrado
que procuramos o Or. Célio, do TEF, para que possamos dar
início aos trabalhos, com a participação das prefeituras,
para replantar as matas ciliares. Embora seja uma ação de
pequeno porte, é possível ser feita.
Como não estarei aqui presente, amanhã, finalizo falando a
respeito da UNIVALE. Temos bastantes unidades que defendem o
São Francisco. Acreditoque qualquer reunião que inclua
muitos Prefeitos ficará onerosa para as Prefeituras e não
surtirá o efeito desejado. Gostaria de verificar quantos
Deputados e Prefeitos estão presentes neste "Parlamento das
Aguas". Apenas dois Prefeitos estão aqui, apesar da
importância do evento. Queremos sugerir que a UNIVALE
procure as associações municipais da Bahia, de Minas Gerais,
Sergipe e Alagoas, pois, por meio delas, os Prefeitos
estarão representados.
Finalizando, agradeço ao Presidente desta Casa, Deputado

José Ferraz, e o parabenizo por ser grande defensor do vale
do Jequitinhonha e do Norte de Minas.
O Sr. Paulo Sérgio - Senhores que compõem a Mesa, o nosso

o boa-tarde em nome dos municípios das barrancas do São
Francisco. Queria rebater a minha amiga Dalce quando falou
que o São Francisco não tem dono. Pelo menos no Município de
Pirapora ele tem dono, sim! Garimpar e desmatar em Pirapora
ninguém faz não! Lá temos a Polícia Florestal, a Marinha do
Brasil e a Prefeitura.
Graças a Deus, a Companhia Vale do Rio Doce enxerga o rio
São Francisco diferentemente do Governo Federal. Hoje,
estamos transportando 8.000 toneladas por mês, e a Vale do
Rio Doce, a partir de 1995, tem um projeto para triplicar
esta tonelagem e aumentar também o calado - aqui está o Or.
Borato, da ex-PORTOBRAS, que poderá, depois, fazer uma
exposição sobre a nossa Pirapora-Petrol ina navegável
Queria agradecer ao Presidente da CODEVASF, porque hoje 25%
da produção de uva Itália do Brasil saem de Pirapora, do
Projeto Cotia-CODEVASF.



268

Meus senhores e minhas senhoras, o rio São Francisco para
Pirapora é tudo, e a SUDENE também é tudo para o nosso
municipio. Hoje, as indústrias instaladas em nossa cidade
têm o tratamento mais moderno do Estado, tanto que a água
devolvida ao rio pela Companhia Itacolomi de Cerveja, do
Grupo Antártica, assim como pela Nomibrás, um grupo japonês,
pode até ser bebida, de tão limpa que é.
Queria aproveitar a oportunidade para presentear o
Presidente da Casa, Deputado José Ferraz, com uma lembrança
do Prefeito Municipal de Pirapora. (- Pausa) Faço também,
neste momento, a entrega de um presente ao Presidente da
CODEVASF, como também ao representante do Governador Hélio
Garcia, e, por fim, a um órgão que muito tem feito por
Pirapora, a EMATER, por intermédio da Sra. Vanderlina
Resende Paiva. (- Palmas.)
Meus senhores e minhas senhoras, em Pirapora o Governo
Municipal está tentando salvar o Benjamin Guimarães, onde
recebemos o Presidente Getúlio Vargas e vamos receber, agora
em julho, o Presidente Itamar Franco, além de dois
candidatos à Presidência da República, Fernando Henrique
Cardoso e Lula.
Encerrando, quero deixar a todos um abraço fraterno da
municipalidade de Pirapora, em nome do Dr. Amir de Ramos
Abda la.
O Sr. Coordenador - Nossos agradecimentos ao Dr. Paulo

Sérgio.
Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, temos uma
pergunta para o Dr. José Cláudio Junqueira; "O que pode ser
feito com relação ao córrego que atravessa a região dos
Bairros Alipio de Meio, São José e adjacências, que se
encontra superpoluido?"
Com a palavra, o Dr. José Cláudio-
0 Or. José Cláudio Junqueira - O Ressaca, afluente da
Pampulha, que vai formar o Pampulha Onça, juntamente com
outro seu tributário, o Sarandi, estão dentro do PROSAM -
Programa de Saneamento da Bacia do Arrudas e do Onça. Esses
córregos terão seus interceptores lançados, ou seja, todo
esgoto doméstico que hoje cai no Ressaca passará a cair no
receptor, que será conectado ao interceptor da lagoa da
Pampulha, que já está pronto e será conectado ao interceptor
do ribeirão do Onça. Este será executado até na
desembocadura do Onça com o rio das Velhas, onde está
prevista a construção de uma estação de tratamento de
esgoto. Esperamos que o Ressaca tenha suas águas límpidas,
assim como o ribeirão do Onça.
O Sr. Coordenador - Prosseguindo, chamo o Dr. Carlos

Alberto Viana, engenheiro agrônomo.
O Sr. Carlos Alberto Viana - Senhores participantes do
Parlamento das Aguas, bom dia. Sou engenheiro agrônomo e há
muitos anos fazendeiro da região de Sete Lagoas. Preocupa-me
muito a questão da água, porque ela é essencial a todos nós,
que não estaríamos aqui se não tivéssemos bebido um pouco de
água há alguns dias. Digo sempre aos meus amigos e
conterrâneos que a água deve ser tratada desde "criança",
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pois o primeiro pingo de água que cai do alto da serra deve
ser cuidado com atenção. Milhões e bilhões de pingos de água
formam uma pequena enxurrada, que, juntando-se a outras,
forma uma enchente, como a que vimos do rio São Francisco,
que lançou em Pirapora, há dois ou três anos, volume de água
descomunal. De Três Marias para baixo não podemos deixar
passar 10.000m3 de água por segundo, porque assim haveria
uma verdadeira montanha de água.
Isso começou no Brasil há 494 anos, com Cabra], que já

chegou cortando pau. O facão dos bandeirantes também foi
responsável pela devastação, porque por onde passa o homem é
preciso passar primeiro o facão ou o machado. Rasgamos
estradas por ai afora e não cuidamos de guiar as águas que
caem no asfalto impermeabilizado entulhando de barro nossas
baixadas, sem que alguém se preocupe com isso.
Essa erosão deveria ser muito bem contida por uma pequena
barragem de segmentação abaixo das canaletas, o que
beneficiaria sobremaneira as nascentes para baixo. Toda água
deve ser contida, de maneira a penetrar no solo, poupança
da natureza. Toda essa parte da natureza tem capacidade para
guardar erosão. Então, podemos fazer pequenas barragens a
cada 100, 200 ou 500 metros das pequenas vazantes, tal como
fiz em minha fazenda. Agi assim em minha microbacia, com
cerca de 32km2, passando ali uma manilha 07 com água, na
época da seca. Essa manilha corresponde à vazão de um litro
por segundo. Na época da seca brava, poderemos colocar uma
manilha 040, pois haverá cerca de 80 litros por segundo.
Seria interessante fazer isso com todas as microbacias do
rio São Francisco. Vamos pegar as fotografias da CEMIG e
também da CODEVASE, pois vi em Pirapora, em 1977,
ilustrações da situação na época de 7 de setembro.
Mas, se colocarmos os tratores nas vazantes das diversas
fazendas, vamos represá-las. quer sejam do tamanho desta
sala ou 10 vezes menor ou maior. Será feita uma retenção de
água extremamente preciosa, pois vamos reter água criança,
que, junto a outras enxurradas, será transformada em água
marginal por todo o São Francisco.
Tenho dados aqui do agreste, coletados pela revista 'Globo
Rural, em setembro de 1989- São 36.000.000.000m3 de água
que se perdem por ano no agreste nordestino. São 240mm de
água por ano que são jogados fora.
Precisamos pensar pequeno para pensarmos grande. E preciso
nascermos pequenos para crescermos. Segurar a enxurrada
ainda"criança" e colocá-la em nosso subsolo para gerar
energia elétrica para a CEMIG. Assim, não haverá os altos e
baixos do São Francisco, com cheias ou secas demais. Muito
obrigado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Manoel Castelo
Branco, Prefeito de Três Marias.
O Sr. Manoel Castelo Branco - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, demais presentes, o rio São Francisco não é hoje
o rio da integração e da unidade nacional. Como afirmou o
Sr. José Teodomiro, é um território de conflitos e divisões.
Neste seminário, ainda há pouco, tiveram inicio as divisões
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a respeito do uso da água e dos interesses nacionais
relativos ao São Francisco.
Hoje, o principal tema a ser discutido é a degradação
ambiental e os esforços despendidos para preservar os rios.
Amanhã, discutiremos a atuação de uma frente de Prefeitos
que atuará no vale, à semelhança da CUT, e a atuação dos
Deputados em relação ao São Francisco.
No debate de hoje se interpôs a questão do projeto de
transposição das águas do São Francisco á altura do
Município de Cabrobó, na divisa da Bahia com Pernambuco.
Estou no Município de Três Marias, no Alto São Francisco,
fazendo divisa com a região da SUDENE. No Alto São
Francisco, de São Roque a Três Marias, a região das
nascentes é praticamente desconhecida pelas autoridades
governamentais.
O São Francisco. até Pirapora, sofre influência do Nordeste
e, no restante do território de Minas, da SUDENE. Esse é um
dos grandes problemas do São Francisco, que não existe
inteiro para as autoridades e instituições governamentais.
Nós. Prefeitos do vale, não estamos, em nenhum sentido,

unificados, a não ser pelo fato de habitarmos as margens do
rio São Francisco.
Trago uma reivindicação do alto São Francisco ao Presidente

da CODEVASF, à CIPE, à CENVASF, a fim de se criar, em Minas
Gerais, a segunda superintendência da CODEVASF, em Três
Marias ou em Lagoa da Prata, municípios ribeirinhos,
municípios da barranca, todos comprometidos com o rio São
Francisco.
Sobre o Projeto Cabrobó, gostaria de dizer que Três Marias

é contra. Além das razões alegadas pelo CENVASF, na reunião
extraordinária, no último dia 19, em Salvador, o lago de
Três Marias já opera fazendo o controle das águas para
efeitos de navegação e de controle dos outros reservatórios.
A jusante de Três Marias não suporta mais a intensificação
da oscilação entre baixas e cheias do espelho d'água.
Concordo com o que disse o Sr. José Teodomiro. Pela

manifestação de agora, percebemos que ainda que a CIPE seja
um grande avanço na atuação institucional e política sobre o
vale, não há um amadurecimento suficiente sobre o problema
do São Francisco. Deveríamos criar o Parlamento do São
Francisco, e não o Parlamento das Aguas.
Ainda que o Prefeito de Coração de Jesus, Sr. Arnon
Santiago, ache que se manifestou contra a UNIVALE, na
verdade acabou se manifestando a favor. Quando disse que a
discussão do vale deveria ser feita pelas microrregionais,
ele propôs uma forma de os Prefeitos se unirem para discutir
o destino do vale. O cerne da proposta da UNtVALE é que os
Prefeitos criem um fórum de atuação e de planejamento. O
turismo, por exemplo, s6 é pensado no São Francisco se for
pensado com as diversas Prefeituras. Muito obrigado.
o Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Aelson José Zuca
Lobato, Secretário do Meio Ambiente da cidade de Bom
Despacho.
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O Sr. Aelson José Zuca Lobato - Sr. Presidente, demais
componentes do Parlamento das Águas, sinto-me gratificado
por estar aqui presente. Estou vendo neste Parlamento das
Águas não simplesmente as águas tranqüilas das lagoas, mas o
barulho forte das cachoeiras, manifestando-se por meio dos
vários representantes, das entidades, como a Dulce, o
Teodomiro, e os outros representantes do Nordeste.
A minha cidade fica no norte do São Francisco. Presenciando
as discussões no Parlamento das Águas, lembrei-me da
seguinte frase: "Bem-vindo o choque de idéias, bendito tudo
aquilo que faz pensar." Pelo menos alguma coisa boa vai
sair daqui. Alguém vai pensar sobre o problema do São
Francisco.
Para nós, o São Francisco tem de ser olhado ainda
"criança", na Serra da Canastra. Fizemos a 5 Semana do Meio
Ambiente em Bom Despacho, e levamos mais de 40 estudantes
para conhecerem o São Francisco, que ninguém conhece.
Achei muito importante a situação colocada aqui pela Dulce.
Procuram-se criar programas, de todas as formas. Nessa hora
eu me lembro que Adipe Gateio dizia que o homem, o
parlamento ou a instituição só assumem sua independência e
ficam livres na hora em que não se ofendem com o sucesso
alheio. Oque acontece na política ambiental, em Minas
Gerais, é que é feita uma programação, mas depois vêm outros
políticos, outros interesses, e tudo é jogado cachoeira
abaixo. Não existe uma vontade política real para resolver o
problema. A Dulce está coberta de razão. No momento em que
forem destinados recursos para os pequenos problemas do São
Francisco, teremos condições de resolvê-los. D que eu sinto,
como o Tarcísio e a Dulce também devem ter sentido, é que
se falou aqui em mineração, em uma série de coisas, mas, há
10 anos, ocorreu um fato muito triste na nascente do São
Francisco, que não foi mencionado. O rio foi violentamente
agredido. Nós presenciamos, e as televisões mostraram, do
alto do São Francisco até Três Marias, passando por
Iguatama, Lagoa da Prata, Luz, Marinho Campos, foi descendo
um material pelo fundo do rio e matando milhares de peixes.
Não vimos ninguém se manifestar contra essa agressão.
E preciso que nós descaracterizemos um traço da
personalidade do brasileiro, que é a descontinuidade. Há
pouco tempo alguém disse que uma metáfora do comportamento
brasileiro era a estrada Rio-São Paulo. A cada 100km, a
estrada muda de material, de ferro para alvenaria e outros
mais. Esta é uma metáfora da descontinuidade do povo
brasileiro.
Solicitaria, neste Parlamento das Aguas, que as pessoas
tivessem a humildade de rever todos os programas para, a
partir daqui, podermos começar, como disse um fazendeiro,
enxergando a "criança" São Francisco, para que não aconteça
mais aquilo a que estamos assistindo em todo lugar.
Sr. Presidente, Deputado José Ferraz, senhores presentes,
Srs. Deputados Estaduais desta e de outras regiões, agora é
a hora e a vez de transformarmos este parlamento num
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instrumento real para modificarmos o quadro da política
ambiental mineira.
O Sr. Presidente - Muito obrigado por sua participação. Com

a palavra, o Sr. Deputado Pedro Alcântara.
O Deputado Pedro Alcântara - Sr. Presidente, demais membros

da Mesa, senhores aqui presentes, volto á tribuna porque, na
nossa fala, nos referimos apenas à transposição das águas do
São Francisco para o Nordeste. Ouvimos a fala do presidente
da associação que engloba os municípios membros da SUDENE e
não viemos aqui para contestá-lo, mas apenas para nos
justificar. Nós criamos o movimento 5.0.5. São Francisco, na
Sahla, evoluímos com a criação da comissão especial e
posteriormente nos associamos a outros Estados para criarmos
a CIPE - São Francisco. Hoje, discutimos no Parlamento das
Aguas também a criação da UNIVAL.E. Tenho 46 anos de idade,
todos vividos no São Francisco e sei que o rio de hoje não é
o mesmo de ontem nem será o de amanhã. Com a CIPE,
aprendemos muito sobre o São Francisco. Conhecemos o São
Francisco de Minas, de Sergipe, de Alagoas, onde tanto
discutimos. Quando o Sr. Prefeito questionou aqui a presença
de alguns Deputados de Minas, nós registramos, pelo painel
eletrônico, a presença de 20 Deputados que aqui estiveram e
que ainda permanecem neste parlamento. Para sermos justos,
gostaríamos não de defender, mas de dar um testemunho da
atuação de Deputados como José Ferraz, como o ex-Presidente
desta Casa, Deputado Romeu Queiroz, como os Deputados
Clêuber Carneiro, Sobra], Wanderley, que verdadeiramente
lutam pelas questões do São Francisco em todos os Estados.
E importante que cada cidade tenha seu núcleo de defesa do
São Francisco. Na questão da IJNIVALE, o Prefeito é de
fundamental importância. Ele está ali, na beira do rio,
vivendo o problema. Ele, com uma política local, tem
condições de fiscalizar. Onde o cidadão trabalha e produz,
ele tem que fiscalizar. Repito que a questão da UNIVALE é
fundamental para a sobrevivência do São Francisco.
Nesta altura, não estamos discutindo o futuro do rio, mas
sim sua preservação.
O rio São Francisco apresenta uma diferença em relação a
todos os grandes rios do mundo. O rio Nilo, que é comparado
ao São Francisco, tem uma carga tributária maior, pois é
fonte permanente de água. O São Francisco nasce de
minadouros, como na serra da Canastra em Minas Gerais. A
outra carga tributária vem da queda pluviométrica. Já nem
discuto a retirada de água de cada Estado. Se não houver uma
política definida para o rio São Francisco, no ano de 2020,
ele será um rio morto.
Vamos seguir o exemplo do rio Tietê, em São Paulo. Em
comparação com o rio São Francisco, ele é um riacho. A
recuperação desse rio, hoje, está custando aos cofres da
Prefeitura e do Estado de São Paulo mais de
US$2.000.000.000,00. Imagine se o São Francisco morrer.
Estou convicto de que, se nós, são-franciscanos, não
lutarmos para a recuperação de nosso rio, no ano 2020, vamos
dizer: "era um rio". 56 restará um caminho de areia.



;;;fl

Já temos vários trabalhos, já foram feitas várias palestras
a respeito da recuperação desse rio. Os estudiosos da
questão bem sabem disso. Por isso, meu caro Prefeito,
Presidente da associação desse município, a criação da
UNIVALE é de fundamental importância. Gostaria de ver cada
cidade ribeirinha lutando pela sobrevivência do São
Francisco.
O rio está agonizante. Outrora víamos aquelas águas verdes
do rio São Francisco parecendo esmeralda líquida, hoje
existem lágrimas pedindo pela preservação do rio. Aquela
região sem o rio São Francisco será um imenso deserto. Ali,
a única fonte de riqueza que temos é o rio.
Se hoje são caros os projetos de irrigação, sei quanto
custou o suor do colono. Existe a política errada da
CODEVASF, até na seleção dos colonos. Conheço o sofrimento
dos colonos, que hoje não podem pagar sequer a energia
elétrica. E extorsivo o preço cobrado. A água também é cara
para o agricultor. Assim, não podemos admitir que projetos
megalomaníacos sejam implantados no rio São Francisco,
quando não conseguimos viabilizar nem projetos para colonos
que vivem à margem do rio.
Os grandes empresários estão bem. Estão exportando a uva, O
limão taiti, a manga, a acerola, que já começa a ficar
saturada neste Pais. Não há planejamento para nada neste
Pais, porque não há Ministro do Planejamento e, muito menos,
da Agricultura, para fazerem uma política agrícola para
nossa região. Esses projetos estão errados, e vamos mostrar
por quê. Não culpo a CODEVASF. Ela sabe que sou um parceiro
dela em todas as lutas. O Sr. Presidente bem sabe disso. Não
podemos tapar o sol com a peneira. Precisamos preservar o
rio São Francisco até para o consumo humano. Existem
municípios na minha região que estão precisando de água para
irrigar a garganta. Não podemos admitir projetos
megalomaníacos para irrigar terras, cujo custo será de
US$100.000,00 por hectare irrigado.
Os colonos que vivem às margens do rio estão passando fome
e não conseguem pagar as contas do Banco do Brasil.
O Banco do Brasil bem sabe como está a situação dos colonos
que vivem às margens do rio São Francisco.
O Sr. Coordenador - Encerrando os trabalhos, passo a

palavra ao Sr. Presidente da Casa.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião. a
Presidência agradece a presença dos ilustres convidados e
participantes e convoca os Deputados para a ordinária de
logo mais, às 14 horas, a qual será interrompida para o
prosseguimento dos trabalhos da 6a Reunião da CIPE. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 28fl REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ
1.990/94; parecer oral sobre a matéria; votação do projeto,
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salvo emendas; aprovação; votação das Emendas ngs 1 a 8$ 10$
12, 13, 15 $ 17 e 18; aprovação; votação das Emendas ngs 9,
11 $ 14 e 16: rejeição - Inexistência de "quorum' para a
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás 201h8min, comparecem os Deputados: $
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Bene
Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adeimo
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Côssino Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira -
Márcio Miranda - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton Salles
- Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amara] - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

Ia PARTE
Ata

- O Deputado Geraldo Rezende, 2o-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 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nQ 1.990/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reorganização da
Universidade Estadual de Montes Claros. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Educação opina pela sua aprovação com as Emendas
ngs 1 a 5, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas
ngs 1 a 5, da Comissão de Educação, e 6 a 8, que apresenta.
Esta Presidência consulta o ilustre Deputado Roberto Amaral
se está em condições de emitir seu parecer-
0 Deputado Roberto Amara] - Sim, Sr. Presidente. (- Lê:)
'Parecer Oral do Deputado Roberto Amaral, Relator do Projeto

de Lei ng 1.990/94
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Examinando acuradamente as emendas apresentadas em Plenário
ao Projeto de Lei no 1.990/94, somos pela aprovação das
Emendas ns 10, 12, 13 e 15, de iniciativa da Deputada Maria
José Haueisen e do Deputado Âdelrno Carneiro Leão, bem como
das Emendas nQs 17 e 18, que, neste instante, submeto á
apreciação do Plenário. Quanto ás Emendas nQ5 9, 11, 14 e
16, também dos Deputados citados, concluimos que devem ser
rejeitadas.
- Vêm à Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei NQ 1.990/94
EMENDA NQ 17

Dê-se ao f 2Q do art. 25 a seguinte redação:
"Art. 25- ...............................................
20 - A regulamentação e a realização dos concursos

públicos para os cargos da UNIMDNTES serão de competência da
Universidade, mediante autorização do Conselho
Universitãrio.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994.
Roberto Amaral
Justificação: A emenda em questão atribui á Universidade a
regulamentação e a realização dos concursos públicos, mas
exige prévia autorização do Conselho Universitário.

EMENDA NQ 18
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redação:
"Art.. 7o - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o

órgão técnico superior de deliberação e supervisão, em
matéria de ensino, pesquisa e extensão, cabendo, de suas
decisões, recurso ao Conselho Universitário da UNIMONTES.
Sala das Reuniões. 7 de junho de 1994.
Roberto Amaral
Justificação: A emenda visa a permitir Que, das decisões do
Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão, caso se julgue
necessário, possam os interessados recorrer à última
instãncia deliberativa no âmbito acadêmico, o Conselho
Universitário, ao qual caberá a última palavra.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do relator. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as emendas que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, as emendas que receberam
parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica,
portanto, aprovado o Projeto de Lei 

no 
1.999/94 com as

Emendas nos 1 a 8, lO, 12, 13, 15, 17 e 18. A Comissão de
Redação.

ENCERRAMENTO
0 Sr. Presidente - Esta Presidência, verificando de plano
que já não existe "quorum" para prosseguimento dos nossos
trabalhos, encerra a presente reunião e convoca os Deputados
para a extraordinária de amanhã, dia 8. ás 9 horas, nos
termos do edital de convocação, para a ordinária da mesma
data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a
especial também de amanhã, ás 20 horas, destinada a
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homenagear o Colégio Santo Agostinho pelo transcurso do 60g
aniversário de sua fundação. Levanta-se a reunião-

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.363/93

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a criação de área de preservação
permanente na bacia hidrográfica do rio IJberabinha.
Publicado, 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 ng 1.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao

mérito do projeto de lei em destaque.
Fundamentação

O Projeto de Lei ng 1.363/93, ao propor a criação de área
de preservação permanente na bacia do rio Uberabinha, visa á
preservação do ecossistema ribeirinho, importante para a
manutenção do regime hidrolôgico na região. Pretende,
também, assegurar condições para perpetuar significativa
área verde remanescente do cerrado, bem como preservar as
veredas, essenciais para a sobrevivência da fauna, pois
funcionam como refúgio, principalmente para a avifauna da
região.
Os "covoais, importante feição paisagística localizada nas

cabeceiras de drenagem que formam amplas e suaves depressões
brejosas, merecem destaque especial. Entre esses 'covoais"
são formadas pequenas depressões arredondadas, preenchidas
por água cristalina, rica em fauna e flora aquáticas, na
estação úmida.
A ocupação econômica da bacia do rio Uberabinha vem se
dando de forma indiscriminada, colocando em risco o
ecossistema ribeirinho e desrespeitando o Decreto flQ 33.944,
de 18/9/92, no seu art. 7g, que trata das áreas de
preservação permanente.
Para adequar melhor o projeto de lei em questão ao que
dispõe sobre a política florestal do Estado e a fim de
resguardar as características próprias do ecossistema da
bacia do rio Uberabinha, apresentamos o Substitutivo ng 2,
redigido ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.363/93 na forma do Substitutivo ng 2, que ora
apresentamos, e pela rejeição do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - João Batista, relator -
Ivo José - Maria Elvira.

SUBSTITUTIVO Ng 2 AO PROJETO DE LEI No- 1.363/93
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Dispõe sobre a criação de área de preservação permanente na
bacia hidrográfica do rio Uberabinha e dá outras
provi dênc ias -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam declarados como Área de Preservação
Permanente - APP - do Rio Uberabinha os terrenos que
integram a bacia hidrográfica do rio Uberabinha, nos
Municípios de Uberlândia e Uberaba.
Parágrafo único - Os limites da área de que trata o "caput"

deste artigo são aqueles definidos pelo art. lg do Decreto
ng 33.944, de 18/9/92, que regulamenta a Lei nQ 10.661, de
27/12/91, incluindo-se ainda todo o campo hidromõrfico, onde
estão inseridos os buritis, as matas ciliares, as veredas,
os "covoais" e os pequenos núcleos remanescentes da
cobertura vegetal de cerrado próximos aos limites da área
hidromórfica.
Art. 2Q - A Área de Preservação Permanente prevista no
artigo anterior destina-se a:

- perpetuar a preservação de significativa área verde
remanescente do cerrado;
II - proteger o ecossistema ribeirinho para a manutenção do

regime hidrolõgico;
III - resguardar importante feição paisagística, formada

pelos "covoais" de cabeceira de drenagem;
IV - assegurar condições para a proteção da avifauna, da

mastofauna, da herpetofauna, da anurofauna e da fauna
ribeirinha em geral;
V - impedir ações de desmatamento e degradação ambiental,
de drenagem, de aterro, de obstrução de canais e de outras
que descaracterizem o ecossistema da bacia, resguardando o
efeito estabilizador da cobertura vegetal contra o
aparecimento de pontos suscetíveis à erosão;
VI - estimular a melhoria da qualidade ambiental de áreas

circunvizinhas-
Art. 3g - É proibido, na Área de Preservação Permanente:

- suprimir total ou parcialmente a cobertura vegetal;
II - realizar obras que importem ameaça ao equilíbrio

ecológico ou que atentem contra os objetivos de que trata o
artigo anterior;
III - instalar unidades industriais de terraplenagem, de

aterro e demais obras de construção civil;
IV - pescar com utilização de instrumentos de emalhar, tais

como redes, tarrafas ou assemelhados.
Art. 4Q - Compete ao Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM -, em conjunto com a Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM - e em articulação com as Prefeituras
Municipais de Uberlãndia e de Uberaba, definir as condições
de manejo, fiscalização, supervisão e administração da ÁPP
do rio Uberabinha.
Art. 5Q - D Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias.
Art. 6Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
João Batista, relator.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.563/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Batista Rodrigues, o projeto em
tela estabelece a obrigatoriedade de exame
otorrinolaringológico nas crianças em idade escolar.
No lg turno, o projeto foi aprovado na forma do

Substitutivo ng 1.
Retorna, agora, a esta Comissão, a fim de ser examinado no

2Q turno.
Nos termos do art. 196, § lg, do Regimento Interno,

apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em pauta não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário à sua aprovação. Versa sobre a
necessidade de realização de exames otorrinolaringológico e
oftalmológico em alunos carentes das escola públicas
estaduais, e as despesas decorrentes de sua execução
correrão á conta de dotações consignadas no orçamento
estadual

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

Lei ng 1.563/93 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 9 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Roberto Amaral - Marcos Helênio - Bernardo Rubinger.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI No 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. lg - Fica o Poder Executivo obrigado a oferecer,

gratuitamente, tratamentos oftalmológico e
otorrinolaringolõgico aos alunos carentes das escolas
públicas estaduais portadores de deficiência evidenciada
pelos testes previstos na Lei no 10.868, de 25/8/92.

lo - O tratamento a que se refere este artigo compreende
o fornecimento de óculos, próteses, medicamentos e a
realização dos procedimentos, inclusive cirúrgicos,
necessários à cura ou ao controle da doença, quando for o
caso.
Art. 2g - A unidade escolar poderá exigir, em caso de

desinteresse do portador de 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.
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Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de junho de 1994-
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão,
relator.

PARECER PARA 0 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.975194

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Elisa Alves,
objetiva dar a denominação de Geraldo Comes de Menezes á
Rodovia MG-341, que liga a cidade de Tapira á Rodovia MC-
428.
Após publicado, o projeto foi encaminhado para exame
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e
legalidade.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em análise pretende homenagear o Sr. Geraldo
Gomes de Menezes, que viveu na cidade de Tapira e a ela
dedicou seu trabalho como médico, farmacêutico e psicólogo.
O trecho da estrada em questão não possui denominação
oficial e a pessoa que se pretende homenagear é figura que
se notabilizou como Vereador. Prefeito e Vice-Prefeito, no
exercício de suas funções e deveres.
E. portanto, justa e oportuna a homenagem que ora se

pretende fazer, como forma de reconhecer o valioso trabalho
realizado pelo Sr. Geraldo Comes de Menezes em beneficio
daquela municipalidade.

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

Lei ng 1.975/94, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de junho de 1994.
Antônio Fuzatto, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.604/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei sob apreciação, do Deputado Sebastião
Helvécio, visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comercial de Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de
Fora.
Aprovada no lQ turno na forma original. cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Comercial de Juiz de Fora, fundada em 1.896, é
uma sociedade civil que tem por finalidade a defesa dos
legítimos interesses das classes produtoras do Município de
Juiz de Fora, promovendo, por todos os meios a seu alcance,
o desenvolvimento e a prosperidade de seus representados e
contribuindo para o bem-estar da comunidade.
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Pela ação de relevante alcance social que tem desenvolvido
em seus quase 100 anos de existência, a entidade merece que
lhe seja concedido o título declaratôrio de utilidade
pública.

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

nQ 1.604/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de junho de 1994.
Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.699193

Comissão de Política Energética, Hidrica e Minerária
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o Projeto de Lei
ng 1.699/93 dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de
eclusas em todas as obras de represamento de rios para fins
de aproveitamento energético.
Aprovado em lQ turno com as alterações propostas por meio

das Emendas ns 1 e 2, o projeto retorna a esta Comissão,
nos termos do art. 196, c/c o art. 103, XII, do Regimento
Interno, para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Durante a tramitação, foi anexado a este processo, por

determinação do Presidente desta Casa e de acordo com o art.
179 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nQ 1.787/93, do
Deputado Geraldo Rezende, por se tratar de matéria
semelhante á da proposição ora analisada.

Fundamentação
O projeto de lei em tela, com as alterações propostas pelas
Emendas ns 1 e 2, apresentadas em lQ turno pela Comissão de
Constituição e Justiça, torna obrigatória a construção de
eclusas nas barragens a serem construidas no Estado, a fim
de possibilitar o transporte fluvial. Estabelece ainda o
prazo de 10 anos para que obra desse tipo seja implantada
nas barragens já existentes em Minas Gerais.
A relevância da proposição é evidente, em um momento em que
se discute o papel das hidrovias em todo o território
nacional. Há, entretanto, no Projeto de Lei nQ 1.699/93,
aspectos a serem considerados e aperfeiçoados, para que se
torne factivel a aplicação da futura lei.
E com esse intuito que lembramos a impossibilidade de se
obrigar, por lei, a construção de eclusas em todas as
barragens que foram construidas no Estado. Para cada caso
especifico, é necessária a análise da viabilidade técnico-
económica e a averiguação sobre o porte e o potencial de
navegabilidade do curso d'água a ser barrado.
Argüimos, também, a obrigatoriedade, ainda que em prazo
razoavelmente dilatado, de serem Implantadas eclusas nas
barragens já existentes em nosso Estado. Em sua grande
maioria, serão obras sem qualquer finalidade ou totalmente
Inviáveis, em face das condições do terreno local.
As hidrovias, ainda que sejam elementos chave da

disseminação do progresso, devem ser precedidas de estudos
amplos e profundos das bacias hidrográficas.
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e a relevante contribuição oferecida pelo Projeto de Lei n
1.787/93, do Deputado Geraldo Rezende, é que apresentamos o
Substitutivo no 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.699/93 na forma do Substitutivo ng 1 ao vencido em
lg turno.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.699/93

Condiciona a concessão de licença ambiental para obras de
barramentos em rios navegáveis á apresentação de estudo
técnico-econômico de viabilidade de implantação de eclusas
para fins de navegação e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - A concessão de licença ambiental para realização
de obras de barramento em rio navegável fica condicionada à
apresentação, ao órgão estadual competente, de estudo
técnico-econômico de viabilidade de implantação de eclusa
para fins de transporte hidroviário. sem prejuizo das demais
exigências legais.
Art. 2o - Os concessionários da exploração de barragens já

existentes nos rios navegáveis do Estado deverão encaminhar
ao órgão estadual competente, no prazo de 5 (cinco) anos
contados da promulgação desta lei, o estudo técnico-
econômico de que trata o artigo anterior.
Art. 3Q - Para os efeitos do disposto nos arts. lo e 2Q
desta lei, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos definirá
os rios ou os trechos de rios navegáveis.
Art. 4g - O Estado, ao articular-se com a União na
exploração dos serviços e na construção e na operação das
instalações hidroenergêticas, levará em conta o
aproveitamento do potencial de navegabilidade dos cursos
d'água, com vistas a atender ao uso múltiplo dos recursos
hidricos.
Art. 5g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de junho de 1994.
Aílton Vilela, Presidente - Hely Tarquinio, relator -
Francisco Ramalho.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NO 1.699/93

Dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de eclusas em
todas as obras de represamento de rios para fins de
aproveitamento energético.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - E obrigatória a edificação de eclusas nas
barragens a serem construídas no Estado, a fim de
possibilitar o transporte fluvial.
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Art. 2 - Nas barragens já existentes, será estabelecido o
prazo máximo de 10 (dez) anos para que essas eclusas sejam
construídas.
Art. 3 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Belo Horizonte, terça-feira, 14 de junho de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE JUNHO DE 1994

Presidência do Deputado Tarcísio Henriques
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum'

COMPARECIMENTO
- Às 9h16min. comparecem os Deputados:
Agostinho Patrus - Alvaro Antônio - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Santanna - Homero Duarte - João Batista -
Maria José Haueisen - Paulo Pettersen - Tarcísio Henriques -
Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Tarcísio Henriques) - 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 debates
de segunda-feira. dia 13, ás 20 horas.

ATA DO PROSSEGUIMENTO DA 69 REUNIÃO DA COMISSÃO
INTERESTADUAL PARLAMENTAR DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO -

CIPE-SÃO FRANCISCO, REALIZADO NO DECORRER DA 542a REUNIÃO
ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 31 DE MAIO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMARIO: Composição da Mesa - Designação do Coordenador -
Palavras do Sr. Octávio Elisio Alves de Brito - Registrode
presença - Palavras dos Srs. Vinicius Fulzeira de Sã e
Benevides, Guilherme de Lima Paes, Ciro Loureiro Rocha,
Theofilo Benedito Dtôni Neto, Josué Seroa da Motta, Rodolfo
Leite de Oliveira Deputado Geraldo Coelho e do Coordenador
- Debates com o Plenário.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A Presidência
convida a tomar assento ã mesa os Exmos. Srs. Rubélio
Queiroz, Secretário de Recursos Minerais, em exercício, e
coordenador de nossos debates; Octávio Elisio Alves de
Brito, ex-Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente:
Vinicius Fulzeira de Sã e Benevides, Coordenador-Geral de
Recursos Hidricos do DNAEE: Nicholas Bourlon, Perito em Meio
Ambiente da Embaixada da França; Guilherme de Lima Paes,
Coordenador de Transporte Hidroviário do Ministério dos
Transportes; Ciro Loureiro Rocha, Chefe de Divisão de Águas
do DNAEE; Theofilo Benedito Otôni Neto, consultor
independente; Josué Seroa da Motta. Coordenador Estadual de
Projetos da EMATER - MG; Rodolfo Leite de Oliveira, Vice-
Presidente do CEEIVAP; e o Deputado Reinaldo Moura Ferreira,
da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe.

Designação do Coordenador
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O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passar a
coordenação desta parte da reunião ao Sr. Rubélio Queiroz,
Secretário, em exercício de Recursos Minerais. Com a
palavra, o Sr. Coordenador.
O Sr. Coordenador (Rubélio Queiroz) - Boa tarde a todos.
Dando prosseguimento aos trabalhos iniciados na manhã de
hoje, quero passar a palavra aos debatedores desta tarde,
começando com o Sr. Octávio Elisio Alves de Brito, ex-
Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado
de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Octávio Elisio Alves de Brito
O Sr. Octávio EliSio Alves de Brito - Prezado Deputado José
Ferraz, Presidente da Assembléia Legislativa; Sr. Rubélio
Queiroz, Secretário de Estado, em exercício, para assuntos
de recursos minerais, hidricos e energéticos; ilustres
parlamentares de Minas Gerais e de outros Estados que fazem
parte da bacia do rio São Francisco; Sr. Vinícius. do DNAEE;
demais autoridades aqui presentes, empresários, usuários de
água, ambientalistas, minhas senhoras e meus senhores,
desejo, inicialmente, agradecer o convite que me foi feito
pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais para
participar da 6a Reunião da Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da
Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. Tive o privilégio
de participar, como Secretário de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente do Estado de Minas Gerais, da criação do CIPE,
aqui, em Belo Horizonte. Posteriormente, estive numa
reunião, em Recife, e quero louvar a iniciativa das
Assembléias Legislativas em buscar um fórum político de
discussão da questão ambiental da bacia hidrográfica do rio
São Francisco. Quero, especialmente, agradecer o convite que
me foi feito, apesar de não ser mais Secretário de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente do Estado, para participar deste
painel, que se propõe á discussão sobre o gerenciamento dos
recursos hídricos da bacia do rio São Francisco. Esse
esforço de implantação, no Brasil. de uma política de gestão
ambiental de recursos hidricos é uma iniciativa pioneira e
importante. Até há bem pouco tempo, a questão do recurso
hidrico estava, fundamentalmente, orientada para a
preocupação com determinados usos desses recursos. De forma
destacada, temos a produção de hidroeletricidade e, mais
recentemente, seu uso em irrigação.
Não tivemos ainda, no Brasil, de forma efetiva, a
implantação de uma política que veja a questão do recurso
hidrico numa perspectiva mais abrangente, compatibilizando
seus diversos usos e buscando o gerenclamento desses usos
por meio de uma política ambiental. Acredito que este é um
momento extremamente fértil para que isso aconteça, porque a
discussão desse assunto, não apenas em nível nacional mas
também estadual, vem amadurecendo uma posição bem forte, de
que não é possível mais resguardar a importãncia de um
recurso ambiental importante, como é a água, sem uma
estratégia política que discipline e oriente os seus
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diversos usos dentro de uma estratégia global mais ampla de
proteção ambiental.
Quero trazer para vocês algumas considerações, em dois
níveis. Em primeiro lugar, una consideração mais conceitual
sobre a questão do gerenciamento dos recursos hidricos, e,
em segundo lugar, a experiência que procuramos avançar aqui
em Minas, sob a coordenação do DENAEE, para a implantação de
um projeto piloto de gestão ambiental de recursos hidricos
no rio Doce, por intermédio das Secretarias de Meio Ambiente
de Minas e do Espirito Santo, em que Minas Gerais teve e tem
a coordenação por meio da Fundação Estadual do Meio Ambiente
- FEAM
Inicialmente. eu gostaria de trazer algumas , conclusões

tiradas da Conferência Internacional sobre a Agua e Meio
Ambiente, realizada em Dublin, como uma reunião preparatória
da Conferência das Nações tinidas para o Meio Ambiente. E
importante resgatarmos, permanentemente, os nossos
compromissos, ou seja, aqueles documentos que têm sido a
base das opções políticas em termos de meio ambiente. Há,
exatamente, dois anos, abrigamos, neste Pais, a Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e aqueles documentos
que lá foram assinados significaram compromissos políticos
do Brasil com a questão ambienta]- E importante que
resgatemos esses documentos, para que a nossa discussão não
fique balizada por questões conjunturais, que nem sempre são
as mais apropriadas, porque, com freqüência, essas questões
incorporam problemas corporativos e de defesa de
instituição, com isso, colocamos por terra o grande desafio
de se fazer política setorial e de se estabelecer uma
legislação conseqüente com essa política, que é a visão de
longo prazo, o compromisso efetivo com uma proposta. Quando
o conjuntural pesa sobre a decisão política, contaminamos,
freqüentemente, essa perspectiva de médio e longos prazos
com determinados condicionamentos de curto prazo.
Quero, portanto, resgatar aqui, para vocês, um documento
com o qual o Brasil tem compromisso, porque é uma reunião
preparatória da Conferência do Rio, havida em Dublin, e que
discutiu a questão da água. Do resumo de recomendações dessa
reunião, temos o seguinte: ( Lê:)
Os recursos hidricos deverão ser geridos e aproveitados de

forma integrada, levando-se em conta as criticas relações
existentes com os recursos naturais. Isso implica a gestão
de recursos no nível de bacias hidrogrãficas, a fim de
garantir a proteção e conservação da base dos recursos
naturais, do ponto de vista e sob a ótica ambiental.
A gestão integrada dos recursos hídricos implica todos os
usos, incluídos a conservação e o uso sustentado dos
recursos vivos, considerados apropriados para se adotar
decisões nessa matéria.
Aqui, há duas questões fundamentais: a necessidade da
gestão, em termos de bacia hidrográfica e a idéia clara de
que não se pode pensar na gestão de recursos hidricos sem se
pensar na sua integração com os outros recursos naturais.
Não há como se pensar no rio São Francisco sem se pensar no
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cerrado. Não há como se pensar no rio São Francisco e no
cerrado sem se pensar nas veredas e nas lagoas marginais. E
uma questão composta e, por causa disso, não se pode falar
de gestão hidrica apenas pela ótica de seu uso, precisa
haver alguma coisa que articule a questão uma perspectiva
abrangente, cuja base é a questão ambienta]. O enfoque da
planificação e a gestão dos recursos hidricos, no nível da
bacia, Implicam considerar a conexão entre água superficial
e água subterrânea'.
Não estou lendo todas as conclusões, mesmo porque não é

apropriado fazê-lo aqui, mas apenas destaco, em cada tópico,
aqueles pontos que sintetizam a conclusão de cada um dos
itens. Como enfoque geral, é preferível prevenir a
contaminação a corrigi-la depois. (- Lê:)
"Ao se tornarem e se aplicarem decisões em matéria de

gestão, deve-se levar em conta e valorizar, de maneira
equilibrada, as considerações ambientais, sociais,
sanitárias, econômicas, técnicas e jurídicas. A informação
pública, portanto, a democratização da informação, a
educação, a conscientização, a mobilização e o
comprometimento da sociedade e a participação constituem
partes importantes da gestão integrada de bacias. Para
fomentar um enfoque integrado da gestão de bacias, deve-se
estabelecer um programa de ação para uma gestão integrada de
bacias compatível com a questão ambiental".
O que li são conclusões de uma conferência à qual o Brasil
esteve presente e que constituiu a base das conclusões
incorporadas a documentos da Conferência do Rio subscritos
pelo Brasil. Acho que é em função dessa conceituação e desse
pano de fundo conceitual que podemos discutir, aqui, o que é
uma política de gestão de recursos hidricos. Esta passa pela
gestão de bacias, por se pensar a unidade ambiental da bacia
hidrográfica como a base política para uma gestão de
recursos hidricos.
Os recursos hidricos são o termómetro da situação ambiental
da bacia. Não basta pensarmos em melhorar a qualidade da
água do rio; temos que enfrentar a estratégia de
desenvolvimento que foi estabelecida em toda a bacia, porque
é essa estratégia, tanto no aspecto industrial quanto nos de
expansão urbana, de agricultura, de pecuária, de ocupação do
solo e de mineração, que faz com que sobre a água se
reflita uma determinada situação de qualidade e de
quantidade que caracteriza a situação ambiental de toda a
bacia.
E uma questão fundamental pensar-se em termos de gestão de
recursos hídricos. Temos que pensar nos recursos hidricos a
partir da bacia hidrográfica.
O segundo ponto é que essa gestão passa pelo denominador
comum do meio ambiente. Ai, temos que ter o espirito
descomprometido com - qualquer avaliação conjuntural e temos
que entender que a questão ambiental é absolutamente
integradora de quaisquer estratégias de uso de recursos
naturais. Temos que pensar em qualquer política de recursos
naturais a partir de uma visão de meio ambiente.
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Dentro desse contexto, nós tivemos uma atuação bastante
ampla na gestão dos recursos hidricos em Minas Gerais, que é
um Estado extremamente privilegiado em termos de recursos
hídricos e, por causa disso, tem uma enorme responsabilidade
na gestão desses recursos. Eu diria que em Minas Gerais é
possível e necessário que se faça uma política ambiental
estabelecendo como unidade básica de decisão de política
ambiental a bacia hidrográfica.
Por outro lado, há uma forte limitação a que se estabeleça

uma política de recursos hidricos em nível de Estado, porque
todos os rios mineiros são nacionais. Por ser Minas um
Estado mediterrâneo, que não é banhado pelo mar, todos os
rios que passam por Minas ou que aqui nascem passam também
por outro Estado e, portanto, são rios nacionais, cuja
responsabilidade constitucional é do Governo Federal,
especialmente do Ministério das Minas e Energia e do DNAEE.
Esse é um fator limitador com o qual nós lidamos quando
estivemos á frente da Secretaria.
Um outro aspecto que condicionou a nossa política, em
termos de recursos hídricos, é o fato de que, tanto em Minas
como em nível federal, a questão dos recursos hídricos não
está na Secretaria do Meio Ambiente, mas numa Secretaria
própria Em Minas Gerais, ela está na Secretaria de Recurso
Minerais, Hídricos e Energéticos, onde os recursos hidrícos
têm um enfoque e uma preocupação essencialmente ligada a
esses assuntos. Eu quero, entretanto, dizer, aqui, que
conseguimos ter muitos avanços nesta área - apesar das
limitações - pelo diálogo e pela disposição de todos os
responsáveis pelas áreas de recursos hídricos, tanto a
federal quanto a estadual, para o estabelecimento, em
conjunto, de uma política de recursos hídricos compatível
com a questão ambiental. Mas eu quero ressaltar o espírito
de cooperação e de diálogo que nós tivemos com o ONAEE, com
o DRH-MG e com a Secretaria de Recursos Minerais, Hidricos e
Energéticos.
No que diz respeito ã política de gestão através da bacia
hidrográfica, o trabalho que nós desenvolvemos, sob a
coordenação da representação do DNAEE no rio Doce, buscou
incorporar, aqui em Minas, uma politica de , gestão através de
bacias hidrográficas adotada na França. E uma política que
já foi reconhecida pelo Banco Mundial, e Daniel Crosck, que
foi convidado, aliás para participar deste seminário, deu
uma declaração reconhecendo que essa é estratégia política
mais apropriada para a gestão dos recursos hídricos através
de bacias hidrográficas.
Na França, esse enfoque se dá do seguinte modo: temos
inicialmente a implantação de um comité de bacias, que, na
prática, tem o nome de Parlamento das Aguas. Esse comité
nada mais é que uma grande assembléia, onde se reúnem
governo, usuários, ambientalistas, governos nos seus
diferentes níveis, onde todos discutem a definição, em
termos da política, do uso dos recursos naturais
Aqui em Minas, no rio Doce, esse comitê de bacias, que tem
a denominação de Comitê de Estudos Integrados da Bacia do
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Rio Doce, é constituído de cerca de 80 pessoas, sendo 25%
formados por usuários de água, desde o minerador, o
agricultor, passando pelo pescador até a comunidade local.
Cerca de 60% do Comitê é formado pelos usuários de água e
pelas lideranças municipais - Prefeitos, Vereadores e
órgãos locais que lidam com a questão dos recursos hidricos.
Além disso, temos, nas cidades, ambientalistas locais e
órgãos de governo, tanto em níveis estadual e federal como
também, e principalmente, órgãos locais.
O objetivo desse comitê de bacias, á semelhança do que
temos na França, é que tenhamos realmente uma assembléia
onde as grandes decisões políticas sobre recursos hidricos
sejam tomadas. Para que esse comitê seja efetivo em sua
ação política, há necessidade de termos, junto com o comitê,
uma agência de bacias. Essa agência de bacias é o braço
executor da política decidida nesse comitê Essa é a
configuração da política de recursos hídricos que temos na
França e que vem sendo reproduzida, com algumas diferenças,
aqui no Brasil, através dos Comitês de Estudos Integrados de
Bacias, a exemplo do que estamos implantando no Estados de
Minas e Espírito Santo e na região do rio Doce.
Na França, como aqui, essa questão passa por uma definição

de recursos financeiros. E por isso que a agência de bacias.
na França, é uma agência financeira. Ela gera recursos
financeiros que são estabelecidos, produzidos numa política
do principio do usuário pagador e do poluidor pagador.
Aquele que usa a água paga pelo seu uso, aquele que a polui
paga pelo dano causado a ela, sem que esse pagamento
signifique direito do poluidor de poluir. Então, a
filosofia da gestão política dos recursos hídricos, através
de bacias hidrográficas na França, está fundamentada nessa
estratégia de implantação de comitês e de agências de bacias
e implantação do principio do usuário pagador e poluidor
pagador.
Além disso, é fundamental que se entenda que a questão,
para ser enfrentada politicamente, precisa passar por dois
níveis importantes: primeiro, é o nível técnico, que
caracteriza, com muita clareza, quais são os problemas
enfrentados pela bacia, quais são os problemas de quantidade
e qualidade de água e quais são as fontes de poluição
existentes na bacia Essa é uma questão técnica importante,
e nós não podemos enfrentar a questão política se não
assumirmos tecnicamente o problema ambiental dos recursos
hídricos, de fontes de poluição existentes dentro da bacia.
O problema da avaliação do diagnóstico ambiental - como a
qualidade e a quantidade da água - é uma base fundamental
para uma estratégia de política de gestão ambiental de
bacias hidrográficas.
Um outro ponto que me parece fundamental é a questão da
solidariedade de todos os setores que vivem na bacia e da
bacia, que é a questão da gestão integrada, numa perspectiva
ambiental
Se nós não tivermos uma mobilização de todos aqueles que
têm Interesse, como usuário ou não dos recursos hídricos ou
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da bacia, nós corremos o risco de buscarmos a implementação
de cima para baixo de una política de recursos hídricos e
ambientais que não esteja em sintonia com as aspirações e as
perspectivas dos usuários locais, especialmente dos agentes
políticos locais, especialmente dos Srs. Prefeitos,
Vereadores e lideranças comunitárias. Todos têm de ter
compromisso com essa estratégia; todos têm de sentir a
importância dela.
Portanto, o comitê de bacias tem um papel mobilizador
importante. Ele tem o papel de conscientizar e de mobilizar
a sociedade para que esta sociedade entenda que o
compromisso com a questão maior da gestão ambiental da bacia
não é uma responsabilidade exclusiva de governo, mas é uma
responsabilidade solidária de todos os lideres de governo:
Prefeitos, Estados, União e, também, do poder público e do
setor privado, da sociedade como um todo.
Esse esforço de conscientização, de mobilização e de
comprometimento de todos com uma estratégia mais global é
fundamental. E uma tarefa absolutamente indispensável para
que a gente consiga implementar o esforço de política
integrada como o que se pretende e se deve ter no nível das
bacias hidrográficas.
Eu gostaria de encerrar as minhas colocações, aqui,
insistindo na importância de reuniões como esta que são
promovidas pelas Assembléias Legislativas, pelos Deputados,
e de se fazer com que, através dessas reuniões, dos
usuários e das diversas instâncias políticas, nós possamos
ter um esforço de conscientização sobre a importância dos
recursos hidricos e a necessidade de buscarmos uma política
efetivamente comprometida com a preservação e a conservação
dos recursos hídricos no nível das bacias hidrográficas.
Quero concluir dizendo a vocês, especialmente aos
parlamentares, aos Srs. Prefeitos e Vereadores que estão
aqui presentes, que uma estratégia de gestão ambiental de
recursos hidricos através de bacias hidrográficas não é uma
preocupação conservadora, imobilizadora e de engessamento do
desenvolvimento econômico numa perspectiva exclusivamente de
conservação de recursos hídricos- Ela é uma estratégia de
desenvolvimento sustentável
Não é possível pensar numa política de recursos hídricos,
tanto na sua perspectiva de qualidade quanto na de
quantidade, se não pensarmos a unidade de bacias
hidrográficas e se não nos comprometermos com uma estratégia
de desenvolvimento sustentável
Não é possível pensar numa política de recursos hídricos se
não assumirmos, de forma decidida, a necessidade de melhorar
as condições da água, a sua qualidade. Isto, no entanto, não
pode ser feito sem se repensar a estratégia de
desenvolvimento utilizada em toda a bacia e se não
compatibilizarmos os usos conflitantes da água, tendo em
vista seus diferentes empregos e a diversidade das demandas
da sociedade. Para a consecução desse objetivo, para que a
assembléia da água seja realmente o espaço da negociação, é
indispensável que tenhamos a conscientização, a mobilização
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de toda a sociedade e, acima de tudo, a confiança de que,
dentro dessa perspectiva integrada, podemos somar esforços
para que o desenvolvimento econômico seja garantido, mas, de
outro lado, possamos respeitar e valorizar o recurso natural
e estratégico. Os recursos mais estratégicos que existem,
que são os nossos parcos recursos hidricos ou recursos de
água doce, tornam-se cada vez mais escassos e, portanto,
exigem de nós, homens públicos, e da sociedade em geral um
compromisso efetivo em termos de sua política, em termos de
gestão e de preservação. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Antes de dar prosseguimento aos nossos
trabalhos, esta Coordenação devolve a palavra à Presidência
da Mesa.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Reinaldo Moura Ferrelra) - Esta
Presidência queria registrar as presenças dos Deputados
Pedro Alcântara, da Assembléia Legislativa da Bahia; Geraldo
Coelho, da Assembléia Legislativa de Pernambuco; Francisco
Assis, da Assembléia Legislativa da Paraíba; Pedro Braga,
4g-Secretário da Assembléia Legislativa; e do Senador Chuck
Horn, da NCSL, National Conference of State Legislatures.
Devolvemos a palavra ao Sr. Coordenador.
O Sr. Coordenador - Dando prosseguimento às atividades,
anunciamos o segundo expositor desta tarde, o Dr. Vinícius
Fulzeira de Sá e Benevides, Coordenador-Geral de Recursos
Hidricos do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, a quem a coordenação passa a palavra, neste
momento, pelo prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Dr.
Vinicius.

Palavras do Sr. Vinícius Fulzeira de Sá e Benevides
O Sr. Vinícius Fuizeira de Sã e Benevides - Boa tarde,
senhores. E uma missão muito difícil falar depois do
Secretário Octávio Elisio, não só pelos seus conhecimentos
sobre o assunto, mas pela sua clareza e capacidade de
transmitir os pensamentos sobre esta questão tão importante,
a respeito da qual tivemos a oportunidade, no tempo em que
ele estava à frente da Secretaria, de conversar bastante.
Gostaria de agradecer a oportunidade ao Ministério das
Minas e Energia, através do Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, de participar de encontro tão importante,
em cuja Presidência, no momento, encontra-se o Deputado
Reinaldo Moura Ferreira, Presidente da Assembléia
Legislativa de Sergipe, a quem presto minha homenagem.
Cumprimento todas as autoridades aqui presentes.
Senhores e senhoras, havia preparado uni lembrete para me

orientar. Mas, em face do improviso do Secretário Octávio
Elislo, abordando tema bastante amplo, além da questão
especifica do São Francisco, resolvemos ampliar um pouco o
nosso tema, também pelo motivo de nos terem sido dados 10
minutos adicionais em relação ao tempo previsto.
Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o DNAEE. O

DNAEE é um órgão do Ministério das Minas e Energia que tem a
responsabilidade de aplicar o Código de Aguas. O Código de
Aguas foi aprovado em 1934- E um código que tem 60 anos no
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Brasil e, apesar da idade, tem conceitos bastante modernos.
O nosso Código de Águas faz referência a alguns itens
comentados pelo Secretário. Por exemplo, está implícito o
principio poluidor pagador, o conceito do uso múltiplo do
recurso hidrico e a questão da água como um bem económico,
outra questão muito importante. Então, o código de 1934
aborda essas questões, mas, infelizmente, até hoje elas
ainda não foram regulamentadas.
O DNAEE desempenha uma série de atividades. E responsável
pelo sistema de informações hidrológicas do Brasil. Temos
uma rede, hoje, no Brasil, de cerca de 5 mil estações,
espalhadas pelas principais bacias brasileiras, onde nos
chegam, diariamente, 10 mil informações, que têm sido a base
da construção de toda a infra-estrutura brasileira que
utiliza recursos hidricos - geração de energia elétrica,
irrigação, projetos fluviais, pontes. Ou seja, não existe,
hoje, no Brasil, um projeto que eventualmente tenha algum
contato com recurso hídrico que não tenha recebido
informações do nosso órgão. Nós prestamos cerca de 1.500
informações por ano. Para operar essa rede, damos o
equivalente a cerca de 28 voltas á Terra, por ano.
Utilizamos cerca de 4 mil homens e temos uma despesa mensal
de US$1.000.000,00. Se fizermos uma conta simples, gastando
cerca de US$10.000.000,00 por ano para operar essa rede e
tendo uma série histórica média de cerca de 50 anos, podemos
falar que, até hoje, para termos aquele número dos projetos,
gastamos cerca de US$500.000.000,00. Se pegarmos apenas um
dos setores usuários, por exemplo, o de energia elétrica,
que conta hoje, no Pais, 60.000Mw instalados e gasta
US$2.000,00 para instalar 1Kw, significa que essa rede
hidrelétrica custa ao Pais US$120.000.000.000,00. Se esse
sistema de informações hidrolõgicas permitiu uma economia de
10% que seja, são US$12.000.000.000,00. Isso significa que
cada dólar investido em sistema de informações hidrológicas
teve um retorno de US$20,00, considerando-se apenas um
setor.
Começo essa questão de informações. Nós falamos de
gerenciamento de recursos hídricos. Se quisermos gerenciar
qualquer coisa, temos que ter informações. Essa é a primeira
coisa que precisamos. O Brasil, apesar do tamanho
continental, conta com um sistema adequado de informações
hidrolõgicas na área de recursos hidricos. Dez por cento da
nossa rede é uma rede de qualidade de água do Pais.
Controlamos a água que entra no Pais e as águas que saem do
País. Temos alguns tratados de cooperação internacionais:
Tratado de Cooperação Amazônico, Tratado da Bacia do Prata.
Fazemos reuniões anuais e discutimos as questões hídricas
com os países fronteiriços.
Outra questão é que, evidentemente, somos responsáveis, no
Brasil, pela outorga dos direitos de uso da água, á exceção
da irrigação. E evidente que, se vamos dar uma concessão
para alguém ficar 30 anos explorando uma atividade, temos
q ue ter um retrato, não de hoje, mas de daqui a 30 anos.
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Então, nós temos que ter informações, e temos que ter
informações dos diversos usuários.
Uma outra questão: somos, também, responsáveis pelos
alertas hidrolõgicos no Brasil. Damos informações sobre as
principais bacias brasileiras para a defesa civil, que fica
em outro Ministério, e que entra em contato com as defesas
civis. Fazemos, diariamente, um monitoramento hidrológico
para verificar as eventuais cheias ou secas dos rios
brasileiros. Por exemplo, o Pantanal Matogrossense: com 21
dias de antecedência, fornecemos informações para que sejam
relocadas as pessoas, o gado, e sejam tomadas outras
medidas.
O Secretário Octávio Elislo fez alusão ao fato de que a
água é um bem econômico. O Brasil, como os senhores sabem, é
o maior detentor desse bem. Nós possuímos cerca de 20% das
águas facilmente utilizáveis, produto que é muito escasso.
Os senhores sabem que, dos 100% da água, 97% estão nos
oceanos, e 2,7%. nas geleiras. Então, sobram 0.3%, das quais
o Brasil possui 20%. Por isso, temos que tomar conta desse
recurso.
Eu queria fazer um breve histórico da evolução dos recursos
hidricos no Brasil. Inicialmente. eles não tinham grande
significado econômico. No inicio do século, eram utilizados
pequenos projetos de irrigação e pequenos projetos
hidrelétricos. O significado maior ficava , por conta da
navegação. A partir do advento do Código de Aguas, de 1934,
cresceu em significado o setor de energia elétrica, e isso
continua até hoje. A partir da década de 60, passou a ter
mais significado, também, a área de irrigação.
O Governo Federal é responsável pela administração das
águas de domínio federal. Como o Secretário Octávio Elisio
falou, são águas que ocupam área de fronteira entre Estados
ou que tomam o espaço de mais de um Estado. Na Constituição
de 1988, existe a preocupação de reunir aqueles que lidam
com a questão do recurso hidrico num mesmo sistema. Então, o
art. 21, se não me engano, atribui á União a obrigação de
criar um sistema nacional de gerenciamento dos recursos
hidricos.
Antes disso, mais precisamente em 1983, houve um grande
seminário internacional, no Brasil, para o qual foram
convidados, além dos órgãos estaduais e federais, alguns
países que vinham administrando, com conceitos modernos de
gestão, as suas águas. Desse seminário foram tiradas algumas
conclusões importantes. Vou citar apenas três, que,
posteriormente, nortearam um projeto de lei que hoje se
encontra no Congresso Nacional e que detalharei a seguir.
A primeira conclusão é a de q ue a água é um bem econômico,
tal como o minério e o petróleo. Um pais que tem água é um
pais que tem potencialmente resolvida uma série de questões.
A segunda conclusão é a de que as decisões teriam que ser

descentralizadas. Quando falamos em descentralizar, falamos
em dividir e não apenas em transferir. Essa descentralização
seria feita através de comitês de bacias.
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E a terceira conclusão é a do planejamento da questão da
água. Os senhores sabem que os diversos usuários da água no
Brasil costumam, nos seus planejamentos, planejarem em
horizontes diferentes. O setor de energia elétrica costuma
planejar com 20 anos à frente, e há outros setores que não
planejam 1 ano à frente. E evidente que, quando se vai dar
uma concessão, quando se vai fazer a gestão dessa oferta da
água, temos que considerar projeção e uso dessa água nos
próximos 30 anos. E só faremos isso bem se tivermos um
planejamento integrado. E, em função disso, apareceu um
terceiro conceito, que é a bacia hidrográfica de comunidades
de planejamento.
Em 1988, com a obrigação da criação do Sistema Nacional de
Financiamento de Recursos Hidricos, foi criado um grupo de
trabalho pelo Presidente da República, com a participação
dos diversos ministérios envolvidos com a questão da água.
E, quando falamos em diversos ministérios, referimo-nos
desde o Ministério da Saúde, porque a água é um dos
principais transmissores de doenças, até os Ministérios do
Meio Ambiente, do Bem-Estar Social e das Minas e Energia.
Estiveram lá representantes da Associação Brasileira de
Recursos Hidricos, foram feitos alguns seminãriose,
finalmente, elaborou-se um projeto de lei, que hoje está no
Congresso Nacional, estabelecendo as bases de uma política
nacional de recursos hídricos e criando um sistema de
gerenciamento de recursos hídricos.
Em 1989, tivemos a oportunidade, dentro de um acordo de
cooperação que o Brasil tinha com a França, de iniciar um
projeto-piloto em que pudéssemos testar aquelas idéias. E
esse projeto-piloto foi o projeto do rio Doce, a respeito do
qual o Otávio fez bastantes comentários, mas que nos deu
oportunidade de tentar ver se, na prática, para esse Brasil
que tem diversos "Brasis poderíamos propor aqueles
conceitos. Fizemos esse projeto em três etapas. Vou
detalhar isso, porque vai ser importante.
A primeira etapa foi um diagnóstico completo da bacia.
Além da nossa rede de quantidade de água, colocamos quase
100 estações adicionais de qualidade de água e, pela
primeira vez, tivemos um diagnóstico não setorial, mas
completo da bacia. Conseguimos enxergar todas as doenças da
bacia. Após terminar isso, quem coordenou as ações no
Estado de Minas Gerais foi a Secretaria de Ciência e
Tecnologia; no Estado do Espírito Santo, a Secretaria de
Meio Ambiente, com a coordenação do Governo Federal, através
do DNAEE - fizemos um seminário com ampla participação de
todos, dentro do conceito de participação a maior possível,
quando aprovamos aquele diagnóstico. Em função daquele
documento, elaboramos um plano diretor de 17 anos, em que
simulamos todas as condições possíveis para conseguirmos
sanear os diversos problemas. Ao terminarmos esse plano
diretor, passamos para uma terceira fase, talvez a mais
difícil, porque as duas eram eminentemente técnicas, e o
Brasil, realmente, nessa área, está bastante bem servido, o
que é a equação financeira e institucional do problema.
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Conseguimos estabelecer com metodologia bastante precisa o
custo para resolver cada tipo de problema dos diferentes
usos da água e fomos, então, ao conceito institucional.
Hoje, não temos mais dúvida nenhuma de que os preceitos
expressos no projeto de lei estão perfeitamente coerentes
para o Brasil.
A idéia è formar um comitê de bacias bastante
representativo. Tivemos a oportunidade, em dezembro, com a
presença do então Secretário de Ciência e Tecnologia,
Octávio Elisio, além de oito Ministros de Estado, de formar
um comitê da bacia do rio Doce, com cerca de 80
representantes, que serão os responsáveis pela questão da
água do rio Doce e cuja posse aconteceu na primeira reunião
realizada há dois meses Na oportunidade, assinamos
convênios com as secretarias e com os Estados envolvidos.
Gostaria de dizer que existe um processo de
descentralização e um processo de participação iniciando no
Brasil. A água é um ponto de divergência, não um ponto de
convergência. Vamos ainda discutir muito sobre água.
Estamos tentando dar um segundo passo, que é aprovar essa
lei, a fim de aplicarmos o principio "poluidor pagador -
usuário pagador", ou seja, captarmos recursos. Somente para
o rio Doce, nesses 17 anos, necessitaremos de investimentos
da ordem de US$2.200.000.000,00, isto é, cerca de
US$100.000.000.00/ano. Se admitirmos que, com esse
principio, 50% dos recursos virão do usuário pagador, Isso
significa que teremos de arrecadar US$50.000.000,00 Esses
cálculos, evidentemente, serão discutidos no comitê de
bacias. Se admitirmos que, na bacia, teremos alguma coisa em
torno de 5 milhões de pessoas e que 50% desses recursos
virão delas, teremos uma contribuição, por pessoa, de
US$5,00/ano, ou meio dólar/mês, que seria a contribuição
Para se resolverem os problemas da bacia do rio Doce
Cinqüenta por cento desses recursos são necessários para
solução de problemas que estão fora do rio, como o uso do
solo, relativamente aos quais os Prefeitos têm uma
responsabilidade muito grande.
Existe uma outra questão importante, que diz respeito à
determinação da Constituição Federal que diz que cabe à
União legislar sobre águas. Entretanto, existem águas de
domínio estadual, que, evidentemente, serão administradas
pelos Estados. Os Estados estão fazendo leis, e isso é muito
importante, como é o caso de Minas Gerais, que já está com
sua legislação estadual discutida. E multo importante a
existência de uma legislação estadual e também muito
importante que ela esteja compatibilizada com a legislação
federal
Gostaria de fazer um comentário sobre o modelo que está
sendo proposto para o Brasil. Fornos buscar experiência num
pais que tem, realmente, um avanço tecnológico bastante
grande nessa área, a França, onde já existe uma lei das
águas funcionando desde 1964- Tal lei atua dentro de
princípios como o do comité de bacias - a água como bem
econômico e planejamento por gestão, inclusive com agências



de bacias funcionando. Para os senhores terem uma noção, se
não me engano, a maior bacia deles tem, hoje, cerca de
US$1 .000.000.000,00 por ano para investimentos em ações.
Entretanto, evidentemente, somos um país completamente

diferente da França. A França é um pais unitário, enquanto
nós somos um pais federativo. Nossa organização econômica,
política e social é completamente diferente. Nossa realidade
é completamente diferente. Evidentemente, a nossa proposta
de lei possui princípios que não são exatamente sõ os da
França, mas também os de outros países que, desde a
Conferência de Dublin, em 1992, já são consagrados, sendo
quase universais.
Mas a legislação brasileira é muito especifica para os
diversos "Brasis". Ela dá oportunidades para que possamos
contornar as diferentes realidades existentes no Sul, no
Norte e no Nordeste do Pais. Com relação á questão da
distribuição de águas, por exemplo, temos diferentes
quantidades e realidades.
Em relação ao caso do São Francisco, cujas questões têm

sido bastante intensas nesses últimos dias devido ao assunto
de transposição das águas do São Francisco, que será
explanado pelo Dr. Ciro, nós estamos tentando trabalhar para
esse rio como fizemos para o rio Doce. A experiência do rio
Doce, nós a estamos transferindo para outra bacia critica no
Brasil, a do Paraiba do Sul, através de convênio com a
França.
Hoje, há brasileiros e franceses trabalhando no escritório
no Rio de Janeiro, e estivemos recentemente na França para
tentar que essa experiência francesa fosse aplicada ao rio
São Francisco. Há seis meses, vimos discutindo com os
franceses quanto a não abrirmos novas frentes de trabalho
sem que haja outras frentes determinadas. O governo francês
foi muito receptivo, e devemos estar fechando os trâmites
burocráticos dentro dos próximos 30 dias, acredito.
Poderemos, portanto, fazer também um grande projeto no rio
São Francisco. Vamos integrar não só o CEEIVAP, mas também
todos os órgãos interessados na questão desse importante
rio, de tal forma que tenhamos, independentemente da
aprovação da lei, um plano diretor através do qual todos
saibam onde utilizaremos os recursos do São Francisco.
Investiremos em fazer um diagnóstico completo desse rio
para integrar os esforços.
Hoje, existem diversos órgãos do Governo Federal que fazem

estudos sobre diversas bacias brasileiras. Entretanto, fotos
e detalhes são feitos sob diferentes aspectos, tendo em
vista o interesse do trabalho - energia elétrica, irrigação
ou abastecimento de água. Vamos tentar fazer a integração de
todos os órgãos, principalmente do CEEIVAP, e temos certeza
de que, dentro de pouco tempo, teremos um plano diretor.
Teremos oportunidade de decidir isso. Não apenas o Governo
Federal isoladamente, em Brasília, discutirá a respeito dos
diversos usuários dos recursos do rio, mas também todos os
que estiverem envolvidos. Essa é a disposição do Governo
Federal-
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Essa é a noticia em relação ao São Francisco. Não vou
entrar em detalhes técnicos. Temos uma série de documentos e
diagnósticos sobre o rio São Francisco, mas são questões
técnicas que não cabem num seminário deste tipo. O que
podemos falar é que no Comitê do Rio Doce, que nós formamos,
os próprios Estados e usuários definiram os participantes.
São cerca de 84 participantes, se não me engano: são,
talvez, uns 15 Prefeitos, organizações não governamentais, a
sociedade civil representada pela ASAS e pela Associação
Brasileira de Recursos Hidricos, os Governos dos Estados, as
federações de indústrias dos Estados, as companhias de águas
e as empresas de energia elétrica. Todos esses setores estão
representados. O plano de utilização da bacia vai ser feito
pelo Comitê do Rio Doce. Teremos em junho a primeira reunião
executiva com as pessoas nomeadas agora. Do rio Paraiba do
Sul também esperamos resolver algumas questões
burocráticas. Com isso, estaremos atingindo, praticamente.
50% dos Estados brasileiros.
Ainda não comentei com o Theodomiro, mas, além dos cinco

Estados diretamente envolvidos, gostariamos de convidar
todos aqueles Estados que sofrem alguma conseqüência
positiva ou negativa do rio São Francisco. E, no documento
que será enviado ao governo francês por via do Itamarati,
constam todos esses Estados. Quer dizer, são Estados que não
estão diretamente envolvidos, como o Ceará, mas que poderão
participar. Assim, teremos os quatro Estados envolvidos no
Projeto Rio Doce e mais cerca de nove Estados. São 13
Estados que vão trabalhar dentro deste principio moderno:
quem usa água paga pela água. A água é um bem econômico e
tem de ser usada de forma ambientalmente sustentável, como
foi destacado pelo Secretário Octávio Elisio. Vamos fazer um
plano por bacias. Teremos um plano que será o resultado da
discussão de todo o mundo. Obrigado.
O Sr. Coordenador - Dando seqüência aos trabalhos, esta

Coordenação passa a palavra ao último expositor desta tarde,
Dr. Guilherme de Lima Paes, Coordenador de Transporte
Hidroviário do Ministério dos Transportes, que discorrerá
sobre o tema "Restabelecimento da Hidrovia e do Transporte
Hidroviário no rio São Francisco" e disporá de 30 minutos
para sua exposição. Com a palavra, o nobre convidado.

Palavras do Sr. Guilherme de Lima Paes
O Sr. Guilherme de Lima Paes - Exmo. Sr. Deputado Reinaldo
Moura Ferreira, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Sergipe, que preside esta reunião; Srs. Deputados,
senhoras e senhores, fui convidado para fazer uma
intervenção esclarecendo, especificamente, o tema
relacionado com o restabelecimento da hidrovia do São
Francisco e do transporte hidroviário no rio São Francisco.
Será uma visão muito especializada e restrita, e como o tema
é econômico e terei de usar números, peço licença para usar
projeções, nas quais será baseada minha exposição.
Vou organizar minha contribuição fazendo comentários sobre
a atuação que teve o Governo Federal - o rio São Francisco é
um rio federal, passa por vários Estados - e sobre as
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perspectivas que temos com a evolução dos transportes na
hidrovia do São Francisco.
Escolhi esse mapa do Brasil para situar melhor o rio São
Francisco e seus concorrentes, bem como os rios que servem
para o transporte no interior do Brasil. Falo em
concorrentes porque, num país como o nosso, pobre e com
recursos escassos para investimentos, o rio São Francisco
vai concorrer com outros rios na busca de investimentos.
As principais hidrovias que têm significado para o
transporte do Pais são: no Norte, o rio Madeira com parte
do rio Solimões; o rio Araguaia, muito promissor para
escoamento da produção de grãos do Mato Grosso, com direção
para o norte, no Porto de Belém ou, mais brevemente, no de
São Luis; o rio Parnaiba, com pouca chance de utilização
devido às ferrovias Carajás e Norte-Sul, esta no inicio da
implantação; o rio Paraná com o rio Tietê, importante em
virtude do intercâmbio comercial; o rio Paraguai, que vai
viabilizar o escoamento da produção de soja do Mato Grosso,
na parte centro-oriental; e. no Sul, o rio Taquari, de
pequena extensão, com pequeno significado para o transporte,
mas intensamente usado.
As hidrovias brasileiras são pouco utilizadas. Dentre todas
elas, apenas os rios Madeira e Amazonas, entre Manaus e
Belém, e Taquari eJacui têm um volume de tráfego superior
a 800000t por ano. E um volume bem modesto.
Esse é um quadro geral das hidrovias brasileiras que fazem
conjunto com o rio São Francisco e disputam com ele os
parcos recursos que tem o Governo para investir em melhorias
interiores.
Aqui, como eu dizia, uma visão rápida das condições do rio.
As condições naturais são muito melhores para o norte, até
Petrolina, com 580km de extensão e calados que variam de
1,5m a iBm. Na maior parte do ano têm 1,8m, não havendo
necessidade de dragagem. No trecho para o sul, de Rio Acima
até Pirapora, os calados são de 1,Om entre junho e outubro
e, nos outros meses, de 1,5m. Essas são as condições
naturais, sem intervenção.
O Governo Federal, há muitos anos, mais ou menos um quarto

de século, investe no rio e procura manter sua profundidade
por meio de dragagem e aprofundamento. Essa dragagem
objetiva manter no trecho a profundidade permanente de 1,5m.
Os outros números aqui são o custo médio que se pode e se
deve gastar com a dragagem do rio. Algumas instalações que
existem no rio São Francisco, também construídas com o
objetivo de transporte, como em Juazeiro, estão aqui com
suas características principais. Não sei se estão bem
visiveis, mas não são de grande importãncia. Vou passar
rapidamente por causa da escassez de tempo que temos. O
Porto de Pirapora é um porto pequeno, construído no extremo
sul do rio, que tem capacidade, principalmente, para
movimentação de graneleiros, que transportam a carga mais
significativa que passa pelo rio.
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Este é o mapa da área de influência do trecho navegável,
que mostra a área de influência para transporte. O trecho
navegável vai de Juazeiro e Petrolina a Pirapora.
Vejamos agora o que tem feito o Governo Federal com o

objetivo de preparar o rio para o transporte. Inicialmente,
para termos uma noção do papel do transporte hidroviário no
interior e da importância que recebe do Governo, temos aqui
um gráfico que mostra a participação percentual dos diversos
modos de transporte no consumo dos investimentos do Governo
Federal
As barras pintadas de vermelho mostram a participação do
setor hidroviário. E bastante eloqüente o gráfico, e não
precisamos fazer muitos comentários sobre ele.
Mesmo agora, com o Governo Federal muito atento à
Importância do transporte hidroviário no interior,
principalmente pela necessidade conhecida de todos de
escolher os preços mais baratos por causa da produção de
grãos que se interioriza no Pais, é muito difícil para a
União investir e aumentar, até mesmo relativamente, a
participação do setor hidroviário nos transportes do
interior, devido às grandes dificuldades e à degradação
desses transportes no Pais. Ao mesmo tempo que há
conveniência de melhorar os investimentos nos transportes
hidroviários, há necessidade premente de investir também nos
outros meios de transporte.
A conseqüência imediata dessa pouca participação dos
investimentos no setor de transporte hidroviário, no
Interior, está clara nesse gráfico em que a linha azul se
confunde com o eixo horizontal, que significa a
participação da navegação no interior. Mas não é só devido á
falta de investimentos. Há também falta de tradição e a
inegável falta de carga de vocação hidroviária no Pais, que
só agora começa a aparecer. Com força, mas só agora.
O transporte, como comentei agora há pouco, é uma atividade
eminentemente econômica. A preocupação do Governo com
relação ao rio São Francisco é apenas propiciar aos que
querem dele usufruir ou dele se utilizar como transporte e
como hidrovia condições de atender a essa necessidade.
Montei, aqui, um gráfico que mostra o retorno que pode ter o
esforço que o Governo Federal faz em relação ao
aproveitamento do rio São Francisco.
De qualquer maneira, o Governo Federal já aplicou no São
Francisco cerca de US$240.000.000,00, distribuídos da
seguinte forma: US$200.000.000,00 para a construção da
Indústria de Sobradinho; gastamos US$10.000.000.00 em
derrocamentos, principalmente no trecho abaixo de
Sobradinho, que estendeu a hidrovia por mais 40km, até
Petrolina e Juazeiro. Para manter a profundidade através de
dragagem de manutenção foram empregados, em média, durante
25 anos, US$1.500.000,00 por ano. Temos, então, um total de
US$240.000.000,00 aplicados.
Vejamos, então, o seguinte: o valor da tonelada por
quilômetro transportado nas hidrovias varia entre US$0012 e
US$0020, números teóricos que, naturalmente, variam em
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função das condições das hidrovias que propiciam melhor ou
piar comboio para um transporte mais ou menos econômico.
Então, se essa tonelada por quilômetro for multiplicada pela
extensão da via, com 1.370km entre Juazeiro e Petrolina,
cada viagem de uma tonelada entre os extremos do trecho
navegável do rio valeria US$15,5 a US$27,5, que seria o
valor do serviço do transporte prestado.
Então, se admitirmos que os investimentos feitos propiciam

uma economia no transporte de US$5,00 por tonelada, esse
seria apenas um número para exercício. Reparem que esses
valores de US$15,00 e US$27,00 são números de um alto
beneficio que, portanto, facilita um exercício a favor da
viabilidade dos investimentos feitos.
Então, se esses investimentos tivessem um retorno, em cada
tonelada, de US$5,00, para haver uma taxa de retorno de 10%
ao ano, ou seja, para nos pagar IJS$24.000.000,00, que é o
custo de oportunidade do investimento feito, é quanto se
estaria pagando de juros pelo dinheiro lã aplicado. Teríamos
que ter uma movimentação de quase 5 milhões de toneladas por
ano. Logo mais, vou mostrar a movimentação que se tem
verificado-
Se fizéssemos esse mesmo exercício, mas dispensando a
indústria de Sobradinho, que significa quase tudo investido,
teríamos 920.000t por ano para compensar. Nunca trafegou
pelo rio São Francisco um transporte com capacidade para
esse volume.
Se pensarmos em manter um gasto de US$1.500.000,00 por ano
e esquecermos o que já está investido, que já é fato
consumado, serão 300 mil toneladas por ano. Compensaria essa
produção.
Até hoje, o rio São Francisco nunca apresentou nada
parecido. No entanto, o Governo Federal deseja continuar
mantendo os investimentos no rio, pelo menos a média de
US$1.500.000,00 de dólares por ano, para sempre colocá-lo à
disposição dos transportadores que dele queiram se servir.
Agora, vou passar os dados do que aconteceu com a presença
e com todo o esforço que fez o Governo Federal no rio São
Francisco. A minha intenção é passar números que sejam
realistas, que expressem todo o nosso raciocínio, para
pensarmos, exatamente, o que se pode fazer com o rio. São
dados objetivos sobre o que acontece, de fato. (- Faz
projeção de transparências.)
Aqui está a movimentação de carga feita pela FRANAVE de
1980 a 1994. Os senhores sabem que o Governo Federal cuida
da hidrovia em dois lugares do Pais, na Amazonas e no São
Francisco. Conserva apenas uma companhia estatal para operar
o transporte. 0 plano do Governo é deixar o transporte por
conta da iniciativa privada. Das duas companhias de
transporte, uma delas, a FRANAVE, é mostrada aqui, no
quadro. E mostrada a carga movimentada por ela durante esses
14 anos. Essa estatística tem um defeito porque mostra só a
carga movimentada, mas é assim q ue a companhia apresenta os
resultados, quando o correto seria apresentar as toneladas
por quilómetro navegado, porque, simplesmente, as toneladas
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não expressam o valor do serviço prestado, por estar ausente
o dado da distância. Mas toda essa produção pode ser
considerada como referente ao total da via, de ponta a
ponta. Notamos um certo aumento da produção, de 1986 até
1989. E que grande parte do movimento de transporte não foi
executado em toda a via, mas só de Iboitirama a Juazeiro e
Petrolina. O trajeto é a metade do percurso total. Podemos
considerar que a média de carga no trecho total da hidrovia
tem-se mantido em 50.000t/ano.
Temos, abaixo, outros dados sobre a capacidade,
principalmente a dinâmica da frota, o que nos dá uma idéia
da sua utilização, que, em comparação com o quadro de cima,
é muito pequena. A eficiência da empresa não tem sido
animadora.
Esses são outros dados interessantes relativos aos
transportes, porque são dados coletados na eclusa de
Sobradinho. São dados estatísticos que retratam toda a
movimentação de transportes na via e, por isso, dão idéia da
carga transportada entre os extremos do rio nos três últimos
anos.
O quadro serve para mostrar, novamente, quão distante está
a movimentação alcançada da que seria compensadora para os
investimentos feitos no rio.
o meu objetivo foi demonstrar rapidamente aos senhores que,
para haver o transporte eficiente, apesar dos grandes
investimentos já feitos, o interesse dos transportadores em
tornar o São Francisco uma hidrovia teria de ser muito maior
que o demonstrado até agora. O Governo não tem meios para
maior volume de transporte para a hidrovia. A escolha da
hidrovia tem de ser espontãnea. A escolha deve recair em
projetos que apresentem menores custos de transporte em
obras alternativas. Entretanto, até agora, o rio São
Francisco só nos tem dado esperança. Existem estudos e
trabalhos elaborados para o rio São Francisco com previsões
muito grandes, de cargas de milhões de toneladas. Estudos
feitos em 1987 prevêem o transporte de cargas até o ano de
1996. Mas nossa experiência mostra-nos tranqüilamente que
esses estudos não condizem com a realidade.
Entretanto, vou apresentar aos senhores alguns estudos
sobre transporte que foram feitos recentemente pelo
economista Amilcar Dumont, Olretor do PRONAVE, baseados em
dados mais realistas sobre possibilidades concretas de
demanda. Esses dados foram colhidos mediante um contacto
direto com o mercado dos possíveis contratantes.
Os senhores podem ver que temos uma demanda de transporte
no sentido Sul-Norte de 1.283.000t e no sentido Norte-Sul,
de 700.000t. Tal demanda traria uma compensação para os
investimentos de manutenção da hidrovia.
E claro que teríamos de fazer no rio alguns investimentos

para manutenção da estrutura hidroviária. Aqui está o quadro
a que me referi. (Mostra transparência.) Inicialmente temos
aqui US$246.000.000,00 aplicados no São Francisco. Para
implantarmos uma navegação no São Francisco, dentro de
gabaritos que permitam que essa navegação seja tranqüila,
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segura e com velocidade aceitável em termos comerciais,
teríamos ainda de fazer muitos outros investimentos.
Teríamos de fazer um derrocamento inicial de 5.500m3, cujos
valores chegam a US$3.000.000,00, mais um balizamento
flutuante e sinalização no lago de Sobradinho. Teríamos
ainda de fazer uma sinalização no trecho entre Pirapora e
Petrolina no valor de Us$4.000.000,00. Além do mais, a
represa de Sobradinho tem problemas de manutenção.
Também gostaríamos de discutir o problema energético. A
represa foi construída interrompendo a navegação de um
trecho do rio, e o governo está tendo dificuldades com os
seus custos de operação e a sua manutenção. Acho que podemos
discutir com a CHESF esse problema relacionado ao setor
energético, pois a obrigação de manter a navegabilidade é de
quem interrompe o rio, e, até agora, essa matéria está
subordinada ao setor de transportes. A reforma da represa
de Sobradinho consumiria US$100.000,00, e além disso
precisaríamos de US$1.700.000,00 por ano para manutenção da
via em condições melhores do que as existentes. Tais
melhorias trariam aumento de segurança na navegação do rio e
diminuição da sinuosidade do canal. Talvez não tenhamos os
mesmos gabaritos de agora, porém, teremos mais qualidade na
manutenção e mais confiabilidade.
Esse é o quadro geral que gostaríamos de demonstrar neste

debate. A atividade de transporte não polui as águas e
pouco interfere no seu consumo. Mas, evidentemente, é
preciso, para Que se processe a navegação, determinado
volume de água, o que exige o controle do consumo. O Código
de Aguas estabelece como prioridade, a qual estão
subordinados todos os outros usos, exceto as primeiras
necessidades humanas, a navegação. O nosso quadro de
transportes mencionado aqui, até agora se insere no
gerenciamento dos recursos hidricos. Especificamente no São
Francisco, há um problema de vazão, que é controlado pela
barragem de Três Marias. E essencial que se estabeleça
certos limites para propiciar a navegação. Essa é uma
exigência que não tem sido satisfeita em grande parte, por
falta de uso, falta de interesse, falta de armadores e
operadores de transporte da via. Até agora, essas condições
não existem, mas a nossa esperança é que ela seja criada
com a implantação de corredores reais de transporte. O
transporte de grãos, feito atualmente pelo sistema
ferroviário. poderá, então, ser feito pelo São Francisco até
o porto de Vitória.
O Sr. Coordenador - Esta Coordenação passa a conceder a
palavra ao Dr. Ciro Loureiro Rocha, chefe da Divisão de
Aguas do DNAEE, e ao Dr. Theofilo Benedito Otôni Neto,
consultor independente, que discorrerão sobre o tema
"Perspectivas da Interligação das Bacias Hidrográficas dos
Rios São Francisco, Tocantins e Bacias Intermitentes do
Nordeste", e que disporão de 15 minutos, cada um, para suas
exposições. Com a palavra, o Dr. Oiro Loureiro Rocha.

Palavras do Sr. Oiro Loureiro Rocha
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O Sr. Ciro Loureiro Rocha - Sr. Presidente, demais
componentes da Mesa, senhores e senhoras, estamos, aqui, na
qualidade de técnicos do DNAEE, trazendo uma contribuição a
esse evento que reúne uma seleta platéia e já reuniu, na
parte da manhã, conceituados expositores, que trouxeram
grandes contribuições para discussão e reflexão. O tema
"Transposição de Aguas" é relativamente novo em nivel de
Brasil. Sabe-se que, a partir da década de 70, começou-se a
falar em transposição de águas. Nós, do DNAEE, fizemos
algumas avaliações, a partir de 1985, sobre alguns estudos
preliminares. Destaco, aqui, estudos preliminares, porque,
realmente, esses estudos não se aprofundaram na questão da
transposição de águas- Considero como fundamental que se
tenha em mente alguns parâmetros condicionantes, antes de se
pensar nessa transposição. Vou continuar falando, aqui, para
facilitar o acompanhamento das transparências.
Como podemos pensar em transposição? A partir de quê? A

exemplo de qualquer outro suprimento, você passa a importá-
lo a partir da hora em que você não dispõe dessa matéria. No
caso, água seria uma coisa semelhante. Quer dizer, nós só
vamos pensar em importar água de uma outra bacia a partir do
momento em que tivermos esgotado o potencial hidrico de
determinada região. AS transposições, entende-se, deveriam
estar inseridas num contexto mais amplo de planejamento e
utilização integrada de recursos hídricos. Essa foi uma
temática já perfeitamente abordada, aqui, pelos nosso
palestrantes-
Considera-se, também, como um elemento preponderante, que a
transposição de água seja uma opção da sociedade, não
devendo ser fruto de uma decisão unilateral. Um outro
aspecto importante é a discussão ampla, a participação
desenvolvida e a integração setorial- Quer dizer, entende-se
que um projeto da magnitude de uma transposição de água,
seja ele em que bacia for, deve refletir os resultados da
discussão de todos os setores envolvidos. Como uma primeira
abordagem, deverá ser feita a avaliação dos impactos
ambientais transpor água de uma bacia para outra significa
transpor ecossistemas diferentes. Sobre essa avaliação,
realmente, não se tem nenhum estudo aprofundado das
conseqüências da transposição de um ecossistema para
outro. Esse é um ponto que exige maior reflexão.
Existem alguns estudos sobre a possibilidade de se transpor

água para a bacia do rio São Francisco.
Vou relatar, agora, algumas avaliações que foram feitas em
alguns trabalhos. Como falou o Dr. Vinícius, nós, como
integrantes do DNAEE, que está preocupado com essa visão da
gestão e do planejamento integrado da utilização dos
recursos hidricos, temos que estar atentos para essa
fotografia, de uma forma não setorial, quer dizer, uma
fotografia em que estejam contemplados todos os usos da
água. Sob essa ótica, pretendemos desenvolver a nossa
exposição enfatizando alguns pontos para reflexão e
discussão do Plenário.
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O que se tem conhecimento hoje é de alguns estudos que
foram feitos - - e volto a frisar que são estudos
preliminares -, em que as questões técnicas não estão
aprofundadas. Foi feita uma avaliação em 1985, quando fomos
chamados a opinar sobre problemas de transposição. Fez-se um
levantamento da bibliografia existente no Brasil sobre o
assunto, até então. Existe um projeto em que se transpõem
águas da bacia do Tocantins, levando-as ao semi-árido
nordestino. Outro estudo foi feito sobre a transposição de
águas do Tocantins a partir do rio do Sono até o rio Preto,
alimentando o São Francisco, e, a partir do reservatório de
Sobradinho, uma outra transposição para a bacia do Piaui e
Canindé. Uma alternativa seria a partir do reservatório de
Sobradinho para a região do semi-árido, também, na nascente
do Canindé. Outra alternativa seria a reversão de águas do
São Francisco para a região do rio Vaza Barris, no vale do
Itapicuru. Essa última opção, que é a que está sendo
estudada no momento, é a transposição das águas do São
Francisco á jusante do reservatório de Sobradinho, a partir
da localidade denominada Cabrobõ, levando águas até as
bacias dos rios Jaguaribe, Apodi e Piranhas. Esse é um
estudo feito pelo ONOS na década de 80, e hoje está sendo
retomado como um projeto a ser implantado, provavelmente
ainda nesta década. isso é o que se tem hoje quanto a
estudos, sobre transposição de águas.
Dentro da idéia de um planejamento integrado, entende-se
que toda vez que se pensar em transpor águas de bacias
hidrográficas, isso deve estar dentro de um conceito amplo
de planejamento integrado, isto é, considerando-se a região
como uma região de planejamento. No caso, temos, aqui,
todo o poligono das secas, essa região marcada de verde e a
região de planejamento estariam envolvendo as bacias do São
Francisco e do Tocantins inicialmente. Quer dizer, para
efeito de planejamento, deve-se pensar numa região como um
todo, levando-se em consideração todas as suas
peculiaridades, e não apresentando projetos unitários e
específicos de uma microrregião. Esse é um principio que,
entendemos, deveria ser respeitado em qualquer tipo de
transposição que se possa fazer.
O que se constata hoje na bacia do rio São Francisco? O
que existe hoje? Temos a própria bacia do rio São Francisco
- como já foi dito hoje, no período da manhã - onde, segundo
estudos COOEVASF, estimam-se em cerca de 800.0001ha as áreas
potencialmente irrigáveis, mas apenas aproximadamente
150.000ha estão em operação atualmente.
Nas bacias onde se pretende implantar um sistema de
transposição a partir das águas do São Francisco, sabe-se,
hoje, que as áreas potencialmente irrigáveis seriam da ordem
de 812.0001ha. Mas as áreas que tõru recursos hidricos
próprios para se fazer a irrigação atingem 247.000ha e,
hoje, têm em operação apenas cerca 10.000ha. Isso é uma
constatação, é o que se vê hoje na bacia.
Em termos de aproveitamento hidrelétrico, o que temos hoje?

Temos, aqui, nas nascentes, Três Marias, no Estado de Minas;
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descendo, Sobradinho: projetados, Orocó e Ibó, Itaparica; já
em operação. Moxotõ, Paulo Afonso e Xingó, e Pão de Açúcar.
Esse é o quadro de aproveitamento hidrelétrico na bacia do
São Francisco. É o que se constata hoje.
E esse, aqui, seria o trecho do sistema adutor em que está

sendo discutida a transposição, o trecho adutor principal, e
que estaria levando as águas do São Francisco até o semi-
árido nordestino. Esse é o retrato que se tem hoje, ou seja,
a transposição do São Francisco a partir do Cabrobô,
derivando, inicialmente, uma vazão de 50m3 por segundo e,
para a previsão do projeto final, da ordem de 280m3 por
segundo.
A partir dessas constatações, que seria o que chamamos o
retrato da bacia, o que se pretende? Constatou-se que;
a) existe um potencial hídrico subaproveitado no semi-
árido, em particular, nas bacias do Jaguaribe, Piranhas e
Apodi
b) havendo uma intensificação no ritmo de implantação dos
projetos existentes de novas áreas irrigadas no semi-árido,
o potencial das bacias do Jaguaribe, Piranhas e Apodi
estaria aproveitado integralmente a partir do final da
década de 90. Evidentemente, expansões adicionais
necessitariam da reversão de águas do São Francisco;
c) no médio e submédio São Francisco, a totalidade dos
800.000ha abrangidos pelos perimetros planejados conta com
recursos hidricos perenes em quantidade e qualidade
adequadas.
Continuando as constatações, nas regiões dos rios
Jaguaribe, Piranhas e Apodi, os recursos locais podem se
tornar suficientes, se os projetos de irrigação que estão
sendo implantados se efetivarem.
A retirada de águas do São Francisco ocasionará uma perda

de geração nas usinas da CHESF.
Num projeto de transposição dessa ordem, a retirada de

água do São Francisco, todo o sistema de transposição será
motorizado, e os bombeamentos serão necessários nos projetos
de irrigação. Com isso, vai haver uma demanda e um conflito
com relação â geração de energia elétrica.
O que se tem como aspecto positivo de , uma transposição de
águas, em especial no São Francisco? E o aproveitamento
integrado de recursos naturais de água, solo e energia em
nível de região hidrográfica do Norte e do Nordeste, visando
alcançar, em médio e longo prazos, desenvolvimento regional
mais equilibrado ou incentivo para irrigação das águas do
São Francisco na sua própria bacia e em bacias vizinhas, uma
vez esgotado o potencial hidrico economicamente
aproveitável. A compensação das perdas na geração do
complexo de Paulo Afonso, com energia da Amazônia, seria
transferida por meio de interligação de energia elétrica
dos sistemas do Norte e do Nordeste. Em vez de se transpor
água do Tocantins para compensar as perdas na bacia do São
Francisco, hoje o sistema energético interligado nas regiões
Norte e Nordeste permite-nos que transportemos energia e
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compensemos a perda de alguma forma. Essa é uma avaliação
prel minar.
A seleção de alternativas na solução para as bacias dos
rios São Francisco, Salgado, Jaguaribe. Piranhas e Apodi
merece estudos mais detalhados, haja vista a necessidade de
reforço da disponibilidade hídrica nessas bacias para uma
futura expansão das áreas irrigadas.
Os custos dessas obras de transposição, comparadas dentro
dessa variação preliminar em relação a uma alternativa de
captação no Tocantins, são aparentemente menores em face dos
benefícios que poderiam advir com o aproveitamento das águas
nas bacias receptoras.
Com relação aos aspectos de cautela, o que seria
recomendado? Seria recomendado que projetos de grande porte,
como transposições, se façam num contexto de planejamento
integrado, como já foi frisado, insistentemente, por vários
outros expositores.
A perenização ou o aumento da oferta de água numa região
semi-árida não é condição suficiente para o seu
aproveitamento racional. O que significa dizer que não é
suficiente apenas colocar água numa região que é carente de
água, sem proporcionar condições suficientes para que ela se
desenvolva, estando embutidos nesse contexto as questões
regional e de planejamento. Deve-se dar prioridade à
implantação de projetos de irrigação já programados, antes
de se lançar mão de custosas obras de irrigação de bacias.
Isso é um aspecto de cautela. A falta de um planejamento
global, de projetos estruturais, como uma transposição de
propostas, pode levar a uma locação pouco eficiente dos
recursos disponíveis para investimentos. A simples
construção das obras hidráulicas sem o cancelamento dos
entraves sócio-econômicos, políticos e institucionais poderá
colocar em sério risco o sucesso do empreendimento.
Aspectos que devem ser esclarecidos: transposição "versus"
avaliação dos impactos ambientais. Como é que se resolve
essa questão?
Quais as diretrizes e os instrumentos previstos para o
equacionamento da questão fundiária a fim de compatibilizar
objetivos sócio-econômicos, intensa geração de empregos e
assentamento de famílias com a realidade fundiária atual;
entendimentos com o setor elétrico e retirada de águas do
rio São Francisco. Como vem ocorrendo isso? E a participação
da sociedade na definição do projeto de transposição? Como é
que se resolve a questão do atendimento às prescrições
legais contra a derivação de águas públicas?
Segundo o Código de Aguas, o rio São Francisco é um rio
federal, e o poder concedente deve ser chamado a participar
dessa questão. A transposição de águas deve ser colocada na
perspectiva de um plano estratégico de ação para a região
Nordeste.
Surgem dai algumas recomendações: considerar para efeito de
planejamento de recursos hidricos no Nordeste a região
hidrográfica dos rios Tocantins, São Francisco. Parnaiba e
bacias do semi-árido; considerar, de modo integrado, o
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aproveitamento racional dos recursos de água, solo e
energia, tendo em vista o desenvolvimento equilibrado das
diversas regiões e a preservação desses recursos naturais;
colocar os projetos de transposição de bacias dentro do
contexto mais amplo de um plano de utilização integrada de
recursos hidricos, com visão de longo alcance, que forneça
uma ordenação de prioridades e um referencial para a ação
dos diversos órgãos governamentais e da iniciativa privada,
articulando as políticas setoriais; dar prioridade ao
aproveitamento dos recursos hidricos ainda não explorados e
economicamente aproveitáveis das próprias bacias
hidrográficas antes de utilizar água importada por meio de
transposições; fixar, como diretrizes operativas nas
transposições, a vinculação da grandeza das vazões derivadas
estritamente às necessidades efetivas dos aproveitamentos
implantados nas bacias receptoras.
Essa é a contribuição que estamos trazendo nesse evento
para reflexão e futuras tomadas de decisão quanto ás
transposições de águas, em especial, da bacia do São
Francisco. Obrigado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. Theofilo Benedito

Otóni Neto.
Palavras do Sr. Theofilo Benedito Otõni Neto

O Sr. Trieofllo Benedito Otóni Neto - Exmo. Sr. Deputado,
Presidente da Mesa, Reinaldo Moura Ferreira, 00. Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe; senhores
representantes do povo, nos níveis municipal, estadual e
federal; autoridades presentes; minhas senhoras e meus
senhores, é para nós uma honra muito grande participar deste
evento a convite da Assembléia do Estado de Minas Gerais. E.
como uma modesta e pálida contribuição que representa uma
forma de mostrar nossa gratidão por esse convite, passamos
ás mãos do Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado José Ferraz, um resumo
muito ligeiro de 15 dias de trabalho em que compilamos
alguma matéria relacionada com o tópico "Transposição de
vazões para as principais bacias carentes do Nordeste
brasileiro". Ele fará uso dessa publicação da maneira que
achar mais adequada.
Passamos, também, uma cópia dessa publicação ao Engg
Theodomiro, amigo de longos anos.
Essa publicação compõe-se de seis capítulos e de uma
apresentação inicial. Capítulo 1 - A ecologia das bacias
hidrográficas, degradação e regeneração ambiental Capitulo
II - A degradação ecológica das bacias carentes do Nordeste
e sua recuperação ambiental; Capitulo III - Conceitos
básicos da transposição de vazões para as bacias carentes do
Nordeste importadoras de deflúvios; Capitulo IV - Conceitos
básicos da transposição de vazões, considerando as bacias
exportadoras de deflúvios; Capitulo V - Problemática para a
transposição de vazões para as bacias carentes do Nordeste;
Capítulo VI - Considerações finais e sugestões.
E urna matéria resultante de 20 anos de estudos, de
trabalhos e de pesquisas. Ficamos pesarosos pelo fato de o



jovem representante do DNAEE, que falou antes de nós, não se
ter referido a esse longo trabalho de 20 anos, realizado
por nordestino cearense, que se preocupa com esses problemas
e vem publicando esses assuntos em revistas oficiais. Caso
ele queira, poderemos encaminhar-lhe toda a matéria
referida.
A publicação em nossas mãos ficará para apreciação dos
senhores. Ela já foi entregue ao Presidente da Assembléia.
Nela consta lista bibliográfica que sugiro seja lida pelos
colegas do DNAEE.
Podemos nos expandir com essa desenvoltura visto que muitos

desses colegas passaram pelos bancos da Escola de Engenharia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro onde lecionava.
Esta a razão de nossa forma de falar, um tanto informal,
pelo que pedimos desculpas.
Procuraremos ser rápidos para atender á disposição
regulamentar do coordenador dos trabalhos. Por uma questão
disciplinar, pretendemos acatá-la. Dispomos de menos de 15
minutos improrrogáveis.
Restringiremo-nos a algumas considerações muito rápidas,
transcritas, algumas delas, no Capitulo VI-Considerações
finais e sugestões. No item 6.1 deste capítulo, escrevemos:
"Em fins da década de 70, tivemos a oportunidade de
entregar, pessoalmente, em mãos do Ministro Andreazza. em
Brasília, o dossiê sobre estudos preliminares, referentes ás
principais bacias carentes do Nordeste, com exceção do rio
Apodi, que é de fácil solução porque na época não tinha O
desenvolvimento que hoje possui, envolvendo estimativas de
custos, de pré-dimensionamento, etc. Por estranha
coincidência, previmos, na época, há 20 anos atrás, a
derivação de 60m3/s, do rio do Sono, a bacia do Tocantins,
sendo 10% desse total correspondente a perdas em trânsito.
Esse curso de água é afluente da margem direita do rio
Tocantins.
Para que se tenha idéia do trabalho que realizamos com
nossa equipe, há 20 anos, com base em pessoal técnico da
Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, chegamos aos seguintes números: potência máxima
absorvida de 2.500MW, potência gerada nas usinas reversíveis
de 1.555MW, custo anual relativo ao metro cúbico de água
transposta de US$0,12, etc. Foi um trabalho amplo e
consciencioso, que consumiu muito tempo e que foi publicado
na revista "Defesa Nacional", órgão oficial das Forças
Armadas Brasileiras, há cerca de 15 anos. Poderá ser
encontrada, também, na biblioteca do Departamento Nacional
de Obras contra a Seca, uma publicação muito bem feita sobre
essa mesma matéria, como também um opúsculo publicado pelo
Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, onde fomos convidado
para uma apresentação desse assunto. Esse material está á
disposição de quem dele necessitar.
Não vamos gastar tempo lendo, porque o tempo é curto, e o

Sr. Coordenador é muito rígido em matéria regulamentar. Por
uma questão de ética apenas, achamos que conviria, pelo
menos, que se citassem, como é comum ser feito, os trabalhos
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referidos. Aqueles realizados por nossas equipes - como o
que agora estamos apresentando à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais e á CIPE - São Francisco se resultaram de
esforço Idealístico ditado pelo desejo de sermos úteis ao
nosso Nordeste. Estamos citando agora esses trabalhos,
realizados anteriormente para ficar demonstrado que a
problemática que hoje está preocupando as comunidades
políticas nordestinas vem merecendo nossa atenção e estudos
há cerca de 20 anos, não como consultor independente, mas
como pesquisador, como professor universitário e como um
indivíduo que acredita que as coisas devem ser feitas com
honestidade, idealismo e sinceridade.
Embora pertencendo à tradicional família mineira, com
raízes no Serro, tivemos o privilégio de vir ao mundo em
Orôs, no Ceará, nos bons tempos do ilustre paraibano,
Presidente Epitácio Pessoa. Meu pai. Augusto Benedito Otôni,
mineiro de Baependi, engenheiro diplomado nos Estados
Unidas, fazia parte da equipe contratada para lá trabalhar
no até hoje insolúvel problema de combate às secas. Talvez
dai se explique nossa atração pela água e pelas secas do
Nordeste, das quais somos um persistente estudioso.
Fazemos uma ligeira apreciação, resumida no trabalho atual,

dos aspectos acadêmicos da questão quanto à parte ecológica
e à parte ambiental. Estamos preocupados porque estamos
constatando que os condicionantes da transposição de vazões
estão sendo enfocados de maneira muito setorial e deveriam
ser tratados de maneira mais holistica. Em cada subcapitulo
tecemos resumo ligeiro sobre os tópicos mais significativos
tratados no capitulo básico. Por exemplo, no Capitulo VI.3,
as considerações finais mais sugestivas sobre a matéria
apresentada no Capitulo 1 - A ecologia das bacias
hidrográficas; degradação e regeneração ambiental são
referidas de forma resumida em alguns itens apenas. E assim
por diante, cobrindo os cinco capítulos constantes na
monografia.
Sobre o Capítulo III, existem bibliografias interessantes.
A transposição de vazões tem trazido muitos problemas para
os EUA, México, Rússia, etc. Não devemos cometer os mesmos
erros. Atualmente, sabe-se que o problema básico é de
natureza ambiental, holística ou universal. Foi modificada a
antiga sistemática de 50 anos atrás, válida para a
Califórnia, para o sul da Rússia e para o México. Na época e
nesses países, como em outros, desejou-se realizar a
transposição como talvez esteja se pensando em fazer no
Brasil, hoje em dia: quantos hectares de terra irrigada,
quantos metros cúbicos de água para o abastecimento, etc.
Integrar esses valores e concluir sobre o quantitativo da
vazão a transferir. Não é assim q ue se faz hoje em dia.
No capitulo rI! - Conceitos básicos da transposição de

vazões para as bacias carentes do Nordeste importadoras de
deflúvio -, as bacias referidas são as mais sacrificadas. Os
usuários do São Francisco devem ter se assustado vendo a
possibilidade de águas da bacia serem levadas para outras
bacias, sem maiores explicações. Eles querem saber como vai
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ser isso, por q ue e como vai ser. E têm toda a razão. Por
outro lado os usuários das bacias carentes do Nordeste têm
toda a razão em querer solucionar seus problemas, que são
muito mais sérios do que se pensa.
No Capitulo V, selecionamos o seguinte resumo: item 1: as
bacias hidrográficas serão umedecidas; umedecer e não
perenizar, porque seca é um problema de terra e não de água
somente. Morre gado em terrenos localizados a 2km do rio
São Francisco. A importação de vazões deverá atender aos
Estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Não estão
incluídas as bacias do Estado de Pernambuco. Por estarem
localizadas na grande bacia do São Francisco, elas poderão,
todavia, ser também umedecidas, aproveitando facilidades a
serem implantadas para se promover a transposição de vazões
referidas, se a captação de água for em Cabrobó ou no
reservatório de Sobradinho - PE. Não vamos usar água do São
Francisco para transpô-la para dentro da sua própria bacia.
Elas devem ser umedecidas, porém dentro desse conceito de
serem bacias próprias da grande bacia.
Item 2 - Definida a viabilidade política do empreendimento,

o umedecimento das bacias carentes do Nordeste deverá ser
realizado atendendo à realidade nacional e aos superiores
interesses do País e do Nordeste; após a utilização dos
recursos próprios das bacias a serem beneficiadas; enfocando
holisticamente os problemas a serem resolvidos e visando
valorizar a qualidade de vida das comunidades nordestinas,
através da implantação de sistemas atuaclonais prudentes e
flexíveis, gerando impactos ambientais previsíveis e
controláveis, a partir de esquema emergencial Imediato que
vise á recuperação ecológica urgente dos ecossistemas
degradados. Esse ê o grande problema. O problema das bacias
carentes é um problema de recuperação, de revitaLização
ecológica. Não é um problema de custo e beneficio. E muito
mais sério do que isso. Futuramente será, mas no momento,
não. No momento, o problema é resolver com a urgência
possível a revitalização ecológica dessas bacias.
O desenvolvimento socloeconônico das bacias deverá ser
equacionado em Plano Diretor de Umedecimento das Bacias
Carentes do Nordeste, a ser definido com a participação das
entidades interessadas na matéria, com a consulta e
conhecimento das comunidades a serem afetadas. Deverá
atender à conservação do meio ambiente.
Tais problemas, meus senhores, estão acontecendo porque,
até hoje, o Nordeste vem sendo tratado de uma maneira
inadequada quanto ao aproveitamento de seus recursos
naturais. Está ai o resultado. Entretanto, não podemos nos
queixar, porque a natureza é sábia, ela sabe o que faz. E o
que chamamos em ecologia de efeito bumerangue.
Item 3 - Não vamos lê-]o, porque é uma parte mais

tecnológica e o tempo urge.
Item 4 - As atuações imediatas destinadas à implantação das

obras emergenciais de transposição de vazão poderão ser mais
simplificadas, deverão ser construídas com prontidão,
segurança e flexibilidade, levando-se em conta o
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desenvolvimento das bacias carentes, de acordo com o subitem
2.
Devemos, meus senhores, tentar desenvolver essas bacias e

não continuar explorando-as inadequadamente, cada vez mais!
E um erro que deverá ser corrigido com a maior rapidez
possível! Manter sistema de pressão ecológica nessas bacias
em estado de exaustão ambiental é um verdadeiro crime contra
a natureza!
Não somos conservacionista. Sonos professor catedrático da
Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Ministramos aulas em várias universidades e sabemos
perfeitamente que o papel do planejador e engenheiro é atuar
de acordo com as leis da natureza. E o que devemos fazer,
de uma maneira criativa, inteligente, e não procurando
ofender as forças da natureza, como normalmente se faz.
Foi-nos instado concluir a exposição, fato que lamentamos.
Entretanto, como somos disciplinado, entendemos que as
ordens superiores não são discutíveis e devem ser
cumpridas. Encerramos, portanto, nossa exposição,
lamentando não poder trazer para os senhores mais alguns
subsídios para conhecimento genérico da problemática E pena
que sejam despendidos esforços e dinheiro para se ter apenas
15 minutos para exposição de assunto tão absorvente a um
plenário tão simpático e interessado. Entretanto, o
Regimento nos obriga a isso e, assim sendo, vamos cumpri-]o.
O Sr. Coordenador - A Coordenadoria passa a conceder a
palavra aos debatedores convidados, que disporão de 15
minutos, cada um, para sua intervenção. Antes, porém,
informa ao Plenário que, após as palavras dos debatedores,
todos os presentes poderão formular perguntas oralmente ou
por escrito O primeiro debatedor será o Dr Josué Seroa da
Motta, Coordenador Estadual de Projetos da EMATER-MG. Com  a
palavra, o nosso convidado.

Palavras do Sr. Josué Seroa da Motta
O Sr. Josué Seroa da Motta - Exmo. Sr. Deputado Reinaldo

Moura Ferreira, DD. Presidente da Assembléia Legislativa de
Sergipe; demais componentes da Mesa, minhas senhoras, meus
senhores, meu nome, como já foi dito, é Josué Seroa da
Motta. Sou engenheiro agrônomo de formação e gostaria de dar
um enfoque, talvez um pouco diferente do que está sendo dado
atualmente no encaminhamento da transposição das águas do
São Francisco.
Acredito que a transposição das águas do São Francisco,
como das de qualquer outra bacia hidrográfica que possa
existir, está vinculada especificamente ao processo de
segurança alimentar. Já se sabe, e estão até mesmo defasadas
algumas informações, da fome que grassa neste Pais, levando
a uma situação calamitosa 33 milhões de patricios nossos.
Quando se pensa numa transposição de águas, acredito que a
intenção primordial do Governo seja a reversão desse
processo que estamos vivendo no Pais, que tem tudo para ter
abundãncia alimentar, mas, devido a fatores econômicos e
sociais e à má administração, está vivendo uma calamitosa
situação, principalmente nos Estados nordestinos.
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Minas Gerais - e posso falar nisso em nome da Secretaria de
Agricultura, porque tivemos reuniões recentes com o
Secretário da Agricultura e outros segmentos - absolutamente
não é contra a transposição das águas do São Francisco para
irrigação do semi-árido, principalmente envolvendo a
irrigação de 1.600.0001ha de terra.
Sabemos das necessidades dos nordestinos, mas, de qualquer
forma, nós, de Minas, temos preocupações muito grandes com
esse projeto, devido a uma série de fatores básicos.
Primeiro, se aceitarmos como premissa a intenção de um
projeto como esse, de mitigar a fome dos nossos
companheiros, deveremos levar também em consideração que,
aqui em Minas, temos a gênese das águas do São Francisco, já
que 70% das suas águas têm origem em Minas Gerais - a vazão
da foz do São Francisco gira em torno de 3.100m3/s, e Minas
Gerais fornece, ao atravessar as fronteiras com a Bahia,
aproximadamente 2.100m3/s. Acredito que Minas é muito
importante por toda essa abundância de águas que esse rio
fornece, permitindo não só a geração de energia, mas também
a produção de alimentos.
Partindo dessa premissa, temos de levar em consideração o

que foi dito pelo Dr. Octávio Elísio, com muita propriedade,
e pelo orador que me antecedeu. Trata-se de uma visão
mítica, segundo a qual o todo está na parte, e a parte está
no todo. E a visão de uma totalidade, mas não perdendo de
vista as suas partes. O processo maior que tem que ser
enxergado dentro desse contexto da transposição das águas é
o manejo integrado das bacias hidrográficas. Até hoje, nós
temos sentido, de uma certa forma, uma deficiência no manejo
de nossas bacias, principalmente na Região Sudeste e
especialmente em Minas Gerais, que carrega o nome de "caixa-
d'água" dessa região.
O manejo integrado das bacias hidrográficas é uma visão da

garantia da qualidade e da quantidade de água. Transpor uma
água que não existe não é possível. A natureza não produz
água. Essa água que está sendo colocada á minha frente pode
ser exatamente uma água que Jesus Cristo ou Nabucodonosor
tomou, porque a água é simplesmente reciclada na atmosfera.
Já foi dito anteriormente da pouca disponibilidade de água
no nosso planeta, sendo que o Brasil possui 20% da água doce
disponível. E Minas Gerais, como já disse, é a caixa-d'água
da Região Sudeste e é responsável pela geração da energia de
Itaipu, bem como pela geração da energia do complexo
nordeste.
Levando em consideração essas premissas, devemos ressaltar
a necessidade de o Governo ficar alerta para o processo do
manejo integrado das bacias hidrográficas, principalmente
dentro do aspecto de microbacias hidrográficas.
Quando se fala em manejo integrado, queremos falar sob os
aspectos: água, solo, vegetais, enfim, todas as partes
físicas bióticas e abióticas. Dentro desse aspecto, temos
que levar em consideração que nós, aqui em Minas, não temos
recebido recursos necessários para a estabilização de nosso
regime hídrico, principalmente no alto São Francisco. Minas,

r "1
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hoje, tem 2/3 dos afluentes do São Francisco, A essa
altura, deveria ser dada maior atenção ás águas de Minas,
para que possa vir a acontecer essa transposição.
Minas tem uma série de áreas que poderiam ser irrigadas. Só
no alto São Francisco, segundo estudos feitos pelo Prof.
Alberto, aqui presente, aproximadamente looha de solos
poderiam ser aproveitados.
Como disse, na parte da manhã, o Prefeito de Três Marias,

Manuel Castelo Branco, o alto São Francisco não recebe a
atenção devida por parte do Governo na manutenção das suas
nascentes e no manejo adequado de suas bacias hidrográficas.
Caso não haja uma reversão dessa situação politica, teremos
sérios problemas no futuro, em termos de vazão e de
preservação de nossa biodiversidade, pois as lagoas
responsáveis pela estabilização dos rios estão secas, além
de haver uma série de ações provocando a devastação das
matas ciliares, das matas de toco, das matas de recarga e
das matas de fundo de vale. E nada disso é tratado. Acho
que, quando pensamos em problemas de irrigação e de
manutenção de água, temos de pensar na preservação das
microbacias hidrográficas. E através dos pequenos afluentes
que se fazem os grandes afluentes. E esses grandes afluentes
é que vão dar vazão ao São Francisco.
Acontece uma coisa muito interessante, quando se fala em
água. A água é produzida em termos de precipitação
pluviométrica, mas é armazenada no solo. Em cada setor
agrícola, existe o armazenamento da água junto com a parte
de engenharia civil. No momento em que houver uma cobertura
adequada, um manejo adequado do solo, teremos, praticamente,
garantidas as vazões do próprio rio e as recargas dos
lençóis subterrâneos, que são responsáveis por tudo o que
acontece no rio, Infelizmente, o assunto não vem á baila,
não é tratado com a seriedade que merece. Não temos, no
Brasil, um plano de conservação e manejo do solo. A parte de
"desertificação", entre aspas, e a parte de desmatamento
estão sendo tratadas única e exclusivamente pelo aspecto
técnico. A parte do desmatamento, no caso de uma população
que passa fome, como, por exemplo, a do Norte, ou a parte da
ocupação Inadequada do solo passam pelos aspectos social,
cultural e econômico. Ninguém faz conservação do solo se
estiver passando fome. A pessoa tem de ocupar o terreno,
mesmo indevidamente, para ter garantido seu sustento.
Enquanto não verificarmos, dentro do aspecto econômico, o
problema do desmatamento, do mau manejo do solo e de bacias
hidrográficas, nós simplesmente faremos discussões frias,
sem a presença do homem, fator essencial de todas as nossas
ações. Ele não é a medida de todas as coisas, como diriam
alguns filósofos pré-socráticos, mas é algo que está
interligado com este grande planeta, junto com uma série de
processos.
Então, minha contribuição, como engenheiro agrônomo e como
extensionista, é a de mostrar que devemos estudar a
transposição dentro de uma visão mais aberta, mais ampla, em
termos de um manejo mais adequado das bacias e com consulta
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às populações ribeirinhas, para sabermos o que vai
acontecer, como a Bahia está fazendo, segundo o meu amigo
Theodomiro. A Bahia já está levando esse assunto para ser
discutido em nível das populações ribeirinhas. Acho que
Minas precisa levar esse assunto à discussão- Como
Theodomiro falou, Minas, talvez, trabalhe muito em silêncio.
Precisa soltar a voz e levar esse assunto para ser
discutido em nivel das populações ribeirinhas do São
Francisco, para ver se è isso que elas querem, quais seriam
as conseqüências da transposição, por que isso está
acontecendo.
Por que está acontecendo? Por que não se está dando
incremento às ações que já se comprovou serem economicamente
viáveis em termos de irrigação em Minas Gerais? Pelos dados
que nos chegaram, sabemos perfeitamente que a transposição
do São Francisco, que passa por Minas Gerais, conforme já
dissemos, vai trazer um consumo de energia de uma magnitude
tamanha que representaria, talvez, a geração de três usinas
de Três Marias. A que preço sairia essa água para
irrigação? A US$10.000,00 por hectare, 1.600.0001ha de terra
irrigada sairiam a US$16.000.000.000,00, mas a transposição
das águas sairia a US$2 l00000000,oO. Seriam gastos
IJS$18.000.000.000,00 dentro de uma perspectiva pouco
conhecida, porque o projeto até hoje não é bastante
transparente.
Então, a nossa colocação básica, especialmente dentro da
extensão rural, é que precisamos conhecer melhor esse
projeto, discutir melhor esse projeto com a sociedade e
enfocá-lo dentro da visão que já haviamos colocado
anteriormente, que é a visão de segurança alimentar. Quando
se fala em segurança alimentar, fala-se em garantia de
emprego, garantia de alimento e distribuição de renda. Não
é única e exclusivamente cesta básica para quem não tem
condições de comprá-la. E também um resgate da própria
dignidade do nosso povo, que tanto está necessitando disso.
E é isso que nós, do serviço de extensão rural, tentamos
fazer. Não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Muito
obrigado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o segundo debatedor
desta tarde, Sr. Rodolfo Leite de Oliveira, Vice-Presidente
do Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia do Rio
Paraíba do Sul.

Palavras do Sr. Rodolfo Leite de Oliveira
O Sr. Rodolfo Leite de Oliveira - Sr Presidente desta
Mesa, Deputado Reinaldo de Moura Pereira, Presidente da
Assembléia Legislativa de Sergipe, demais componentes da
Mesa, estou, neste momento, representando o nosso
companheiro de comitê, Dr. Klaus, que, por motivo de saúde,
não pôde comparecer a esta importante reunião.
o Comitê da Bacia do Paraiba do Sul está ansiosamente
aguardando que, na terceira etapa, amanhã, seja aprovado o
protocolo da criação da CIPE- Paraíba do Sul, porque, na
realidade, essa idéia fabulosa da criação da CIPE é o
respaldo politico que faltava aos comitês, para que,
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realmente, as suas decisões possam alcançar alguma execução.
A falta de respaldo político, no caso do CEIVAP, já se faz
sentir na disputa pela quantidade de água do Paraíba do Sul.
órgãos do Estado de São Paulo já manifestaram oficialmente o
desejo de criar o Comitê do Paraíba do Sul na parte do
Estado de São Paulo, sugerindo que Minas e o Rio de Janeiro
fizessem o mesmo. Isso é um absurdo. Seria o inicio da
guerra das águas no Paraíba do Sul. Está faltando esse
respaldo político, e somente os parlamentares estaduais,
que têm a visão do distrito eleitoral, porque a maioria
deles vem de uma área concentrada de suas regiões para
trazer o seu ponto de vista, e somente sua pressão política
poderá evitar que tais disparates possam acontecer em outras
regiões do Brasil.
Então, estamos aguardando e temos a certeza de que a CIPE -
Paraíba do Sul virá rapidamente, para que seja o poder
moderador que equilibrará os interesses dessa bacia.
O nosso Secretário Octávio Elisio, na sua exposição,
enfatizou um ponto, hoje unânime na área de gestão de
recursos hidricos, que é a gestão por bacia, a única forma
de serem satisfeitos todos os interesses e de ser resolvida
a questão fisico-geográfica sem detrimento de qualquer das
partes.
Também o uso múltiplo das águas tem que ser estabelecido

definitivamente no Brasil, para que não ocorra o que ocorreu
com as hidrovias previstas no plano nacional do antigo
Ministério da Viação, que estabelecia a obrigatoriedade de
se construírem eclusas a cada intervenção nos rios, para que
as hidrovias nacionais realmente existissem-
0 nosso Or. Vinicius expõs o ponto de vista do DNAEE,
relacionando sua fala com o projeto sobre gestão de recursos
hídricos que está, lamentavelmente, há mais de dois anos em
tramitação no Congresso Nacional, enfatizando a criação de
comitês, o que pressupõe a gestão por bacia.
Mas há contradição aparente, no caso do São Francisco. A
bacia seria estendida até o Ceará. Gestão por bacia é uma
coisa que não pode ser alterada. Nesse caso, naturalmente, a
visão do Governo Federal seria a interligação ou
transposição do São Francisco. Mas ai há contradição até no
substitutivo ao projeto de lei que está em tramitação no
Congresso. Gestão por bacia não é gestão de interligação de
bacia. As decisões de interligação têm que ser tomadas pelo
Comité de Bacias. Até lá, qualquer intervenção é, no mínimo,
contraditória com o que o Governo Federal estabelece no seu
projeto de lei.
Todos os aspectos das falas e das palestras feitas
demonstram que todos nós estamos num vácuo. Não temos
legislação que regulamente a matéria. A Constituição Federal
definiu o que são rios nacionais e rios estaduais. No caso
do São Francisco, sua calha é nacional, mas todos os seus
afluentes são estaduais. Segundo a Constituição, são dez no
Estado de Minas Gerais, assim como toda a água subterrânea.
O projeto de lei, na sua fase atual, não contempla nenhuma
forma possível de tornar compatível essa posição da
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Constituição, em que os rios federais são bens da União, e
os rios estaduais são bens dos Estados.
Mas como haverá compatibilidade na área da criação de
comitês por bacia? Que bacia será essa? Haveria bacia
nacional? Haveria bacia estadual? E os comitês estaduais?
Como ficaria o rio Amazonas e a bacia do Prata? Nada disso
se depreende do projeto em discussão na Câmara Federal. No
caso de São Paulo, a legislação já está em vigor. O Estado
de São Paulo correu na frente e, no vácuo da inexistência de
legislação federal, criou a sua própria. Em Minas Gerais,
esta Casa já aprovou o projeto de gestão de recursos
hídricos de Minas Gerais - como está aqui no projeto de
autoria do ilustre Deputado Roberto Amaral -, que deverá ser
entregue ao Executivo para exame e sanção. Mas a União
continua sem legislação.
O que se concluiu desta exposição é que a base legal não
existe. Cada um vai fazendo aquilo que é preciso ser feito.
Apesar da falta de legislação, não se pode parar de fazer.
No caso de Minas Gerais, as outorgas são feitas
criteriosamente e em harmonia, como disse o Or. Octávio
Elisio, com a legislação do meio ambiente. Não pode ser de
outra forma. A obrigação do cidadão é seguir a legislação
vigente. Mas sente-se a dificuldade, porque não é possível
administrar, no caso de Minas Gerais, 10 mil cursos de água,
que são considerados bens do Estado de Minas Gerais. Não é
possível gerir 10 mil cursos de água com administração
centralizada na Capital. Com a descentralização, a
administração deverá ser feita pelos comitês ou pelos
subcomitês estaduais, para que, dessa forma, como está
previsto na proposição de lei do Deputado Roberto Amara], os
órgãos de gestão estadual sejam os coordenadores da
administração desta riqueza imensa do Estado, que são os
recursos hídricos daqui oriundos.
Em resumo, esses pontos foram os que nós julgamos os mais
importantes aqui abordados pelos palestrantes. Mais uma vez,
deixamos aqui os nossos cumprimentos às Assembléias
Legislativas dos Estados que compõem a CIPE - São Francisco
por essa iniciativa, porque, dessa forma, estão atuando na
gestão dos recursos hidricos e no amparo político a todos os
Estados que participam desta CIPE. Esperamos que, em breve,
tenhamos em todas as bacias importantes do Brasil as suas
Assembléias Legislativas estaduais atuando juntamente, para
que dessa cobertura política resultem benefícios para a
gestão dos recursos hídricos do Brasil.
O Sr. Coordenador - A coordenadoria passa a palavra ao
terceiro debatedor. Deputado Geraldo Coelho, da Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco, que disporá de 15
minutos.

Palavras do Deputado Geraldo Coelho
O Deputado Geraldo Coelho - Sou da malha do São Francisco,
de Petrolina, sou do semi-árido, sou pernambucano e faço
política há muito tempo.
Quero dizer que a minha cidade assistia, há mais de 20
anos, à passagem dos flagelados através dessas navegações
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do São Francisco, do navio gaiola, e vinham aqui para Belo
Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Hoje, São
Paulo é, até, a cidade mais nordestina do Brasil. Por lá
passava tudo isso, os homens iam, e ficavam as famílias, as
mulheres e as filhas, que se prostituíam. O reencontro
dessas famílias era difícil.
Mas nós entendíamos que, com o rio São Francisco, água e
solo, era possível transformar a região. Politicamente, um
grupo de irmãos, os Coelhos, nos debruçávamos sobre esse
problema para tornar Petrolina viável.
Hoje, Petrolina é quase uma São Paulo; começa a receber os
nordestinos, e ali eles param nos momentos mais difíceis.
Petrolina hoje representa um lugar de trabalho, de opção,
porque a irrigação se tornou um fato realmente concreto,
capaz de conter o êxodo, servindo como urna cidade barreira.
Não paramos por ai e, realmente, fizemos um verdadeiro
sacerdócio do Nordeste, buscando a construção de açudes,
aproveitando as águas interiores e levando o ensinamento da
irrigação, para que os homens lá ficassem e para que não
acontecesse o êxodo rural
Muita coisa foi feita não só por influência nossa, mas por

determinação dos políticos, dos homens do Ceará, da Paraiba,
do Rio Grande do Norte, que construíram muitos açudes,
represaram as águas para conter, também, o êxodo rural e
tornar aquilo tudo possível.
Mas acontece, senhores, que nem sempre essas águas
sustentam um projeto de irrigação disciplinado. A irrigação
não pode faltar em nenhum momento. Alguns açudes desses,
implantados no serviço de irrigação, ás vezes entram em
dificuldades, as plantações morrem, e há ineficiência do uso
da água, seja pela falta ou porque esta fica salgada, porque
o açude passou muito tempo sem sangrar e, por isso, passa a
ter água de péssima qualidade. E difícil harmonizar essas
coisas, porque dependemos da natureza, e, ás vezes, ficamos
três ou quatro anos sem chuva.
No ano passado, em 1993, tive a disposição de percorrer os
sertões da Paraiba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e do
Piaui, quando grassava a pior seca do século. Queria ver se
era igual ao interior de Pernambuco, um quadro dantesco
miserável, o retrato do nordestino sofrido, esmagado, do
nordestino que é, depois, repudiado, chamado de
aproveitador do dinheiro da Nação, incapaz e incompetente.
Vi tudo isso e, para mim, não era estranho, porque sei o que
é isso. Voltava a Petrolina e encontrava o cenário bonito da
irrigação.
Mas, senhores, é caro jogar água para irrigar, é caro jogar

água para fazer comida, é caro dar dignidade a esses homens,
para que eles fiquem na terra deles, sustentem suas
famílias, recebam educação e trabalhem no seu lugar de
origem. Barato é construir metrõ em São Paulo, a
US$80.000.000,00/km - multiplicando 80 por 70, temos
US$4.800.000.000,00. Lá no Rio de Janeiro são outros tantos;
aqui em Belo Horizonte, são 20km de metrõs de superfície -
multiplicando por 20, são US$400.000.000,00; em Brasilia,
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outros tantos; metrôs estão sendo construídos em todos os
lugares, até no Piauí há metrô. em Teresina. Mas para quê?
Sustentar populações tangidas, que deveriam estar no seu
lugar.
Falou-se, aqui, mal de Andreazza, o melhor Ministro do Pais

- não quero saber se o regime era autoritário ou o que fosse
-, que esteve presente em todos os lugares, em todas as
situações: no São Francisco, no Nordeste, na Paraíba, mudou
a feição do Nordeste. E diziam que era ladrão! Quando morreu
contou com a ajuda de amigos para sustentá-lo, e amigos
mineiros. Mas não vou descer a detalhes desse caso. Ele
deixou, na época. há 20 anos, um projeto pronto, elaborado
pelo DNOS e por uma empresa de São Paulo que participou
também, a Hidroservice, mas botaram uma pedra em cima.
Aparece um mineiro agora, e tenho que bater palmas para o
Presidente Itamar Franco, que resolve tirar esse projeto
para levar água á Paraiba, ao Rio Grande do Norte, ao Ceará
e ao Piauí - essa água que vai, verdadeiramente, irrigar e
complementar aqueles reservatórios que estão lá, acumulando
água de péssima qualidade e pouca para fazer projetos
definitivos de irrigação. E uma complementação, é uma
segurança para o nosso desenvolvimento. Mas não podemos
deixar que a retórica permanente do bolsão de pobreza do
Nordeste continue: o Nordeste é pesado para o Sul do Pais,
o Nordeste leva o dinheiro de Minas, de São Paulo. Se
levasse esse dinheiro todo, não seríamos pobres, seriamos os
melhores e estaríamos a assistir á miséria dos outros. Não
queremos esmola; queremos dignidade; queremos que entendam
que, em vez de metrôs da vida, desejamos ter lá o homem
produzindo, a qualquer preço, a qualquer custo. Falou-se
aqui em esgotar primeiro as bacias para depois transpor.
Vamos usar primeiro a água que temos, quando essa água
acabar e começar a trazer dificuldades, temos os rios
afluentes do São Francisco. que Minas tem mais do que nós,
para barrar, para regular as descargas. E ninguém sabe
quanto custou o Tocantins. Sabemos que foi o mais barato.
Essas barragens são superfícies irrigáveis, são águas
contidas para serem soltas, para gerarem energia também. Mas
vamos ter a compensação de um Pais rico como um todo. Não
devemos pensar miúdo ou pensar que vamos ferir um
companheiro nosso por egoísmo, temos que nos dar as mãos,
porque é um Pais todo, é um Pais que tem de ser igual.
Temos que falar não só em unidade, mas em igualdade. As
duas coisas se somam: unidade e igualdade. Chega de esmola.
Vamos bater palmas para Betinho? Vamos. Mas vamos buscar a
tecnologia, vamos buscar dinheiro para pesquisa agrícola,
para um rendimento maior, para que o pouco dê o dobro do que
dá atualmente.
Essa é a escola que o "padrinho tem de fazer daqui para

frente. O emergencial deve ser jogado de lado e substituído
pela tecnologia em oportunidades como essa. Falaram de Três
Marias. Fui, também, a Três Marias. Mas, os mineiros me
perdoem. Vocês devem cuidar do rio São Francisco. Nunca vi
tanto carvão, desgraçadamente acabando com esse rio. Vi
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imensos desmatamentos para manter as siderúrgicas de
Pirapora e vizinhanças. Tudo isso eu vi! E vamos falar da
água, que é mineira. O Jaiba tem um projeto para 90m3/s. E
mais do que os SOmSIs que estamos querendo levar para a
Paraíba. Já há 30m3/s sendo consumidos. Mas esse projeto é
para muito mais que isso. Não sou contra, mas acho que
outros jaíbas devem ser feitos; outros projetos de irrigação
em Minas devem ser implementados. Precisamos esgotar a
primeira água. Não podemos ficar sentados, como temos
estado, ao longo dos anos, no lençol de petróleo, porque o
"petróleo é nosso". Gente, a água não é nossa. A água é de
todos, para ser usada na busca de condições melhores de
vida. As tecnologias estão ai. Hoje, são previstos
2.800m3/s para o São Francisco e para o Sobradinho. Mas
quando chega a cheia, já são 10.000m3/s. Portanto,
precisamos fazer as barragens, para regularizar. Vamos fazer
as barragens para as águas da Paraíba e vamos fazer as
barragens para resolver o problema do Nordeste.
Tenho medo de tudo que se diz na Imprensa contra esse

projeto. Realmente, seria uma tristeza o Presidente Itamar
Franco recuar e não concretizá-lo. Estamos vivendo um
momento em que o Pais se entusiasma com um plano que visa a
baixar a inflação, com um plano de renovação do Congresso
Nacional, de salvação nacional, de expulsão dos corruptos, e
geraria uma grande descrença a não-concretização desse
projeto da Paraíba. Esta é a hora: os representantes do povo
precisam ter vontade de defender a dignidade dos
brasileiros e dos nordestinos. Os nordestinos não querem
apenas a unidade; querem, também, a igualdade nacional.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Coordenador
A partir deste momento, todos os participantes presentes
poderão formular perguntas aos expositores, aos palestrantes
e aos debatedores, devendo, contudo, inscrever-se
previamente e encaminhar a questão por escrito. Solicita-se
que as questões sejam breves, sucintas e objetivas, de forma
a propiciar que um maior número de participantes possa
manifestar-se. Ainda visando ao melhor aproveitamento do
tempo, esta coordenadoria pede licença para dispensar as
formalidades das saudações pessoais, de modo que os
trabalhos se processem com maior celeridade. Cada inscrito
disporá de 3 minutos para a sua intervenção, devendo
limitar-se a uma única questão, resguardado o direito de
inscrever-se novamente.

Debates com o Plenário
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Francisco de
Assis Quintanes, Deputado Estadual pela Paraíba, que já
está inscrito para os debates.
O Deputado Francisco de Assis Quintanes - Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Deputado José
Ferraz, lamento profundamente não ter tido a oportunidade de
agradecer o convite formulado á Assembléia Legislativa da
Paraíba, tendo em vista o alto nível do temário, tão bem
Conduzido pela coordenadoria deste evento. Quero dizer a
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todos os integrantes da Mesa, aos demais Deputados e aos
participantes que a Paraiba discutiu, de 30/11 a 2/12/93,
assuntos referentes à transposição de águas de bacias. Na
ocasião, tivemos oportunidade de contar com a presença do
Prof. Theofilo Otõni Neto e de outras autoridades e não
esquecemos Belo Horizonte, não esquecemos a Bahia. Quero
dizer ao companheiro Deputado Pedro Alcântara que vários
participantes foram testemunhas da nossa preocupação quando
discutimos as transposições das águas do São Francisco. Na
oportunidade, tratamos, também, de desertificação. Esse
problema não é privilégio da Bahia nem de Minas Gerais: é
crucial em todo o Nordeste. Para dar um exemplo. Sr.
Presidente, a Paraíba tem 29% de sua área do semi-árido em
processo de desertificação. O Estado do Ceará tem 13%, vindo
em 2g lugar. Essas informações estão contidas num trabalho
do Prof. Waldemar Rodrigues. Em nossas reuniões,
evidenciamos que os mineiros e os baianos têm plena razão de
se preocupar com a transposição. No entanto, eles não têm o
direito de enfocar um projeto totalmente diferente. O que
nós, paraibanos, pernambucanos, cearenses, pleiteamos é uma
vazão inicial de 50m3 por segundo não para atender a um
projeto de irrigação em sua plenitude, mas para atender as
nossas comunidades, o nosso rebanho bovino e o rebanho de
uma maneira geral. Para que os senhores tenham uma idéia,
com a implantação desse projeto, teremos atendidas mais de
200 comunidades expressivamente habitadas nos quatro
Estados. Na Paraíba, particularmente, temos hoje 20 cidades,
apesar de terem ocorrido precipitações, sendo atendidas por
carros-pipa. Tivemos uma redução do nosso rebanho da ordem
de 70'L Tinhamos 1.600.000 reses. Hoje, há, no máximo, 400
mil reses. Grande parte dessa dizimação foi ocasionada pela
falta de água, como muito bem disse o Prof. Theofilo Otôni
Neto.
Quero, nesta oportunidade, parabenizar os Profs. Theofilo
Otõni e Theodomiro por suas brilhantes colocações e pedir
permissão à Presidência da Mesa para que o Prof. Theofilo
Otõni possa mostrar as alternativas que estamos querendo.
Queremos que vocês, de Minas Gerais, de Sergipe e,
especialmente, da Bahia, nos emprestem um subtrecho do rio
São Francisco para fazermos transposições alternativas e,
conseqüentemente, a captação em Cabrobô. Essa água que
chegará a Cabrobó já terá gerado energia tanto para Minas
Gerais como para a Bahia. Existe a alternativa de transpor
água de Furnas, de uma barragem que se chama Flui, e,
também, a de trazer água do São Francisco. Sr. Presidente.
tendo em vista a limitação de meu tempo, gostaria que V.
Exa. permitisse que o Prof. Theofilo Otõni apresentasse duas
transparências. Ficarei eternamente grato à Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o segundo debatedor
inscrito, Or. José Theodomiro de Araújo, Presidente do
CEEIVASF -
O Sr. José Tfleodomlro de Araújo - Sr. Coordenador, meus
senhores e minhas senhoras; coincidentemente, sou de
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Petrolina, como o Deputado Geraldo Coelho. Também sou filho
de um amigo de seu pai, de quem sempre fui eleitor. Mas,
aqui, há uma grande diferença: o Deputado Geraldo Coelho tem
um lado político e um lado técnico, pois é engenheiro civil.
Neste instante, sobressai, exatamente, o lado político, por
ter feito o pronunciamento que fez. Ao contrário do Deputado
Geraldo Coelho, somos contra a alternativa de captação como
está sendo propalada pela imprensa. A retirada de 280m3/s de
água é altamente danosa ao São Francisco e ao próprio
Nordeste, por motivos óbvios. Em uma primeira etapa, 50m3/s
de água serão retirados até 31 de dezembro. A obra deverá
estar pronta. Numa segunda etapa, que será concluída em
quatro anos - é o que o Ministério, oficialmente, divulga -,
deverão ser retirados 280m3/s de água, e ela deverá ser
elevada a uma altura de 160m para se transpor o desvio na
fronteira com o Ceará. Sobradinho foi construída para
regularizar uma vazão mínima garantida, durante quatro anos,
de 2.700m3/s. A partir dai, todas as geradoras de energia
dependem dessa vazão garantida, e qualquer litro que se
retire derruba a produção de energia firme do sistema CHESF,
de forma acumulativa, em cada uma de suas barragens. A
retirada de 280m3/s de água significa a derrubada da energia
simples do sistema CHESF em 2,4Mw, médios por ano, e a
energia necessária para elevar essa vazão a l€Om de altura é
de 1,2Mw por ano. Isso significa 4,2% por metro cúbico de
comprometimento de água do sistema CHESF.
Temos documentos expedidos pelo Presidente da CHESF dizendo
que há necessidade de reforçar o sistema das redes que
deverão suportar o sistema de irrigação e as elevatórias. Há
necessidade de serem construidas mais obras para compensar
essa energia. Falou-se, aqui, na transposição de energia do
Amazonas, mas a CHESF tem o quilowatt gerado mais barato:
US$23,00 o quilowatt. E, com essa transposição, segundo a
própria CHESF, teremos de diluir, para cada metro cúbico,
US$1.000.000,00 por ano na tarifa de energia. Vamos
encarecer a tarifa elétrica. E, ainda, vamos baixar a vazão
do São Francisco, correndo o risco de que as dunas de
salinas, na foz, nos momentos de maré alta, possam adentrar
a cidade de Penedo e danificar a qualidade da água usada
para abastecimento humano e irrigação.
Achamos que a transposição é necessária. Nós só vamos
resolver o problema do Nordeste quando fizermos uma
transposição e uma interligação de bacias, mas é preciso
fazer isso de forma séria e cuidadosa. Não se pode fazer a
coisa de modo improvisado. E preciso fazer um plano diretor
envolvendo as bacias do Parnaiba, do Tocantins e do São
Francisco. E preciso fazer um estudo completo para daqui a
40 ou 50 anos, mas também é preciso que, anualmente, sejam
definidas as etapas constantes em orçamento, inclusive
preparando a bacia do São Francisco para fornecer a água
necessária. Nós já poderíamos estar prontos para ceder, pelo
menos, 50m3, porém fomos surpreendidos com o São Francisco
despreparado para fornecer essa água. Se já tivéssemos
construido as barragens, já poderiamos, a esta altura, ceder
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os 50m31s. Fora isso, o rio está desarmado. A Resolução no
5/94, da SUDENE, mostra os municípios do Nordeste que
tiveram mais de cinco secas em 16 anos. Tive o cuidado de
verificar, entre os Estados que compõem a bacia do São
Francisco, os municípios que tiveram mais de cinco secas
durante 15 anos, e a população atingida. Pois bem, a
população dos trás Estados beneficiados a qual foi atingida
é menor do que a que sofreu cinco anos de seca em 16 anos,
na bacia do São Francisco. Portanto, precisamos, primeiro,
dessedentar a nossa gente; depois, então, aquietar-nos,
conforme o Deputado Geraldo Coelho, politicamente, e, então,
levar água ao Nordeste. Mas, antes, é preciso saber que o
São Francisco está 52% dentro do semi-árido. Por isso sou
totalmente contra o meu conterrâneo, querido amigo e ilustre
engenheiro Deputado Geraldo Coelho.
O Sr. Coordenador - A Coordenadoria passa a palavra ao
Deputado Pedro Alcântara, da Assembléia Legislativa da
Bahia.
O Deputado Pedro Alcântara - Mais uma vez, retomamos a
palavra, porque, na parte da manhã, mostramos que esse
projeto de transposição das águas do São Francisco é
tecnicamente inviável, economicamente impossível e
socialmente discutível. Vamos ler, aqui, os dados
apresentados em um discurso recentemente pronunciado na
Câmara dos Deputados, em Brasilia, pelo eminente Deputado
Prisco Viana: ( Lê:)
"Enquanto a Amazônia tem uma vazão de 202.000m3 por

segundo; o Tocantins 11.300m3 por segundo; o Paraná 1.960m3
por segundo e o Uruguai 3.700m3 por segundo, o São
Francisco tem apenas 2.600m3 por segundo."
Já que não consegui convencer os ilustres colegas,
Deputados da Paraiba e de Pernambuco, e, também, o
companheiro de Petrolina, vou apelar para a medicina, como
médico. Vejo o São Francisco nesta questão como um paciente
anêmico e o Nordeste como um paciente em choque. Não podemos
tirar SOOml de sangue de um anêmico para curar um paciente
que está em choque, porque vai acontecer o seguinte: vamos
matar o anêmico e não vamos curar o que está em choque.
Esta é a questão básica. Não temos água para fornecer aos
Estados vizinhos. Uma parte do discurso do Deputado Geraldo
Coelho é verdadeira. Vamos fazer os barramentos nos
afluentes e ai, sim, poderemos complementar com a proposta
do José Theodomiro: vamos abastecer com os 50m3 por
segundo. Aí, teremos condições. Mas, por enquanto, isso não
é possível. Não é questão de sensibilidade ou de não
conhecer o problema do Nordeste, porque somos nordestinos e
o conhecemos, apesar de não termos antecedentes politicos.
Somos o primeiro político da nossa família e estamos, há 16
anos, nos mandatos de Vereador e Deputado estadual, e não
pretendemos deixar herança política. Fazemos política por
vocação. Conhecemos a problemática do Nordeste, porque ali
vivemos há 46 anos.
Entendemos que a questão do convencimento do Itamar foi a

seguinte, com licença dos mineiros. 0 Ministro Aluisio Alves
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disse em "off" que estava ali para fazer o projeto. Acho que
quando se chega a Ministro, é preciso ter uma visão
nacionalista e não regionalista. E o papel dos Ministros,
quando deixam os seus Estados e vão servir à União. E o
Ministro Aluisio Alves disse que estava ali para fazer o
projeto. Então, ele deve ter dito ao Itamar: Presidente, V.
Exa. não tem uma obra para marcar a sua administração. Está
aqui. Faça isso, e os nordestinos lhe serão gratos para
sempre. Deve ter sido isso. Ele deve ter convencido o
Presidente, sem mostrar que o projeto é tecnicamente
inviável, economicamente impossível e socialmente
discutível, porque temos 450 municípios na bacia do São
Francisco com 70% de carência de água. Há 10 anos, houve um
assassinato duplo, a 4km das margens do rio São Francisco,
por questão de água. Então, como se pode abastecer uma área
que vai de São Paulo a Maceió, como se pretende, e os
Estados do Nordeste, quando se mata por uma lata de água? A
2km do rio São Francisco, briga-se por uma lata de água.
Temos comunidades, como a terra onde nasci, próximas do São
Francisco, que não têm água para consumo humano. Nós, na
sede do municipio, temos 6 mil habitantes e não há água para
nosso consumo.
E não é só isso. Eu sei a luta que se trava para se fazer
uma adutorazinha de 6km para uma comunidade. Não existe
solução mágica para se levar água para a agricultura,
tampouco para o consumo humano, quanto mais para abastecer
rebanhos bovinos, como quer o companheiro da Paraiba.
Precisamos, primeiro, "irrigar" a garganta dos que estão
passando sede no próprio São Francisco.
Como a palavra da moda é excluidos, Minas e Bahia, que são

os donos, estão excluídos do projeto. Não entendo isso.
Fomos nós que provocamos esses debates aqui e, se fosse pelo
Ministro Aluisio Alves, estaríamos de fora, a água iria
embora e iríamos ficar com sede. E digo mais: é melhor esse
dinheiro que ai está ser investido no São Francisco, porque,
se não for, no ano 2.005, segundo estudos de mineiros, o
nosso rio estará morto, será um caminho de areia, e essa
situação será irreversível. Não podemos acabar com a água
para depois tratar do São Francisco, como quer o eminente
Deputado Geraldo Coelho. Isso é impossível. Vamos ter que
colocar água no rio e, depois, levar água para os Estados
vizinhos, como Pernambuco. Paraiba, Rio Grande do Norte e
Ceará. Assim, nós concordamos e vamos aplaudir a proposta do
Governo que virá, um Governo sério e preocupado com as
questões do povo brasileiro, e não este que ai está, que
permite essa anarquia administrativa no Pais, como a
ferrovia transnordestina. A transnordestina, uma ferrovia
que combatemos hoje, está sucateada no Nordeste. Defendemos
a reposição e a recuperação da malha ferroviária de Juazeiro
a Salvador.
Mas queria dizer ao companheiro que falou sobre a questão

da navegação do São Francisco que ela não existe. Ela é uma
piada. Os companheiros de Pirapora e Juazeiro que o digam. O
Governo não acredita na hidrovia. Não é questão de ver o São
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Francisco apenas como hidrovia. Precisamos discutir a
questão do porto de Juazeiro, por exemplo, que se iniciou.
As decisões neste País são mais políticas de conveniência

da Nação. Temos um porto em Petrolina, que é o "cotovelo do
São Francisco" Todo ano é preciso dragá-lo, enquanto o
porto natural de Juazeiro está por fazer.
Essas são as questões relativas às grandes decisões
políticas que Juazeiro tem sofrido, porque o poder político
e económico de Petrolina superou o nosso. Mas chegou o tempo
em que Juazeiro defenderá seus interesses e não mais os de
conveniência, localizados, como também regionais, do
Nordeste e do Brasil.
Não se pode continuar jogando dinheiro fora com propostas
inacabadas. O Governo não diz de onde virá o dinheiro da
segunda etapa do projeto. Vão capitalizar cerca de
US$390.000.000.000,OO para a primeira etapa e não se diz
qual será a fonte para a segunda. Será uma obra inacabada, O
que vai ocorrer? Acredito que o Presidente Itamar vai criar
um pouco de juízo e não vai atender a políticos superados do
Nordeste, como o Sr. Aluisio Alves. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - A Coordenadoria passa a palavra ao Or.
Augusto César Soares dos Santos - engenheiro agrõnomo da
RURALMINAS.
O Dr. Augusto César Soares dos Santos - A minha opinião é a
seguinte: de qualquer modo, a água, por principio, tem usos
concorrentes, como o uso industrial, o uso na agricultura
e, até mesmo. - o uso no turismo. Agora, a utilização será
tanto mais econômica e racional quanto mais próxima estiver
a fonte.
Há poucos anos, na Secretaria de Agricultura de Minas
Gerais foi elaborado um projeto prevendo a irrigação das
margens de rios e reservatórios no Estado de Minas Gerais.
Acredito que um projeto desses, se fosse adiante, custaria
uS$5.000.00/ha, US$2.000,00/ha ou US$1 .000,OO/ha.
Nas exposições que foram feitas na parte da manhã e da
tarde - algumas contra, outras a favor, já que a água tem
uso concorrente, e também é uma dicotomia a transposição ou
não do rio São Francisco -, nós anotamos aqui que a
transposição do rio São Francisco iria irrigar uma área a
um custo aproximado de US$100.000,00/ha. Por que não irrigar
outras áreas ribeirinhas a um custo mais reduzido, a
US$10.000/ha? Essa é uma pergunta que fica.
Também não quero repetir um lugar-comum, mas farei uma
pergunta ordinária. Afirmou-se que o 0NAEE gastou. durante
25 anos, US$240.000.000,00 com a dragagem do São Francisco,
para permitir a navegação. A dragagem é feita para retirar o
assoreamento provocado pela falta do manejo integrado da
bacia hidrográfica a montante. Como foi mostrado hoje pela
manhã, todo o rio São Francisco está assoreado. Ora, se
US$240.000.000,00 todo ano representam uma taxa média de
US$1.000.000,00. esse recurso deveria ter sido gasto com o
manejo integrado da bacia hidrográfica ou das microbacias a
montante, o que evitaria a redragagem do rio todo ano, ou
seja, essa redragagem, que é uma obra inacabável, doravante
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continuará consumindo dinheiro dos cofres públicos, que é
jogado pela janela. Muito obrigado.
O Sr. Viniclus Fuizeira de Sã e Benevides - Gostaria de

passar a pergunta para outro órgão, porque o DNAEE nunca fez
esse tipo de serviço.
O Sr, Guilherme de Lima Paes - Inicialmente, quero dizer

que os US$250.000.000,00 não foram gastos com dragagem, mas
com a construção de Sobradinho. O que afirmei aqui é que,
com dragagem, gastava-se, em média, US$1.000.000,00. O que
tenho a esclarecer é que as necessidades de dragagem não
foram oriundas da falta de manejo adequado das águas a
montante. A dragagem se faz para confirmar a necessidade de
melhor navegação. A necessidade de dragagem é um recurso.
é um fato comum em todas as hidrovias que têm assoreamento
e fundo móvel. E uma técnica usada normalmente em todas as
hidrovias desse tipo. A dragagem de manutenção, às vezes, se
faz em obras de fixação de canais, mas, com muita
freqüência, sem êxito, e a alternativa preferida é a
dragagem. Essa é a explicação. Não sei se satisfaz ao
debatedor.
O Sr. Coordenador - A Coordenadoria passa a palavra ao Or.

Theofilo Benedito Otóni Neto.
O Sr. Theofilo Benedito Otôni Neto - Vamos apresentar
algumas transparências e transmitir ao Plenário nossa
modesta opinião de 20 anos de estudioso da problemática.
Ficamos pasmo com as opiniões e divergências apresentadas
até agora. Não vemos o porquê dessa celeuma toda.
Reconhecemos que o São Francisco tem realmente os seus
deflúvios comprometidos. Não totalmente, hoje, mas num
futuro próximo ou mais longiquo estará totalmente
comprometido pelo uso de suas águas e, principalmente, pelo
uso de suas terras. Não se pode falar somente em água. Temos
que falar também em solo.
Mas também reconhecemos que o Nordeste está numa situação
tristíssima de degradação ecológica em face de
acontecimentos que durante um século vêm servindo de
ferramenta para degenerar suas bacias.
E possível se derivar água para o Nordeste para atender ao
umedecimento de suas bacias, visando a revitalização
ecológica das mesmas, sem prejuízo dos recursos hidricos
próprios do rio São Francisco. Muito pelo contrário, fazendo
com que as derivações de outras bacias para o São Francisco
redundem em melhoria das condições operativas desse grande
rio nos aspectos de produção de energia e de diluição da
poluição de suas águas.
Assim, massas de água podem ser transferidas, em Cabrobó,
para as bacias carentes do Ceará, Paraiba e Rio Grande do
Norte, sem prejuízo dos deflúvios do São Francisco e ás
custas de quê? As custas do uso do São Francisco como calha
fluvial, somente. Não vemos, assim, o porquê dessa celeuma.
O São Francisco não deve ser sangrado em seus recursos
hidricos. Ao contrário, será beneficiado. Vai ganhar
benefícios: a vazão que vai ser derivada do Estado de Minas
Gerais, através do barramento existente em Piui, no
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reservatório de Furnas, na bacia do rio Grande, e a do
Tocantins, em Goiás, vão beneficiar e acrescer o
escoamento do rio São Francisco, gerando mais energia,
criando-lhe condições mais favoráveis de diluição, etc.
Então, por que essa controvérsia, já que todos os
debatedores estão lucrando, ganhando? Não entendemos. Está
nos parecendo briga de compadres que gostam de discutir
para se distrair.
Vamos, então, demonstrar o que afirmamos. Aqui está a bacia
do São Francisco, dentro de Minas Gerais. Aqui embaixo,
existe uma barragem de sela que conhecemos e que já vimos
jogar água para o São Francisco. Chama-se Barragem de Piuí,
nas nascentes do rio São Francisco, e pertence a Furnas.
Esse reservatório já está construído há uns 40 anos. Essa
barragem de sela está construída num divisor de águas
secundário, numa garganta, que contém o reservatório, para
evitar que, devido á elevação de águas criada pela Barragem
de Furnas, seu espelho d'água transborde para a bacia do São
Francisco.
Essa barragem de sela, de vez em quando, é aberta. Uma
vazão razoável é lançada no São Francisco, sem nenhum
problema, e ninguém briga por isso. Essa água vai para o
São Francisco e percorre cerca de 3.000km de calha até o
oceano Atlântico. Ao longo desse percurso, robustece os
deflúvios próprios do São Francisco, gerando mais energia e
promovendo maiores diluições. Passa por Cabrobó.
Essas águas não pertencem à bacia do São Francisco.
Pertencem à bacia do rio Grande, que é uma bacia
internacional . O Governo Federal - está aqui ao meu lado um
representante do Governo Federal, com grande vivência nessa
matéria - poderá negociar e decidir o uso das águas do rio
Grande. O aproveitamento hidrelétrico de Furnas usa mais de
1.000m3/s de água, de descargas turbináveis. Tirar 50 m3/s
dessa vazão turbinável é uma questão de negociação simples,
direta, imediata e de pronta decisão do Governo Federal-
Essa água poderia ser derivada para o São Francisco,

gerando energia em Três Marias, em Sobradinho, etc, e chegar
a Cabrobó para ser transferida para as bacias carentes. Qual
é o problema? Por que discutir?
Por outro lado, o Tocantins, meus senhores, é um rio
privilegiado, é uma bênção de Deus. O São Francisco é uma
bênção maior ainda. Dizem que o São Francisco é o rio com
que Deus presenteou o Brasil. E verdade. A geometria e as
características fluviomorfolõgicas do São Francisco são
muito complexas. Ele é um rio que tem vários grabens. Os
geólogos sabem a que eu estou me referindo. Há fortes
indícios de rejuvenescimento fluvial; Paulo Afonso é um
exemplo.
Basta se apreciar o mapa da bacia do São Francisco para se
constatar que ele está capturando naturalmente o rio
Tocantins (lagoa dos Três Rios, alagadiços no divisor de
águas, disposição planimétrica da rede potamográfica, etc.).
Já está havendo, meus senhores, uma transposição natural do

Tocantins para o São Francisco- Isso acontece há séculos, há
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milênios. Por que os acalorados debates, se o próprio São
Pedro - lá de cima - já está resolvendo o problema para nós?
Vamos deixar de lado esses debates e procurar ajudar São
Pedro das águas para ver se ele continua a dar mais ajuda a
seu colega São Francisco. São dois santos que estão se
unindo para, com a ajuda interesseira e interessada dos
homens, providenciar maior amparo ao nosso sofrido Nordeste.
E um tipo de entendimento entre homens de boa-vontade,
colaborando para melhor conjugar dois santos fortes tidos
como brasileiros. Talvez, com todos esses santos ajudando,
seja concretizada a tão necessária e urgente transfusão de
água para nossas bacias sofridas do Nordeste, sem prejuízo
algum para os lídimos usuários do Rio da Integração
Nacional, honroso titulo do qual nenhum outro é mais
merecedor que o São Francisco.
Como se realiza essa captura natural entre as duas grandes
bacias brasileiras: a do Tocantins e a do São Francisco?
Existem, no divisor de águas entre essas bacias
hidrográficas, na Serra das Mangabeiras, a lagoa dos Três
Rios e uma região magnifica de alagadiços. O rio Sapão,
afluente do rio Preto, drena uma região desse divisor de
águas. Os afluentes da margem esquerda do São Francisco
tendem a penetrar no divisor de águas, com disposição típica
de captura do rio Tocantins. E possível acelerar a ação da
natureza, fazendo com que essa captura natural, que já
existe, possa ser reforçada em 50m3/s ou mais, sem prejuízo
para o rio Tocantins? O Tocantins é um rio praticamente
virgem, suas águas ainda não têm utilização produtiva. Elas
poderão ser úteis de imediato derivadas para o São
Francisco, bastando, para tal, realizar atuação de drenagem
controlada do divisor de águas- E uma questão técnica que
exige estudos prudentes e envolve poucasobras.
Meus senhores, o rio São Francisco já tem águas derivadas
de outras bacias para, sem prejuízos apreciáveis dessas
outras bacias, serem levadas à sua calha fluvial,
valorizando benefícios para o próprio São Francisco.
Através do escoamento ao longo de 3.000km, tais vazões
derivadas chegam a Cabrobã e, aí, são transferidas para as
bacias carentes do Nordeste, após terem sido utilizadas
pelos usuários da bacia do rio São Francisco, que estão,
também, usufruindo desses deflúvios de derivação.
Ficou claro o que dissemos? Procuraremos mostrar isso no
mapa. Se não houvesse essa captura natural, poderíamos
forçá-la através do bombeamento convencional do rio do Sono
para o rio Sapão. Mas nem isso é necessário. Estamos disso
convencido: e isso dissemos em aula inaugural na
Universidade Federal de Goiás,em 1962. Mostramos, nessa
época, que o rio Tocantins é um rio capturado pelo São
Francisco. Basta melhorar as condições dessa captura,
aduzindo maiores vazões capturadas, no sentido de parte
dessa reserva de água que está no extenso divisor de águas
ter o encaminhamento pretendido, vindo para o São
Francisco. Não haverá prejuízos para ninguém; e os
benefícios serão de significativo valor tanto para os



327
 1

usuários da bacia do São Francisco como para os usuários das
bacias carentes do Nordeste.
Aqui está a transposição que estamos sugerindo. Aqui estão
Cabrobó, os bombeamentos convencionais para divisores de
águas das bacias carentes e a divisão dessas
vazões para as bacias carentes com a intromissão de duas
usinas reversíveis. A usina reversível é um equipamento que
impõe idas e vindas de vazões entre dois pequenos
reservatórios, tendo por objetivo transformar energia pouco
valorizada em energia muito valorizada, de ponta. A energia
de ponta custa duas ou três vezes mais do que a energia de
base. Se, realmente, usarmos energia de base do sistema
CHESF para fornecê-la ás áreas de consumo a fim de atender a
bombeamento nas usinas reversíveis, o excesso de água que
vai ser transposto através do uso dessa usina reversível
funcionará como bombeamento também. Nas horas de "rush", a
energia mais valorizada do sistema será reforçada pelos
turbinamentos nas usinas reversíveis. Com o uso destas no
sistema hidroenergético de transposição, o custo da energia
será mínimo, custo esse que parece ignorado. E. no entanto,
a parcela do leão" nessa problemática, ou seja; o custo de
amortização dos investimentos costuma ser menor que o custo
da energia. Tal esquema é usado em projetos semelhantes.
Com o uso de usinas reversíveis, são atendido três problemas
básicos; o sistema da CHESF é melhor equilibrado;
transforma-se, embora com alguma perda, energia de base em
energia de ponta; e, além disso, bombeia-se água para as
duas bacias carentes consideradas mais difíceis: a do alto
Jaguaribe e a do Paraiba do Norte. E possível, assim, com
as usinas reversíveis referidas, umedecer mais essas duas
bacias, sem prejuízo para os 50m3/s transferidos. O sistema
interligado da CHESF poderá ser aprimorado através do
sistema geração/consumo de energia elétrica, cuja
interligação será melhor equilibrada. O problema energético
é muito importante, no nosso entender. Mais do que o
problema da disponibilidade de água. A água existe. Poderá
vir do rio Grande ou do Tocantins. Mas o problema da
energia é muito mais complexo do que se pensa. Ele tem que
ser considerado dentro de um sistema elétrico antigo, com
possível interligação como sistema amazônico, que obriga a
extensas linhas de transmissão. Os blocos de geração e de
consumo são muito diversificados e interligados por meio de
redes elétricas antigas e mal manejadas.
Desculpamo-nos junto á Mesa pelo tempo gasto; com o
Plenário, pela paciência de nos ter ouvido na forma
tumultuada imposta pelas circunstâncias. Obrigado.
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai prorrogar nossos
trabalhos por mais uma hora.
A Mesa tem uma pergunta do Dr. Adair Júnior, da EMATER,

dirigida ao Dr. Josué; 'O senhor tem condições de definir o
montante de recursos financeiros necessários para atender a
10% das pequenas bacias hidrográficas de Minas Gerais? Qual
seria o efeito desse trabalho em termos de retorno para a
sociedade?.
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O Sr. Josué Seroa da Motta - Aproximadamente, cada 1000ha
de bacia hidrográfica sai por US$100.000,00, segundo estudos
realizados por nosso colega Mauricio Fernandes.
O retorno social-econômico é inestimável, assim como a
preservação ambiental O que temos hoje é, exatamente como
foi dito pelo Prof. Theofilo Otôni, o problema de
disposição de água. Não acredito em transposição de água
de bacias hidrográficas sem o trabalho de preservação das
microbacias. Acho que, sem entrar nesse processo, não vamos
ter a mínima possibilidade. Acho que esse é o maior ganho
que vamos ter. A exposição do nosso colega da RURALMINAS,
que entendi perfeitamente, é com relação ao problema da
dragagem, não dragagem de correção, mas a dragagem que é
fruto de assoreamento, que é fruto do manejo inadequado do
solo e que poderia ser corrigida. Assim sendo, o dinheiro
gasto em dragagem deixaria de ser gasto, já que o
assoreamento diminuiria bastante. Teríamos, inclusive,
aumento de vazão, que é um problema de navegabilidade do São
Francisco, pois sabe-se que, de vez em quando, a lâmina
d'água baixa - os estudos batimétricos mostram isso -.
impedindo a navegabilidade do rio.
O trabalho com microbacias hidrográficas vem exatamente ao

encontro disso: teríamos una retenção de água, provavelmente
maior vazão e una possibilidade, não só social, como também
econômica, em todos os sentidos. E basicamente isso -
0 Sr. Coordenador - A coordenação passa a palavra ao Dr.

Aluisio Fantini, Presidente da RURALMINAS.
Como ainda temos vários inscritos para usar da palavra,
gostaria de pedir aos debatedores que atentassem para o
tempo de 3 minutos de que cada um dispõe.
O Sr. Aluísio Fantini - Minha primeira iniciativa é
cumprimentar o Presidente e a Mesa, agradecendo-lhes a
oportunidade de minha participação e parabenizando as
Assembléias Legislativas pela realização deste evento.
Gostaria de fazer algumas colocações que têm a ver com o
tema "Gerenciamento de Recursos Hidricos', entrando um pouco
na esfera da transposição.
Começando pela transposição, eu faria um primeiro reparo: a
capacidade instalada do Projeto Jaiba não é de 90m3. como
foi afirmado, pois a capacidade da sua estrutura é de 80m3.
Evidentemente, a demanda de água vai variar no curso do ano,
pois irá depender muito da eficiência do sistema de
irrigação, e cairá 30%, 40% ou 50% e, com o máximo de
eficiência do sistema, vai demandar os 80m3.
E preciso considerar também que, com o avanço da ciência

agronômica, com o avanço das técnicas de irrigação na área
da engenharia, vamos ter, cada vez mais, um consumo menor de
água, o que, sob certos aspectos, minimiza a preocupação e
os problemas da disputa concorrente da água.
Gostaria de lembrar aos presentes que o Projeto Jaiba,
também há quase 20 anos, luta para transpor a indiferença,
as dificuldades de ordens financeira, operacional e política
e o desinteresse de diversos governos que não souberam, até
agora, no seu conjunto, aproveitar esse projeto, que foi
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reputado em estudos desenvolvidos na década de 60 como um
dos projetos de maior viabilidade no vale do São Francisco
Foram 20 anos de lutas permanentes Este é um País que
começa as coisas e não sabe exatamente como dar sustentação
a essas iniciativas, demonstrando uma certa
irresponsabilidade.
O Projeto Gorutuba - uma das pérolas dos projetos de
irrigação do São Francisco, considerado um dos projetos de
maior economicidade - também está por realizar sua meta
global de 14/150001ha. Não conseguimos implementar aquilo
que é fácil e já estamos procurando inventar alguma coisa
que, sobretudo, é complexa e de difícil execução.
Gostaria também de fazer duas colocações relacionadas ao
tema "Gerenciamento de Recursos Hidricos. São duas
iniciativas do Governo do Estado de Minas Gerais, conduzidas
pela Secretaria de Agricultura e pela RURAL.MINAS, com
respaldo da Secretaria de Recursos Hídricos, da CODEVASF, do
Governo do Estado da Bahia, do Governo do Distrito Federal,
da CEMTG, do CETEC. da COPASA, enfim, das instituições
relacionadas ao tema água em Minas Gerais. São dois planos
diretores: um, da bacia do rio Paracatu, abrangendo uma área
de 45000km2, aproximadamente, interessando a 15 municípios
e outro plano diretor, também de avaliação e beneficiamento
dos recursos hídricos do rio Verde Grande, que interessa
também a Minas Gerais e á Bahia, abrangendo cerca de 25
municípios, numa área de aproximadamente 30.000km2. Esses
planos diretores vão avaliar os recursos naturais e os
recursos de águas superficiais e subterrâneas, vão definir o
perfil sócio-econômico dessas áreas e considerar sempre o
uso múltiplo da água, vão tentar essa conciliação,
oferecendo, como resultado de trabalho, uma série de
alternativas de desenvolvimento dessas áreas, com ênfase na
irrigação e aproveitamento alternativo das águas. São duas
iniciativas que, com certeza, interessam de perto ao rio São
Francisco, ao rio Paracatu, porque representa mais de 50% da
vazão do São Francisco no território mineiro, e ao rio Verde
Grande, que apresenta uma problemática de competição de
águas, litígios, enfim, uma disputa que está trazendo uma
série de preocupações a todos os segmentos das áreas
públicas e privadas. Muito obrigado.
o Sr. Coordenador - A Coordenação passa a palavra ao Prof.

Alberto, consultor da RURALMINAS, que dispõe de 3 minutos.
O Sr. Alberto Draker - Sou professor aposentado de
irrigação e drenagem da Universidade Federal de Viçosa, há
50 anos militando na área de irrigação. Queria chamar a
atenção para três pontos que não foram bem expostos ou que
não entendi bem.
Primeiro, disseram que o vale do São Francisco tem

800000ha irrigáveis Um estudo feito pela antiga SULVALE,
no período de dez anos, constatou a existência de
3.000.0001ha irrigáveis, na Bahia, no Norte de Minas e em
Pernambuco. Esses 3.000.000ha, mais tarde, após estudos
realizados, foram aumentados para 4.000.000ha. Essas são
áreas do alto São Francisco. E esse rio não seria capaz de
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irrigar toda a área ribeirinha. Ou seja, caso se pudesse
regularizar toda a vazão do São Francisco - 3.0003/s -, no
máximo, essa vazão não seria suficiente para irrigar toda a
área. Mesmo que sobre água, não haverá condições para a
transposição para outras bacias.
Segundo, ninguém é contra o Nordeste ou Ceará. Gostaria,
inclusive, que se fizesse a transposição de águas. Mas,
infelizmente, temos que encarar a realidade. Apenas para
levar, numa primeira etapa, água do São Francisco para o
Jaguaribe, é necessário um bombeamento de 170m de altura.
Isso é uma coisa fabulosa. Se esses projetos de irrigação -
como o Jaiba, que eleva só 17m de água - já sofreram uma
queda do terreno para irrigação, quanto mais um projeto
dessa envergadura, cujo volume de água transportado se eleva
a 170m. Isso torna qualquer projeto inviável.
O ponto mais importante é o seguinte: a retirada de 170m
dessa água de Sobradinho vai deixar de gerar energia
elétrica para Paulo Afonso, Coxotó, Xingô, etc. Sendo assim,
nem plantando maconha o projeto de irrigação seria viável.
Outra coisa: para o abastecimento de água e eletricidade
para a população dessa região, só no Jaguaribe, pelos
cálculos, são 70 açudes acumulando água e milhares de açudes
particulares.
Como professor de irrigação, fico triste porque, no
Nordeste, por exemplo, o DNOCS, de 1909 até hoje, deu
prioridade á construção de açudes e não á irrigação. Hoje,
quando a água acumulada daria para irrigar 530.000ha,
segundo estudos de 10 anos atrás, em vez de dar prioridade à
irrigação, dão prioridade a um projeto de engenharia
inviável. Se eles irrigaram 40.000ha em 80 anos, para
irrigar os 500.000ha restantes levariam 1.000 anos.
Vamos ver, por exemplo, o projeto do Orôs. O Orõs, que é a
redenção do Nordeste, foi construido por Juscelino
Kubitschek em 1959, há 35 anos. Ele deveria irrigar
140.0001ha. Até dez anos atrás. ele não havia irrigado nem
23.000ha. Então, ele irrigou menos de 1.000ha por ano. Vamos
supor uma meta de irrigação de US$50.000.000,00, ou mais,
por ano. Se conseguissem irrigar 5.0001ha por ano, isso se
daria só no Ceará, Paraiba e Rio Grande do Norte. Assim, os
500.000ha restantes esperariam 100 anos para serem
irrigados.
Será que santo de casa não faz milagre? E necessário levar
água de fora para fazer Irrigação? Esta é a minha pergunta-
0 Sr. Coordenador - Ainda temos três inscritos e a
Coordenadoria informa que vai encerrar as inscrições neste
momento.
A Coordenadoria passa a palavra ao Dr. José Theodomiro, que
tem 3 minutos para suas considerações-
0 Sr. José Theodomlro de Araújo - Prof. Theofilo, foi uma
satisfação multo grande ouvi-]o, porque eu estava com a
responsabilidade de trazê-lo para o seminário. Foi com o
mestre que aprendi o sistema de interligação. Só discordo de
uma coisa: a "briga de compadres' a que o senhor se referiu
está na relutância em não fazer um projeto dessa ordem, mas,
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simplesmente, fazer um bombeamento de água do São Francisco
para 2.000km de distância.
Sabemos que, se irrigarmos dentro da bacia, teremos 40% de
restituição. Se levarmos essa água para 2.000km de
distância, vamos perder 100%. E um prejuízo grande para o
São Francisco. A briga está na resistência do Governo em
fazer um bombeamento prejudicial ao São Francisco.
Temos plena concordância em fazer a interligação de bacias,
como levantei a questão, estabelecendo um plano diretor,
envolvendo as bacias doadoras e as bacias receptoras, bem
como as coletoras que possam ocorrer com a acumulação que já
existe no Nordeste.
Quero deixar claro que a nossa posição, já emitida numa
reunião extraordinária da ELETROBRAS a todos os órgãos do
partido e do colegiado, foi contrária a essa alternativa
única de retirada de água sem fazer irrigação. O que se
pretende é fazer um plano diretor para se estudar
definitivamente um projeto para resolver os problemas do
Nordeste. Muito obrigado.
o Sr. Coordenador dá a palavra ao Sr. Theofilo Benedito

Otõni Neto, para que responda em dois minutos.
O Sr. Theofilo Benedito Otôni Neto - Agradeço a decisão do
nobre Deputado e não podia deixar de aproveitar esta
oportunidade dada pelo meu amigo Theodomiro. Somente não
posso acreditar, Theodomiro, que a personalidade do nobre
Deputado Coelho, que conheço pelos seus trabalhos, pelo seu
idealismo, pela sua honestidade e por ser um dos grandes
líderes do Nordeste, que ele não veja essa coisa óbvia,
clara, meridiana. Pelo contrário, a derivação do funil -
estou aqui com um dos elementos que mais conhece a matéria,
que é do DNAEE, e ele confirmou que é passível de ser
estudada. E a derivação do Tocantins já existe. E questão de
se estudar melhor. Daria solução total. Só posso interpretar
essa sua afirmativa como aquele jeitão de baiano que gosta
de briga e que está disposto a dizer para os outros que não
concorda com ele só para ter o prazer de continuar brigando.
Tenho a certeza de que esse seu aspecto de baiano ilustre,
brigão, teria que ser anulado só com elementos de seu nível
técnico, de seu nível social, de seu nível político. E
poderia aproveitar agora a oportunidade e dizer que,
realmente, eu tenho razão. Com isso, eu ficaria satisfeito
de ser elemento de conciliação de dois grupos amigos.
- A Coordenadoria transfere a palavra para o Prefeito

Municipal de Três Marias, Manuel Castelo Branco-
0 Sr. Manuel Castelo Branco - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores, o objeto deste seminário, da
reunião da CIPE, é o São Francisco. A respeito da laudatória
feita ao Presidente Itamar, em razão do anúncio da intenção
de implantar o Projeto Cabrobó, quero lembrar que o Governo
Itamar, ainda há pouco, no ano de 1993, na gestão do Sr.
Fernando Henrique, pretendeu, reiteradamente, assim, e
reiteradamente anunciou a intenção de assumir a CDDEVÂSF. E,
imediatamente após, anunciou o projeto de retirada
intempestiva de 280m3 de água do São Francisco. Isso



332

significa o abandono absoluto do São Francisco, a ausência
de política governamental para o São Francisco,
transformando-o em objeto de diferentes usos, sem q ue seja
tratado com a devida seriedade, com o devido planejamento,
com a devida integração de ações. Não vou me dedicar à
questão da indicação do que seria mais compensador: se
produzir mais alimento, por ser mais barato de se fazer no
São Francisco, se erradica mais a miséria e se produz mais
alimento a um preço menor. Quero, apenas, lembrar aqui que
barramento não é solução, não é panacéia para todos os males
das águas. Sarramento também é problema para as comunidades
ribeirinhas. Se há êxodo no Nordeste, se há fuga da
população do Nordeste por causa da água, barramento também
provoca êxodo, também provoca fuga de população, porque
inunda terras férteis. Barramento interrompe o processo da
piracema e provoca o esvaziamento dos rios de peixe. O São
Francisco, hoje, é praticamente vazio da sua fauna aquática.
Á 000EVASF, que esteve ameaçada de extinção pelo Governo
Itamar na gestão Fernando Henrique, tem as suas estações de
piscicultura praticamente desativadas; se não desativadas,
operando no mínimo, produzindo o mínimo, operando de forma
mínima e não produzindo minimamente a quantidade de alevinos
necessária para a mínima reposição de peixes no rio. Ou
seja: quero lembrar que o rio São Francisco não pode sofrer
mais uma série interminável . de barramentos na calha
principal ou nos seus afluentes E claro, outros barramentos
advirão, mas o barramento do rio não pode ser a única forma
de resolver o problema das águas ao longo de seu curso.
Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Esta 000rdenadoria passa a palavra ao

Sr. Ivo das Chagas, que disporá de 3 minutos.
O Sr. Ivo das Chagas - Inicialmente, gostaria de

cumprimentar meu grande amigo José Theodomiro, não apenas
pelo profundo conhecimento que ele tem do São Francisco e de
seu vale, mas, sobretudo, pela luta que vem desenvolvendo,
ao longo de sua vida, na defesa desse vale e de seu povo.
Gostaria, também, de cumprimentar o Deputado Pedro
Álcãntara, a quem, agora, tenho a honra de conhecer, pela
brilhante intervenção que fez messe encontro. Realmente,
provou ser um homem conhecedor do Nordeste e de seus
problemas Quero, neste momento, manifestar uma questão
muito simples, para reforçar tudo aquilo que já foi dito por
aqueles que são contrários àquele desvio das águas do rio
São Francisco. Chamo isso de desvio das águas do rio São
Francisco. Efetivamente, se água permanente, neste Pais,
fosse fator de prosperidade, o vale do São Francisco não
seria, ele mesmo, um vale da miséria. E o que tenho a dizer
também do rio Parnaiba, em pleno sertão piauiense e em pleno
sertão maranhense. Os habitantes dessa região também passam
pela humilhação da pobreza absoluta, ou seja, da miséria
Não gostaria, neste momento, de entrar nos detalhes dos
problemas técnicos e ambientais que esse desvio de águas
poderia ocasionar. Correríamos o risco de ver um desastre
com esse desvio de águas. Nenhuma engenharia pode prever as



conseqüências do desvio de águas de um rio da potência e da
extensão do rio São Francisco. Trata-se de um fato
impossível de ser previsto. Portanto, deixo esta questão
para a meditação dos senhores que aqui se encontram. Agua
permanente, neste País, não é fator de prosperidade. Muito
obrigado.
O Sr. Coordenador - Esta 000rdenadoria dá por encerrados os

debates e devolve a palavra ao Sr. Presidente, Deputado Jose
Ferraz.
o Sr. Presidente (Deputado .José Ferraz) - Com a palavra,
pela ordem, o Deputado Pedro Alcântara.
O Deputado Pedro Alcântara - Sr. Presidente, infelizmente,
amanhã não poderei estar presente aos trabalhos, porque
tenho de estar na Bahia, onde votarei, na Assembléia
Legislativa, um projeto importante. Quero deixar registrado
que sentirei saudades e que me sinto contrariado por não
participar dos debates amanhã. Quero felicitar a Assembleia
de Minas pela realização do evento Parlamento das Aguas.
Deixarei um representante, que é profundo conhecedor desta
matéria, para votar em meu nome. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do ilustre
Deputado Pedro de Alcântara. Esta Presidência lamenta a
ausência de V. Exa. no prosseguimento dos nossos trabalhos.
ATA DA 12a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de
outubro de mil novecentos e noventa e três, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Antônio
Pinheiro, Maria José Haueisen, Célio de Oliveira, Bernardo
Rubinger e Jorge Hannas (substituindo estes aos Deputados
Antônio Júlio e Clêuber Carneiro, por indicação das
Lideranças do PMDB e PFL, respectivamente), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Simão Pedro Toledo,
Bernardo Rubinger, Raul Messias, Jorge Hannas e Célio de
Oliveira (substituindo este ao Deputado Romeu Queiroz, por
indicação da Liderança do PRS), membros da Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo,
declara abertos os trabalhos e esclarece aos presentes que a
reunião se destina a apreciar os pareceres dos Deputados
Célio de Oliveira e Bernardo Rubinger para o lg turno do
Projeto de Lei Complementar ng 29/92. do Deputado José
Braga, que altera dispositivos sobre a criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios e a
criação, a organização e a supressão de distritos.
constantes em lei complementar. A seguir, o Presidente
solicita ao Deputado Bernardo Rubinger que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente
indaga ao Deputado Cêlio de Oliveira, relator das
preliminares pela Comissão de Constituição e Justiça, se
está em condições de proferir seu parecer. Com a palavra, o
Deputado Célio de Oliveira faz a leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela juridicidade, pela legalidade e
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pela constitucionalidade da matéria. Colocado o parecer em
discussão, fazem uso da palavra o Deputado Raul Messias que
faz indagações a respeito do projeto e o Deputado Bernardo
Rubinger. que, na condição de relator da matéria, esclarece
as indagações. Debates ocorrem entre os dois parlamentares.
O Presidente, tendo em vista compromissos anteriormente
agendados, passa a Presidência ao Deputado Jorge Hannas e
retira-se da reunião. Novos debates ocorrem entre os
Deputados Raul Messias e Bernardo Rubinger, sendo que este
parlamentar requer vista do processo. A Presidência defere
de plano a solicitação do Deputado Bernardo Rubinger.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece _a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião a ser realizada amanhã, dia 27 do corrente,
ás 15 horas determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1994.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Raul Messias - Célio de Oliveira -
Marcos Helênio - João Marques.
ATA DA 124 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As dez horas e sete minutos do dia vinte de abril de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Baldonedo
Napoleão, Bernardo Rubinger e José Renato, membros da
Comissão supracitada. Registra-se a presença dos Deputados
Roberto Amaral, Célio de Oliveira, João Batista, Antônio
Pinheiro e Antônio Júlio, que assistem aos trabalhos.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Simão
Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos e esclarece que a
reunião tem a finalidade de ouvir o Sr. José Osvaldo
Guimarães Lasmar, Diretor Superintendente da Secretaria do
Planejamento, que irá discorrer a respeito do Projeto de Lei
ng 1.590/93, do Governador do Estado, que define regiões
para fins de planejamento. O Presidente convida-o a tomar
assento á mesa dos trabalhos e, em seguida, solicita ao
Deputado Bernardo Rubinger que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência dá ciência aos
parlamentares presentes do recebimento da seguinte
correspondência: oficio do Presidente do Banco do Nordeste
do Brasil S.A. informando que o BNDES decidiu ampliar a área
de abrangência do Programa Nordeste Competitivo para o Norte
do Estado de Minas, e abaixo-assinado do eleitorado do
Distrito de Imbé, Município de Caratinga. reivindicando
urgência na apreciação do Projeto de Lei Complementar ng
29/93. A Presidência registra a presença da Sra. Maria
Aparecida Arruda, Pesquisadora da Fundação João Pinheiro,
que participou da elaboração do Projeto de Lei ng 1.590/93,
a qual trará subsidios a esta Comissão. Com  a palavra, o
Deputado Baldonedo Napoleão, autor do requerimento que
motivou o convite, tece considerações acerca do referido
projeto de lei. A Presidência passa a palavra ao Sr. José



Osvaldo Guimarães Lasmar, que faz a sua exposição e responde
às perguntas dos Deputados presentes. Durante os debates
fazem uso da palavra os Deputados Célio de Oliveira, Roberto
Amaral, Bernardo Rubinger, Baldonedo Napoleão e João
Batista, que levantam questões, esclarecidas de imediato
pelo Sr. José Osvaldo Lasmar e pela Sra. Maria Aparecida
Arruda. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados, do convidado e da
Sra. Maria Aparecida Arruda, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Anderson Adauto - Bernardo
Rubinger - Ermano Batista. -
ATA DA ia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
As nove horas e quinze minutos do dia quatro de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda, Maria
Olivia e Hely Tarquinio, membros da Comissão de Defesa do
Consumidor; Jorge Hannas, Wilson Pires e Jorge Eduardo,
membros da Comissão de Saúde e Ação Social. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião tem por
finalidade discutir a questão da aplicabilidade do Decreto
Federal ng 793/93 neste Estado, com a presença de
autoridades de órgãos ligados aos interesses do consumidor e
à área da saúde. A Presidência informa que não há ata a ser
lida, por se tratar da ia reunião conjunta destas Comissões.
O Presidente verifica a presença dos seguintes convidados:
Sr. Antõnio Cláudio Penna, representante do Sr. Carlos
Alberto Gomes, Superintendente do Departamento de Vigilância
Sanitária da Secretaria da Saúde; Srs. José Aparecido Vidal
e Lauro Melo Vieira, Presidente e Vice-Presidente do
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais,
respectivamente; Sr. Marcelo Sizenando de Almeida,
Coordenador do Departamento de Vigilância Sanitária da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Sra. Lúcia
Pacífico Homem, Presidente do Movimento das Donas de Casa;
Sr. Lázaro Luiz Gonzaga, Presidente do Sindicato do Comércio
Varejista dos Produtos Farmacêuticos de Minas Gerais; Sr.
Helvécio Lopes de Faria, Presidente do Sindicato dos
Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais; Srs. José Geraldo
de Andrade. Aécio Joaquim Morais Fernandes, José Alves
Torres, Ivanor de Assis Silva, representantes da Comissão
dos Pequenos e Microproprietários de Farmácias e Drogarias;
e Dr. Ronan Andrade de Oliveira, ex-Delegado da SUNAB. A
Presidência passa a palavra, inicialmente, ao Deputado
Marcos Helênio para tecer considerações relativas ao
objetivo da reunião. A seguir, os expositores discutem,
especialmente, a aplicabilidade do Decreto Federal ng
793/93, que trata da venda de remédios e da obrigatoriedade
de assistência do técnico responsável nas drogarias, nos
postos de medicamentos e nas unidades volantes. Eles frisam
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a importância da denominação genérica dos remédios
prescritos nas receitas médicas, a necessidade de
permanência do farmacêutico nos estabelecimentos que
comercializam produtos farmacêuticos, bem como os direitos
do consumidor. Abre-se amplo debate entre os convidados e os
Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Deputado Wilson Pires apresenta
requerimento em que solicita sejam convidados a participar
dos trabalhos destas Comissões os representantes do Conselho
Regional de Medicina, da Associação Médica de Minas Gerais,
do Conselho Regional de Enfermagem, do Sindicato dos
Médicos, da Associação dos Hospitais de Minas Gerais, dos
hospitais públicos e do Sr. Jaime Neves, que representará o
movimento de combate ás infecções hospitalares, para
discutirem matéria relativa ao Decreto Federal nQ 793/93. O
Deputado Marcos Helênio propõe seja discutida nestas
Comissões a utilização de nome genérico dos remédios com a
participação de autoridades ligadas à área de saúde.
Submetidas a votação, são as proposições aprovadas. Nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece o
comparecimento dos convidados, dos Deputados e dos demais
participantes, convoca os membros destas Comissões para a
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Marcos Helênio - Márcio Miranda

- Hely Tarquinio - Ajalmar Silva - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 4g REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
VISITAR O GRANDE HOTEL DE ARAXÁ, AVALIAR O SEU FECHAMENTO,
PROPOR MEDIDAS QUE PRESERVEM AQUELE VALOROSO PATRIMÓNIO
PÚBLICO E A ATIVIDADE TURÍSTICA DO MUNICÍPIO
Ás nove horas e trinta minutos do dia onze de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, João Batista e Adelmo
Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado João
Batista que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente esclarece que a reunião tem por finalidade
apreciar o relatório final desta Comissão. Na ausência do
relator anteriormente designado, o Presidente redistribui a
matéria ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, a quem passa a
palavra. O relator procede á leitura do relatório final.
Após a leitura, o Presidente submete á apreciação da
Comissão o parecer apresentado, que, após ser discutido e
votado, é aprovado por unanimidade e subscrito pelos membros
da Comissão. Em seguida, o Presidente faz a indicação do
Deputado Roberto Carvalho para acompanhar o processo de
arrendamento do Grande Hotel de Araxá. A Presidência
suspende a reunião por alguns instantes para a lavratura da
ata, dos trabalhos. Reaberta a reunião, o Presidente
solicita ao Deputado João Batista Que proceda à leitura da
ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
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presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos Deputados e declara encerrados os
trabalhos desta Comissão.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - João

Batista.
ATA DA 33g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As dez horas do dia dezenove de maio de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ailton Vilela, Romeu Queiroz e Ambrósio Pinto
(substituindo estes dois últimos aos Deputados Eduardo Brás
e Hely Tarquinio, por indicação das Lideranças do BRD e PP,
respectivamente), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, na ausência do Presidente, o Vice-
Presidente, Deputado Ailton Vilela, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ambrõsio Pinto que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
registra a presença dos Deputados Ivo José e Célio de
Oliveira e designa o Deputado Romeu Queiroz para relator das
emendas apresentadas em Plenário, no lo turno, ao Projeto de
Lei ng 807/92, a quem passa a palavra. O relator emite
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo ng 2, pela prejudicialidade das
Emendas nos 33 e 35 e pela rejeição das Emendas ngs 32, 34,
36 e 37. Posto em discussão, o Deputado Ivo José solicita
que sejam lidas as emendas apresentadas em Plenário, o que é
feito pelo relator. Colocado em votação, é o parecer
aprovado por unanimidade. O Deputado Romeu Queiroz ausenta-
se da reunião. Verificada a inexistência de número
regimental, 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, 9 de junho de 1994
Ailton Vilela, Presidente - Hely Tarquínio - Francisco
Ramalho
ATA DA 46a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de maio
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Tarcísio Henriques, Antõnio Fuzatto,
José Renato, Dilzon Melo, Ermano Batista e Sebastião Costa,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Tarcisio Henriques, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado José Renato que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Passa-se á 2sá 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 José Renato emite parecer sobre as
emendas apresentadas ao Projeto de Lei ng 1.957/94, no lg
turno, mediante o qual conclui pela aprovação das Emendas
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nQS 12, 13, esta na forma da Subemenda ng 1, e 14, todas
apresentadas em Plenário, e das Emendas ngs 15 e 16, da
Comissão de Administração Pública Discutido e votado, é o
parecer aprovado. A Presidência informa que o Projeto de Lei
ng 1.757/93, no lg turno, que se encontrava para vista com o
Deputado Antônio Fuzatto, continua em fase de discussão.
Encerrada a discussão, e posto em votação, é aprovado o
parecer do Deputado Tarcisio Henriques, em que conclui pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1, ficando
prejudicada a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposições sujeitas à deliberação conclusiva
da Comissão Nessa fase, o Deputado Antônio Fuzatto emite
parecer pela aprovação, no lo turno, do Projeto de Lei no
1.252/93, do Deputado Ambrôsio Pinto. Discutido e votado, é
o projeto aprovado. O Deputado Antônio Fuzatto, relator do
Projeto de Lei ng 1.604, no lg turno, emite parecer pela
aprovação da matéria 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, 8 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Sebastião Costa - Antônio
Fuzatto - Ermano Batista.
ATA DA 1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ESTUDAR AS ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES ESPECIAIS
As catorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
cinco de maio de mil novecentos e noventa e quatro,
comparecem na Sala das Comissões os Oep y tados Dilzon Melo,
Wilson Pires, Homero Duarte e Wanderley Avila (substituindo
este ao Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da
Liderança do aRO), membros da Comissão supracitada Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Melo,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Wanderley Ávila que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Deputado Dilzon Melo informa que a finalidade
da reunião é eleger os novos Presidente e Vice-Presidente e
programar os trabalhos. Em seguida, o Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
aos Deputados e convida o Deputado Wilson Pires para atuar
como escrutinador. Feita a contagem dos votos, o Deputado
Wilson Pires informa que foram registradas quatro cédulas de
votação, obtendo o Deputado Homero Duarte quatro votos para
Presidente e o Deputado Dílzon Melo quatro votos para Vice-
Presidente. Assim sendo, o Presidente proclama eleitos os
Deputados Homero Duarte e Dilzon Melo como Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, declara empossado o
Presidente eleito e passa-lhe a Presidência da Comissão- O
Deputado Homero Duarte agradece a escolha de seu nome e
empossa o Vice-Presidente Cumprida a finalidade da reunião.
a Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Célio de Oliveira -

Clêuber Carneiro.
ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez 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 Ajalmar Silva, Péricles Ferreira e
Wilson Pires, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Pêricles
Ferreira que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Não havendo correspondência a ser lida, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado
Péricles Ferreira procede á leitura do requerimento do
Deputado Roberto Carvalho, no qual se solicita seja
encaminhado ao Secretário Adjunta da Secretaria de
Planejamento e Coordenação Geral pedido para que envie a
esta Casa a relação de todos os municípios mineiros
participantes de programas de combate à seca, os respectivos
valores liberados e as datas de liberação. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. Logo apôs, o relator.
Deputado Wilson Pires, solicita sejam convertidos em
diligência á RIJRALMINAS os processos de legitimação de
terras devolutas rurais e urbanas que se fizeram acompanhar
da Mensagem ng 460/94 e do Oficio no 106/94, a fim de que a
RURALMINAS envie a esta Casa atestado de que os documentos
que instruem os processos são autênticos e que os
interessados satisfazem as exigências constitucionais e
legais para a aquisição do direito objetivado, o que é
deferido pelo Presidente. A Presidência anuncia a presença
do Vereador Raimundo Nonato, Presidente da Câmara Municipal
de Teõfilo Otôni, e dos Vereadores Semir Rachid Said e Celso
Pereira do Amaral, também de Teófilo Otõni. A seguir, a
Presidência passa a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O relator.
Deputado Jorge Eduardo, emite parecer favorável à aprovação
do Projeto de Lei no 1.799/93, no lg turno. O relator,
Deputado Arnaldo Canarinho, emite parecer favorável à
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.892/94, no lg turno.
Submetidos á discussão e votação, cada um por sua vez, são
os projetos aprovados. O relator, Deputado Péricles
Ferreira, emite parecer favorável à aprovação dos
Requerimentos ngs 5.323 e 5.233/94. Colocados em votação,
cada um por sua vez, são os requerimentos 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. 9 de junho de 1994.
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Ajalmar Silva. Presidente - Francisco Ramalho - Hely
Tarquinio. - - -
ATA DA 1Q5 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia trinta e um de maio de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro,
Tarcísio Henriques (substituindo este ao Deputado Geraldo
Rezende, por indicação da Bancada do PMDB), Antônio Pinheiro
e Ivo José, membros da supracitada Comissão. Encontra-se
presente, também, o Deputado Antônio Fuzatto. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Clêuber Carneiro
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se á
discussão e á votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Continua em discussão o
parecer sobre o Projeto de Lei ng 1.330/93, do qual, em
reunião anterior, o Deputado Antônio Júlio solicitou vista.
O Deputado Ibrahim Jacob, autor do referido projeto,
encaminha requerimento solicitando o adiamento da discussão,
o qual é deferido pelo Presidente. Com  a palavra, o Deputado
Clêuber Carneiro procede á leitura do parecer do Deputado
Célio de Oliveira sobre o Projeto de Lei ng 77/91, o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto com a Emenda ng 1. Na fase de
discussão, o Deputado Clêuber Carneiro solicita vista da
matéria, a qual é concedida pela Presidência. Com  a palavra,
o Deputado Ivo José procede à leitura do parecer do Deputado
Célio de Oliveira sobre o Projeto de Lei nQ 1.526/93, o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto. Posto em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Antônio Pinheiro
emite parecer sobre o Projeto de Lei flQ 1.462/93, mediante o
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do projeto. 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 Clêuber Carneiro emite parecer sobre o
Projeto de Lei ng 1.971/94, 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 Antônio Pinheiro
emite parecer sobre o Projeto de Lei ng 2.006/94, por meio
do qual e conclui pela constitucionalidade, pela legalidade
e pela juridicidade do projeto. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Ivo
José emite pareceres sobre os Projetos de Lei ngs 1.391/93 e
2.013/94, nos quais 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 Ivo José procede á
leitura do parecer do Deputado Geraldo Rezende sobre o
Projeto de Lei ng 1.847/93, o qual conclui pela



constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
O Deputado Antônio Júlio passa a Presidência ao Deputada
Clêuber Carneiro, uma vez que será apreciada matéria de sua
autoria. O Vice-Presidente solicita ao Deputado tvo José que
proceda á leitura do parecer do Deputado Geraldo Rezende
sobre o Projeto de Lei flQ 1.985/04, o qual 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. 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. 7 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Maria José Haueisen - Geraldo
Rezende - Célio de Oliveira - Emano Batista - Antônio
Pinheiro - Clêuber Carneiro.
ATA DA 122g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira. José
Renato, Ibrahim Jacob, Wanderley Ávila e Agostinho Patrus
(substituindo os três últimos aos Deputados Roberto Amara),
Baldonedo Napoleão e Jaime Martins, respectivamente. 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 José Renato que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião
tem por finalidade apreciar a pauta e redistribui o Projeto
de Lei ng 1.071/92. no 2gturno, ao Deputado Wanderley
Ávila; e o Projeto de Lei ng 1.639/93, no 2g turno, ao
Deputado Agostinho Patrus. Encerrada a ia parte dos
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas á deliberação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Wanderley Ávila emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.071/92 no
2g turno, na forma do vencido no lg turno, O Deputado
Agostinho Patrus emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei ng 1.639/93 no 2g turno, com as
Emendas ngs 2 a 7. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são os pareceres aprovados. O Deputado José
Renato emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação dos Projetos de Lei nos 1.759/93, no 2g turno, na
forma proposta, e 1.756/93, no 2g turno, na forma do vencido
no lg turno. Colocados em discussão e votação, cada um por
sua vez, são os pareceres aprovados. Encerrada essa fase,
passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. A Presidência designa o Deputado José Renato
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para relatar os processos de aplicação de recursos oriundos
de subvenções sociais das seguintes entidades: Planejamento
Familiar, Assistência e Combate ao Câncer - PLANFAC -, de
Rio Piracicaba; Orfanato Lar Tia Lia, de Tiradentes;
Associação do Bem-Estar do Menor, de Santa Maria de Itabira,
de Santa Maria de Itabira; Serviço de Promoção ao Menor e á
Família - SERPAF -, de SeteLagoas; Associação Comunitária
dos Moradores de Or. Sá Fortes, de Antônio Carlos;
Associação Pastoral da Saúde de Santa Terezinha, de Campos
Altos; Associação Comunitária dos Moradores de Santa Cruz,
de Mirabela; Associação dos Moradores de Silvia Campos -
AMOSC -, de Pompêu: Lar da Fraternidade Cristã, de rpatinga
(dois processos); Sociedade Beneficente de Socorro aos
Pobres, de Lagoa da Prata; Assistência Social São Judas
Tadeu, de Uberaba: Conselho de Desenvolvimento Comunitário
de Natalãndia, de Bonfinópolis de Minas; Casa de Cultura de
Manhuaçu, de Manhuaçu; Corporação Musical Cosmos e Ramos, de
Belo Horizonte; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE -, de Bom Sucesso; Ação Social Filadélfia da 7
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, de Belo Horizonte;
HEBRON - Associação Filantrópica, de Belo Horizonte;
Sociedade São Vicente de Paulo, Conferência do Senhor Bom
Jesus de Jesuânia, de Jesuânia; Lira 30 de Janeiro, de
Governador Valadares; Associação Senhoras da Caridade de
Goval, de Governador Valadares; Associação Habitacional de
Governador Valadares, de Governador Valadares; Creche Casa
das Meninas, de Ibiritê; Associação de Apoio Comunitário do
Conjunto Habitacional Flávio de Oliveira, de Santo Antônio
do Monte; Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora
de Fátima, de Andrelãndia, e Cidade dos Meninos, de
Governador Valadares; e o Deputado Wanderley Ávila, para
relatar os processos de aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais das seguintes entidades: Associação
Comunitária de Hortas e Aves, de Uberaba; Cáritas Diocesana
de Paracatu, de Paracatu; Assistência Social São Judas
Tadeu, de Uberaba; Caixa Escolar Olavo Bilac, de Uberaba;
Associação Comunitária do Córrego São Miguel, de Rio
Piracicaba; Santa Casa de Misericórdia, de Abadia dos
Dourados; Associação Beneficente São Vicente de Paulo, do
Distrito de união, de Iturama; Centro Social Desportivo de
Rio Vermelho - CESDERV -, de Rio Vermelho; Clube de Mães
Nossa Senhora de Fátima, de Ferros; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São Geraldo da Piedade, de
São Geraldo da Piedade; Creche Lar Silvio Menicucci, de
Lavras; Irmandade de Nossa Senhora das Mercês da Santa Casa
de Caridade de Montes Claros, de Montes Claros; Associação
Comunitária Evangélica em Contagem, de Contagem; Creche
Conceição Aparecida Miguel, de Serrania; Creche Comunitária
Mundo Encantado, de Ipanema; Creche Esperança da Paz, de
Caparaó; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Virgem
das Graças, de Itinga; Corporação Musical união Nossa
Senhora do Carmo, de Barra Longa; Creche Comunitária Terra
Nova da Vila do Acaba Mundo, de Belo Horizonte; Associação
Comunitária Rural de Lagoa dos Peixes, de Peçanha; Grupo
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Espirita de Fraternidade Albino Teixeira, de Belo Horizonte.
e Conselho Comunitário de Canela d'Ema, de Salinas. Os
Deputados José Renato e Wanderley Ávila emitem pareceres
mediante os quais concluem pela aprovação dos processos de
aplicação recursos oriundos de subvenções sociais acima
mencionados. Colocados em discussão e votação, cada um por
sua vez, são os pareceres aprovados- O Deputado José Renato,
relator, também, dos processos de aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais das entidades Lar dos
Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo, de Governador
Valadares; Associação de Proteção à Maternidade e à
Infãncia, de Silvianópolis; Associação de Moradores e Amigos
dos Bairros Unidos, de Congonhas, e Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Prata, do Município de Prata, requer
sejam os processos baixados em diligência, o que é deferido
pela Presidência. 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, lg de junho de 1994.
José Renato, Presidente - João Marques - Antônio Pinheiro -

Marcelo Cecé.
ATA DA 123a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia primeiro de junho de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Marques, José Renato, Marcelo
Cecé e Antônio Pinheiro (substituindo estes dois aos
Deputados Célio de Oliveira e Baldonedo Napoleão,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD), membros
da supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, assume a
direção dos trabalhos o Deputado José Renato; havendo número
regimental, ele declara aberta a reunião 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 Presidência esclarece que esta reunião
tem por finalidade apreciar as matérias da pauta; em
seguida, distribui ao Deputado João Marques, no lQ turno, o
Projeto de Lei nQ 1.462/93, do Deputado José Bonifácio, que
autoriza o Poder Executivo a-doar imóveis ao Município de
Marilac para a edificação de um prédio para abrigar a
Prefeitura Municipal, e ao Deputado Roberto Amara]. no 1Q
turno, o Projeto de Lei nQ 1.626/93, do Deputado Jaime
Martins, Que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Estrela do Indaià. Encerrada a l parte dos
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
deliberação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado João Marques emite seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.459/93. no 2
turno, na forma do vencido no 1Q turno. 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
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - João Marques - Baldonedo

Napoleão - Marcos Helénio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.671/93

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado José Leandro, propõe
seja declarado de utilidade pública o Clube de Diretores
Lojistas de Coronel Fabriciano, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.
Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, desta

Comissão, cabe-nos deliberar conclusivamente sobre a matéria
no 2g turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

O referido Clube propõe-se promover a cooperação entre os
Diretores de lojas de varejo e serviços, Bancos comerciais,
entidades financeiras e companhias de seguros, além de
colaborar com as autoridades e as entidades sociais na
defesa dos interesses da comunidade em que atua.
Pela ação que vem desenvolvendo, a entidade merece que lhe
seja conferido o titulo declaratório de utilidade pública.
Para aperfeiçoamento técnico da proposição, apresentamos a

Emenda ng 1, transcrita na conclusão deste parecer.
Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.671/93 no 2Q turno, com a Emenda flQ 1, a seguir
transcrita, ao vencido no iQ turno.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Clube de

Diretores Lojistas de Coronel Fabriciano, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.".
Sala das Comissões, 13 de junho de 1994.
Márcio Miranda, relator.

Redação do Vencido no l g Turno
PROJETO DE LEI Hp 1.671193

Declara de utilidade pública estadual o Clube de Diretores
Lojistas de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública estadual o

Clube de Diretores Lojistas de Coronel Fabriciano, com sede
nesta cidade.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA 0 2g TURNO DO PROJETO DE LEI



NQ 1.793193
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De autoria do Deputado Baldonedo Napoleão, o projeto de lei
em análise pretende declarar de utilidade pública a
Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier
Chaves - ARCEL -, com sede no Município de Coronel Xavier
Chaves.
Aprovada a proposição no lQ turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno, de
acordo com o que prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação tem por finalidade prestar serviços
que contribuam para o fomento e a racionalização das
explorações agropecuárias e para a melhoria das condições de
vida de seus associados.
Pelas atividades desenvolvidas, torna-se a entidade

merecedora do titulo de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.793/93 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.687/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.687/93, do Deputado José Leandro,
que declara de utilidade pública a Associação de Incentivo
ao Pequeno Produtor de Santa Rita - AIPP -, com sede no
Município de Ouro Preto, 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, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.687/93
Declara de utilidade pública a Associação de Incentivo ao
Pequeno Produtor de Santa Rita - AIPP -, com sede no
Município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Incentivo ao Pequeno Produtor de Santa Rita - AIPP -, com
o sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

o Sala das Comissões, 26 de maio de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Wilson Pires. relator - Péricles

Ferreira.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 15 de junho de 1995

ATAS

ATA DA 5484 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lg Fase:
Atas - Correspondência: Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei ng 2.073/94 - Requerimentos da
Deputada Maria Olívia (2) - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Meio Ambiente, de Política Energética e de
Agropecuária e dos Deputados Geraldo da Costa Pereira, Maria
Elvira, Márcio Miranda e Wanderley Ávila - 2a Fase: Leitura
de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 20h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo araz
- Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Cõssimo Freitas -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - João Marques -
Jorge Hannas - José Maria Pinto - Márcio Miranda - Maria
Elvira - Maria Dlívia - Mauri Torres - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila
- Wilson Pires.
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder á leitura das
atas das reuniões anteriores.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ia Fase
Atas

- O Deputado Wilson Pires, 2Q-Secretário "ad hoc", procede
à leitura das atas das duas reuniões anteriores, q ue São
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, lo-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência: -
OFICIOS

Do Sr. Humberto Bosaipo, Presidente da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso, encaminhando cópia da ata da
sessão especial daquela Casa em homenagem à colônia mineira
daquele Estado, realizada em 19/4/94. (- Agradecer.)
Do Sr. Orlando Pessuti, Presidente da Assembléia
Legislativa do Paraná, agradecendo o convite para participar
da 6a Reunião da CIPE - São Francisco.
Do Sr. Orlando Pessuti, Presidente da Assembléia
Legislativa do Paraná, agradecendo o envio de cópia das
notas taquigráficas de reuniões das Comissões de Defesa do
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Consumidor e de Educação desta Assembléia, nas quais foi
proposta uma ação conjunta contra abusos praticados pelas
escolas particulares na cobrança de mensalidades. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)
Do Sr. Mário Pacheco, Secretário da Habitação em exercido
(2), agradecendo o envio da relação das propostas
prioritárias apresentadas nas audiências públicas da
Macrorregião do Triângulo, realizada em Uberaba, e da
Microrregião Sul, realizada em Caxambu.
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de

Recursos Humanos e Administração em exercido, agradecendo o
envio de cópias da Deliberação da Mesa ng 1.029, de 2312/94,
e do edital do primeiro processo seletivo para o Banco de
Potencial de Gerenciamento da Secretaria desta Casa.
Do Sr. Nuno Monteiro Casasanta, Secretário de Agricultura

em exercício, encaminhando, atendendo a pedido de informação
desta Casa, relação fornecida pela RURALMINAS contendo o
número de cargos e outros dados relativos ao quadro de
Advogados dessa Fundação.
Do Sr. Gilberto Inácio, Prefeito Municipal de Cambuquira em

exercício, acusando recebimento de oficio enviado por esta
Casa em cujos anexos constavam as prioridades da audiência
pública realizada em Caxambu nos dias 5 e 6/5/94.
Do Sr. Ricardino Augusto de Novais Filho, Diretor-Geral do
DEDP, encaminhando, em atenção a pedido de informação desta
Casa, os quantitativos físicos e financeiros executados na
construção do prédio da cARDIOMINAS, bem como aqueles com
execução prevista para o exercido de 1994.
Da Sra. Ana Maria Ferraz Augusto, Juiza de Direito,
tornando sem efeito atestado expedido anteriormente, em face
da informação de que existe, na Fundação Educacional de
Curvelo, o cargo remunerado de Diretor Executivo. (- A
Comissão de Constituição e Justiça.)
Do Sr. Geraldo Magela Belozi, Presidente da Associação de

Diretores de Escolas Oficiais de Minas Gerais - loa DRE/Juiz
de Fora, solicitando seja alterada a Lei ng 9.532, de
30/12/87, a fim de se reduzir para, no máximo, cinco anos o
tempo exigido para apostilamento. (- Anexe-se ao
Requerimento ng 5.346/94.)
Do Sr. Paulo da Graça Neves, pelo Presidente da Central
Geral dos Trabalhadores-MG, agradecendo a amável recepção
desta Casa ao Sr. Lázaro Quintana, dirigente da Central dos
Trabalhadores de Cuba e do Escritório Regional na América
Latina da Federação Sindical Mundial, e convidando esta
Assembléia Legislativa para participar, juntamente com
outras entidades, de um seminário sobre o tema
"Desenvolvimento e Integração da América Latina", a ser
realizado no final do ano, em Ouro Preto.
De Marlei de Moura, Presidente da Associação Cultural
Antero Torres, agradecendo o convite para participar da
audiência pública da região Centro-Oeste do Estado e
encaminhando a proposta da entidade.
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O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
comunicações 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 2.073/94

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de
Itapecerica - AlTA-BEl -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Amigos de Itapecerica - AITA-BH -, 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 Reuniões, 14 de junho de 1994.
Milton Salles
Justificação: A Associação dos Amigos de Itapecerica -

AITA-BH - é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com
prazo de duração indeterminado, e tem por finalidade
estimular o relacionamento e o espírito comunitário,
recreativo e cultural, bem como o de solidariedade;
organizar e participar de manifestações de caráter político-
social e religioso.
Essas, as razões que justificam a apresentação deste

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

REQUERIMENTOS
Da Deputada Maria Olivia (2), solicitando seja o Projeto de
Lei nQ 2.067/94, da Comissão de Fiscalização Financeira,
apreciado em regime de urgência e em reunião conjunta das
comissões a que foi distribuído--

COMUNI CAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, de Política Energética e de Agropecuária e
dos Deputados Geraldo da Costa Pereira, Maria Elvira, Márcio
Miranda e Wanderley Ávila.

2a Fase
o Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a fase da ia parte da reunião,
destinada á 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 pela Comissão de
Meio Ambiente - aprovação, na 72 1A Reunião Ordinária, do
Requerimento ng 5.161/94, do Deputado Tarcisio Henriques;
pela Comissão de Política Energética - rejeição, na 34a
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Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 5.253 e 5.280/94,
da Deputada Maria Elvira; pela Comissão de Agropecuária -
aprovação, na 58a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei ng
1.772/93, do Deputado Roberto Lula Soares, e do Requerimento
no 5.343/94, do Deputado Jaime Martins (Ciente. Publique-
se.); pelo Deputado Geraldo da Costa Pereira - falecimento
de Olga Maria Rosemberg; pela Deputada Maria Elvira -
falecimento da Sra. Diane Braz Brandão de Souza, nesta
Capital; pelo Deputado Márcio Miranda - falecimento do Sr.
Alceu Mendes de Carvalho, nesta Capital; pelo Deputado
Wanderley Ávila - falecimento de Sônia Reis, em Pirapora
(Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 14, às 9 e
às 20 horas, nos ternos do edital de convocação, bem como
para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM lQ DE
JUNHO DE 1994, DESTINADA AO PROSSEGUIMENTO DA 6 REUNIÃO DA

COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR DE ESTUDOS PARA O -
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO

FRANCISCO - CIPE - SÃO FRANCISCO
Presidência dos Deputados José Ferraz,

Elmiro Nascimento e Maria Olivia
SUMARIO: ABERTURA - Ata - Suspensão e reabertura da reunião
- Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. José Geraldo de
Araújo - Apresentação da proposta de criação da UNI VALE e
apresentação e discussão de proposições relativas á UNIVALE
e a seu estatuto - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 81h45min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rémolo Aloise - Elmo Braz

- Agostinho Patrijs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antõnio - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antõnio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte
- Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Hannas -
José Braga - José Laviola - José Renato - Marcelo Cecé -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Paulo Pettersen - Roberto Amaral - Roberto Lula
Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
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
palavra, o Sr. 2g-Secretário
da reunião anterior.
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os nossos trabalhos. Com a
para proceder á leitura da ata

Ata
- O Deputado Anibrõslo Pinto, 2g-Secretário "ad hoc",

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

Suspensão da Reunião
A Sra. Presidente - A Presidência suspende a reunião a fim
de aguardar a chegada dos convidados e das demais
autoridades, para o prosseguimento da 6 Reunião da Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco -
CIPE - São Francisco.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Estão reabertos
os nossos trabalhos.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento
á mesa o Deputado Geraldo Coelho, representante da
Assembléia Legislativa de Pernambuco, o Exmo. Sr. José
Geraldo de Araújo, ex-Presidente do CEEIVASF, e o Deputado
Reinaldo Moura Ferreira, Presidente da Assembléia
Legislativa de Sergipe.

Palavras do Sr, Presidente
A CIPE - São Francisco acolhe, com satisfação e esperança,
a presença dos Prefeitos e das lideranças municipais do vale
do grande Rio da Integração Nacional neste encontro
histórico da Comissão.
E no âmbito do municipio que acontece a vida concreta das
pessoas, é nele que as questões se fazem sentir com mais
intensidade e urgência. Por isso mesmo, a busca das
soluções, para ser democrática e participativa, deve
começar, necessariamente, por dar vez e voz ás comunidades
locais.
O projeto da UNIVALE nasceu da profunda consciência
ecológica e comunitária das populações que, de alguma forma,
sofrem diretamente os impactos da degradação da bacia do São
Francisco em suas vidas. Surgiu, pois, de uma necessidade
sentida na própria pele por um povo que aprendeu, na luta
cotidiana, o preço da sobrevivência. Por isso acreditamos
nele e temos a certeza de que a entidade será uma poderosa
aliada da CIPE na batalha pela salvação do "velho Chico".
Conhecemos bem as muitas dificuldades e limitações que
cercam a ação das Prefeituras. Para muitas administrações
locais, a escassez de recursos é flagelo constante a abortar
os melhores planos. Entretanto, aqueles que, isolados, são
fracos, quando juntam suas forças e partilham as
experiências comuns, tornam-se fortes e capazes de vencer os
maiores desafios.
Muitos dos problemas das grandes bacias hidrográficas têm
origem exatamente nas microbacias, cujos gestores são os
Prefeitos Municipais. Por mais boa vontade que anime nossos
administradores, eles não têm, sozinhos, condições técnicas
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e materiais de promover o uso adequado dos potenciais
hidricos de seus territórios. Por isso, o caminho está em
associar-se, o que potencializa os recursos regionais e
evita a duplicação de esforços.
A LJNIVALE, iniciativa pioneira das populações que vivem ás

margens do São Francisco, aponta o caminho certo. Ao tomarem
a decisão firme e corajosa de fundar a associação, os
Prefeitos aqui presentes dão-nos o testemunho eloqüente de
que as crises são vencidas com trabalho, vontade política e
união.
Estão de parabéns os fundadores da UNIVALE. Que o exemplo

de vocês possa frutificar e inspirar ações semelhantes no
Brasil inteiro, para que se consolide entre nós uma política
hídrica democrática, aberta á participação das comunidades e
à valorização da cidadania.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a reunião ao prosseguimento
da 6ê Reunião da Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco - CIPE - São Francisco.
Dando Início aos nossos trabalhos, passaremos a palavra ao
Dr. José Geraldo de Araújo, ex-Presidente do CEEIVASF.
Com a palavra, o Dr. José Geraldo.

Palavras do Sr. José Geraldo de Araújo
O Sr. José Geraldo de Araújo - Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, Deputado José Ferraz; Deputado
Geraldo Coelho, digno representante da Assembléia
Legislativa de Pernambuco; senhores e senhoras, convidado
pelo Assembléia do Estado de Minas Gerais para dissertar
sobre o tema "Evolução Histórica das Intervenções do Poder
Público na Bacia Hidrográfica do São Francisco,
inicialmente manifesto meus agradecimentos pela deferência a
mim conferida e transfiro-a integralmente ao Comitê de
Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do São Francisco.
De inicio, peço licença para adotar um tipo de abordagem do
presente tema, numa tentativa de desincumbir-me de forma
adequada da honrosa atribuição. Permitam-me, Sr. Presidente
e senhores presentes, que me isente de transformar esta
exposição num relato ufano evocativo das ações do Governo na
bacia hidrográfica do São Francisco. Aproveitemos tão
qualificada assistência para, em conjunto, estabelecer uma
avaliação Isenta dos procedimentos adotados pelo Governo
Federal nessa região; que seja isenta, mas Que em nenhum
instante seja atingida pela interferência, que viria a
atingir nossa cidadania.
De inicio, pretendemos estabelecer alguns conceitos.
Definimos intervenção como a materialização de ações
derivadas e associadas à política governamental, que, por
sua vez, definimos como o conjunto de práticas associadas
propostas com vistas à modificação dos padrões de interação
entre os atores sociais e os agentes económicos da região do
São Francisco. Se falamos de política, então vamos ainda
partir para outros pressupostos.
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Essas políticas governamentais teriam o caráter especifico
ou seriam derivadas de macropolíticas? E, como políticas,
consideramos que estão associadas a objetivos explícitos, a
recursos materiais, institucionais, legais, alocados e,
sobretudo, a uma autoridade gestora.
O segundo aspecto é que, ao falar de política, deveríamos

nos restringir, porque vamos falar do rio São Francisco, Rio
da Integração Nacional. E, quando falamos em Rio da
Integração Nacional, fica definido legalmente que é um rio
federal. Então, quando estivermos falando em política,
estamos explicitamente falando do poder público federal.
o terceiro aspecto é que, se estamos falando em política,

estamos associando o assunto a uma conjuntura.
Adotamos como marco histórico, como referência histórica e
marco conceitual a Constituição de 194€, embora correndo o
risco de nos omitir e de cometer injustiças, fato que, ao
longo da nossa exposição, tentaremos corrigir. Adotado esse
referencial, teríamos a dizer que a disposição básica, a
primeira intervenção básica no São Francisco estaria
expressa no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição de 1946, cujo teor é o
seguinte:
"Art. 29 - O Governo Federal fica obrigado, dentro do prazo
de 20 anos a contar da data de promulgação desta
Constituição, a traçar e executar um plano de aproveitamento
total das possibilidades econômicas do rio São Francisco _e
seus afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia não
inferior a 1% da renda tributada".
D anúncio dessa política tem todos os requisitos, atributos
legais, recursos materiais e objetivos explícitos.
Em 1948, dois anos depois, através da Lei nQ 541. foi
criada a Comissão do Vale do São Francisco, subordinada à
Presidência da República e com a incumbência de organizar e
submeter ao Presidente da República , para aprovação do
Congresso Nacional, o plano geral de aproveitamento do vale
do São Francisco, objetivando a regularização de suas águas,
a utilização do seu potencial hidrelétrico, o fomento da
indústria e da agricultura, desenvolvimento da irrigação, a
modernização dos seus transportes, o incremento da imigração
e a exploração de suas riquezas.
O art 8g estabelecia que as entidades já existentes no
vale do São Francisco com a mesma finalidade da Comissão
passariam a ser por ela orientadas e fiscalizadas. Era um
órgão forte, um órgão gestor, e poderíamos dizer que, àquela
altura, tínhamos um gerente institucionalizado para o vale
do São Francisco. O plano de aproveitamento geral foi
apresentado como mensagem do Presidente da República, em
dezembro de 1950. Em dezembro de 1950 e, posteriormente, em
outubro de 1951, tivemos modificações no plano. Há algumas
observações filosóficas relativas ao plano, elaboradas a
partir da mobilização de recursos técnicos e de
notabilidades técnicas comandadas pelo engenheiro mineiro
Lucas Lopes.
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Passo a fazer algumas observações: um plano que não se
apóia em investigações amplas eem análises e confrontos
detalhados é uma mera opinião. E incapaz de garantir a sua
continuidade no tempo. E mais; o que importa para o sucesso
de um plano é ele criar confiança e receptividade para suas
idéias. Um plano democrático exige que o cidadão dele
participe como colaborador e não apenas como beneficiário ou
como vitima.
Observem os senhores a influência da conjuntura; o Brasil

emergia de um processo de redemocratização.
Finalmente, a eleição do tema central, com o reconhecimento

do domínio das águas. Somente depois de ser conseguido tal
domínio, seria possível se estabilizar a ocupação econômica
da calha fluvial e se desenvolver a produção, o comércio e a
vida social. Esse plano foi aprovado e transformado na Lei
ng 2.599, de 3/9/55, depois de tramitar no Legislativo
durante cinco anos. Assim, quando da sua implantação, já
possuía solene carga de anacronismos.
Eram as seguintes as recomendações do plano; regularização

do regime fluvial, entendendo-se que a montante da cachoeira
de Pirapora e principais afluentes deveria partir dos
afluentes e não do leito principal.
Deveria ser vetada a barragem de Sobradinho, por ser
antieconômica para o atendimento da necessidade de
eletrificação da região e por não resolver de forma
econômica o problema da irrigação.
Quanto à eletrificação, havia apenas a previsão de
Sobradinho para ampliar o potencial de Paulo Afonso e a
criação, dentro do modelo da época, de uma sociedade anónima
para a Companhia de Eletrificação do Alto São Francisco.
Irrigação; eram abordados, em uma primeira fase, um plano

bienal, apenas nas áreas cultiváveis nas proximidades da
represa, e a implantação de campos de irrigação em regime de
cooperação entre a União, a Companhia do Vale São Francisco
e os agricultores.
Na realidade, tivemos - e era de se esperar - uma certa

a frustração com o plano. Em primeiro lugar, a partir do
processo de tramitação. Volto a lembrar que houve um longo
processo de tramitação, já que durou sete anos - de 1948 a
1955 -, ou seja, 1/3 do tempo de vigência da concessão do
beneficio constitucional, e nove anos desde a sua
constituição, o que vale dizer, quase metade do prazo de
vigência do beneficio constitucional-
0 plano tinha uma ausência evidente de visão global do vale
do São Francisco. Apesar de ser um plano de aproveitamento
econômico, pecava por não definir o estilo de
desenvolvimento econômico - pecado que até hoje permanece na
nossa administração pública - a ser imposto à sociedade do
vale do São Francisco.
O suporte institucional manifestou-se fraco, embora sendo
forte a Comissão do Vale São Francisco. Tanto assim que, na
segunda mensagem enviada pelo Presidente Getúlio Vargas,
este fazia a transferência dos órgãos dispondo que o DNOCS e
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• CHESF deveriam receber orientação da comissão, respeitando
asua atuação.
Aquela altura, tínhamos o processo de criação da SUDENE,
com um novo conceito de planejamento e com amplo respaldo
politico-institucional, embora apenas 58% do vale do São
Francisco esteja incluído no Polígono das Secas.
A implantação de uma política de desenvolvimento de caráter
urbano e industrial determinou a revisão da utilização do
potencial hidroenergético do rio São Francisco.
Apenas como referência histórica, quando foi promulgado o
plano, em 1955, Paulo Afonso já tinha comissionado suas três
modestas unidades de 60mwh. Isso liberou uma demanda
reprimida e trouxe um estilo de desenvolvimento urbano e
Industrial a ser consolidado pela SUDENE.
Três Marias, construída pela Comissão do Vale do São
Francisco em 1957 e comissionada em 1971, em tempo
absolutamente recorde, foi a materialização plena e
definitiva do plano geral de desenvolvimento do São
Francisco.
o órgão gestor do São Francisco foi altamente comprometido,
porque a Comissão do Vale, criada em 1948 e vinculada
diretamente ao Presidente da República, foi extinta em 1967,
quando foi criada a Superintendência do Vale do São
Francisco, a SUVALE, pelo Decreto-Lei no 292 de 1967. Na
época, já tínhamos uma reorganização da administração
pública no Brasil, já tínhamos outros conceitos
administrativos. Diga-se de passagem que, em fevereiro de
1977, tivemos a primeira sistematização da estrutura de
serviço público, com o Decreto-Lei no 200, em que se
definiam os níveis de esfera do poder público, ou seja, os
órgãos de prestação de serviços.
o objetivo da SUVALE era promover o aproveitamento
econômico dos recursos naturais, programar e executar os
serviços e obras necessárias á regularização dos seus
afluentes e disciplinar o uso das águas do rio São Francisco
e seus afluentes. O citado decreto-lei determinava a adoção
pela SUVALE das diretrizes estabelecidas pela SUDENE e a
observância das disposições da Lei ng 4.869/65 (Plano
Diretor da SUDENE.)
Posteriormente, em 1964, o órgão gestor, gerente
institucional do vale, foi extinto e transformado, através
de lei, na Companhia para o Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - CODEVASF -, empresa púbica, ou seja, com
exploração da atividade econômica exercida pelo Estado, que
assumia a personalidade jurídica de direito privado para
gerenciar o vale do São Francisco. A CODEVASF tinha o
objetivo de promover o aproveitamento, para fins agrícolas,
agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e do
solo do rio São Francisco, podendo coordenar ou executar
obras de Infra-estrutura, particularmente de captação de
águas para fins de irrigação, e também obras de saneamento
básico, eletrificação e transporte, conforme plano diretor,
em articulação com os órgãos federais competentes.
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Era, ainda, estabelecido na lei que, 'no exercício das suas
atribuições, poderá a CODEVASF atuar, por delegação dos
órgãos competentes, como agente do poder público,
desempenhando função de administração e fiscalização do uso
racional dos recursos de água e solo'. E um processo
bastante interessante, e talvez isso justifique o fato de
não termos um gerenciamento contínuo ao longo dessas
décadas, apesar de a lei definir um gerente institucional
para o vale do São Francisco.
A atuação da CODEvASF, a exemplo da SUVALE, ainda permanece
subordinada ao planejamento regional, uma vez que a Lei ng
6.088, de 1974, no lg do seu art. 4g estabelece que, 'nas
áreas coincidentes com a SUDENE, os dois órgãos atuarão
coordenadamente a fim de garantir a unidade da orientação
política e econômica e a eficiência dos investimentos
públicos e privados na região". Essa articulação prevista,
com o poder de atuação por delegação, trouxe
congestionamento institucional ao vale do São Francisco. Ao
ser estabelecido que a CODEVASF poderia atuar "por delegação
dos órgãos competentes', ficou implicitamente admitida uma
pluralidade de competências e uma decorrente diversificação
de autoridades na região, tornando-se evidente uma
significativa alteração do modelo de gerenciamento
inicialmente instituído para a bacia hidrográfica do rio São
Francisco.

 

Nesses termos, entre as competências e autoridades
instaladas na região do São Francisco, é possível
identificar vários órgãos. O Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica - DNAEE -, órgão central de direção
superior do Ministério de Minas e Energia, ao qual, nos
termos do art. 15 do Decreto n 75.468, de 1975, incumbe a
coordenação e a execução dos estudos hidrológicos em todo o
território nacional, a supervisão, a fiscalização e o
controle dos serviços de eletricidade, O ONAEE também é
detentor de competência para participar do controle de
qualidade das águas de domínio da União. Esse é um conflito
que sentimos ontem á tarde. O Departamento Nacional de Obras
contra as Secas - DNOCS -' transformado em autarquia federal
através da Lei ng 4.229, de 1963, com a competência definida
"na área dentro do Polígono das Secas" para, entre outras,
examinar e opinar sobre projetos, serviços e obras a cargo
de outros órgãos públicos federais ( ... ) cuja execução
interfira com as suas atividades. Como registro histórico,
faço questão de deixar bem claro, até para me penitenciar de
um arbítrio que assumi, em 1946, como marco histórico e
temporal, que o DNOCS foi o responsável pela primeira
Intervenção significativa no vale do São Francisco, através
da Comissão de Estudos Instalada em 1938, na cidade de
Itaparica. posteriormente Petrolândia, com a incumbência de
coordenar e realizar estudos com vistas á navegação,
irrigação e geração de energia elétrica. Esses estudos até
agora constituem valiosíssimo acervo técnico. Volto á figura
do engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, naquela época,
solitariamente instalado, com poucos recursos e que, no
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entanto, desenvolveu brilhante trabalho, O Departamento
Nacional de Obras de Saneamento - DNOS - transformado em
autarquia federal através da Lei nQ 4089, de 1962, com a
atribuição de promover a realização ou participar de estudos
e projetos visando ao aproveitamento múltiplo e racional dos
recursos hidricos e zelar por sua correta utilização nas
bacias hidrográficas da sua área de atuação, em cooperação
com entidades competentes, surgiu da Diretoria de Saneamento
da Baixada Fluminense, que teve uma ação preponderante no
Sul e no Nordeste, como órgão de macrodrenagem urbana. Por
causa dessa abertura nas atribuições da CODEVASF, teve uma
participação intensa, comandando, inclusive, o primeiro
projeto de transposição. O primeiro estudo sobre o processo
de transposição, publicado pela Sociedade Mineira de
Engenheiros, realizado em 1959, defendeu perante a sociedade
esse plano, que tinha objetivos definidos. Em novembro de
1983, o DNAEE publicou uma matéria sobre os estudos de
transposições, fazendo, inclusive, avaliações sobre a
transposição do rio São Francisco. Em agosto de 1984, o
Diretor do DNOS fez uma exposição ao Estado-Maior das Forças
Armadas, apresentando formalmente a transposição das águas
do São Francisco para as outras bacias de Pernambuco e do
Ceará. Esse projeto, que a sociedade diz não conhecer, é
idêntico ao que foi apresentado em 1984 e reformulado em
1985 com o objetivo de aproveitar os recursos locais nos
próximos dez anos. Somente ai seria feita a transposição
física, porque 70% do custo era com elevatória.
Acredito que, no Brasil, ao longo dos últimos dez anos, não
houve uma atuação significativa do poder público; no
entanto, hoje, esse processo foi retomado. Declaro que é um
fatalismo histórico e técnico a integração das bacias
hidrográficas da região. Muitas vezes, se temos a solução,
não temos o problema equacionado. Se temos a felicidade de
encontrar a solução adequada para um problema bem formulado,
resta saber se a solução está no tempo.
São essas as indagações que fazemos. Mas essa foi a
intervenção do DNOS. Tivemos, também, a falecida Empresa de
Portos do Brasil S.A. - PORTOBRAS -, criada pela Lei ng
6.222, de 1975, e incumbida transitoriamente de exercer a
supervisão, a orientação, a coordenação, o controle e a
fiscalização das atividades relacionadas com a construção, a
administração e a exploração de portos e das vias navegáveis
interiores. Estilo de desenvolvimento e definição de
prioridades: no plano de emergência de 1943, o Dr. Afonso
Portugal conseguiu priorizar a navegação no São Francisco.
No plano geral, a parte ( --- ) do São Francisco foi relegada,
também, em função da prioridade dada à navegação. Hoje em
dia, a navegação do São Francisco é objeto de criticas
contundentes e de perplexidade.
A Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF -.
sociedade de economia mista "autorizada a funcionar como
empresa de energia hidráulica" através do Decreto nQ 19.706,
de 3/10/45. e à qual, em seguida, foi outorgada concessão
para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica do
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rio São Francisco no trecho compreendido entre a ponte que
interliga as cidades de Juazeiro e Petrolina e a confluência
do rio São Francisco com o rio Grande, no Estado da Bahia. A
Superintendênciado Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE -,
criada pela Lei no 3-692 e atualmente identificada como
autarquia em regime especial, com a finalidade de estudar e
propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste e de
supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e a
execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e
que se relacionam especificamente com o seu desenvolvimento.
Um anúncio nessa constelação burocrática: quarta-feira
passada, numa exposição do Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura, no Recife, o Embaixador Vilar Quelroga anunciou
um novo órgão a atuar na bacia hidrográfica do São Francisco
em função do processo de transposição e até comunicou que
possivelmente seria a CODEvASF em fusão com qualquer outro
órgão, quer dizer, esse elenco ainda está incompleto.
Existem expectativas.
Um aspecto que considero uma intervenção interessantíssima
ocorrida por essa época foi a missão do 'Bureaux
Réclamation". Em 1964, decorrente de um acordo de cooperação
internacional, tivemos uma missão do "Bureaux Réclamation",
do qual tivemos derivações importantíssimas de política no
vale do São Francisco. O objetivo era elaborar relatórios de
reconhecimento de bacias selecionadas, com vistas à
definição de recomendações detalhadas das investigações, dos
estudos e das pesquisas necessárias ao planejamento, e
recomendar a ordem de prioridade daqueles a serem submetidos
a estudos de viabilidade. Buscava-se, também, examinar e
fornecer assistência técnica aos projetos de irrigação e à
formulação das práticas e dos procedimentos a serem.
estabelecidos pelas instituições brasileiras Incumbidas de
promover o desenvolvimento da agricultura irrigada no
Nordeste brasileiro. A equipe técnica decidiu concentrar as
suas atividades na bacia do rio São Francisco. Após quatro
anos, em fevereiro de 1968, foi emitido um relatório de
identificação e avaliação dos recursos hídricos e de solo do
Nordeste. Peço licença para ler as conclusões, até como
ordenamento de antecedentes e indicador de conseqüentes. (-
Lê:)
"Conclusões
1. Existência de um potencial hidrelétrico da ordem de
12.000Mw capaz de atender ao mercado até o ano de 1990.
2. Um grande potencial para irrigação sendo estimado em

3.000.0001ha de área agricultável (podendo ser ampliado com o
uso da água subterrânea); também navegação, controle de
cheias e piscicultura foram abordados, porém a recomendação
de caráter institucional mais importante era a da criação de
uma forte e agressiva organização para promover o
desenvolvimento do uso do solo e da água na bacia.
Curiosidade: características: os empregados da empresa
deveriam receber salários equivalentes àqueles pagos através
da iniciativa privada no setor e deveriam trabalhar em
regime de tempo integral, não sendo permitido o engajamento
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em atividades conflitantes; que este órgão deveria ter
condições de recompensar o pessoal com rendimento adequado e
demitir os servidores incompetentes!!.
A SUVALE resultou da missão do Bureau of Reclamation e de
uma recomendação de natureza institucional. Na verdade,
tivemos também outras Intervenções bastante significativas.
Com ações derivadas da missão Bureau of Reclamation, houve o
aproveitamento dos recursos hídricos.
Em 1968, através de portaria, foi criado o Comité

Coordenador de Estudos Energéticos da Região Nordeste do
Brasil. Dessa ação derivada, foi emitido um documento
importantíssimo, em fevereiro de 1973, sobre os estudos
energéticos do Nordeste. Ai, foi institucionalizada a famosa
divisão de queda do rio São Francisco com o aproveitamento
do seu potencial hidroenergético. Esse estudo teve grande
repercussão institucional e é bem aceito até o presente
momento. Naquela época, a CEMtG, através da CANAMBRA, também
teve o seu inventário de recursos hidricos na parte superior
do rio São Francisco e, por volta de 1984, o atualizou. No
momento em que foram realizados esses estudos. Sobradinho
teve a sua quota evoluída. Então, através de portaria do
Ministro Dias Leite, baixada em fevereiro de 1973, foram
fixados os requisitos mínimos para o fornecimento de energia
elétrica, ou seja, uma vazão de 2.700 m3/s
Vejam os senhores: uma política setorial definida, com
ampla repercussão, porque no momento em que se garantiu um
fornecimento de energia elétrica, consolidou-se um estilo de
desenvolvimento. Podemos ver que nem sempre o anúncio de uma
política, através de uma hierarquia superior, tem
afetividade como essas- Temos uma política energética do
Nordeste conduzida com requisitos mínimos de garantia de
fornecimento de energia elétrica. O São Francisco não tem
vazão regularizada. E também derivado dele o processo de
inventário de projetos de irrigação conduzidos pela
CODEVASF.
Posteriormente à missão Bureau of Reclamation - AID -,
tivemos instalada uma marca política no Brasil. A partir de
1973, na Conferência de Estocolmo, foi priorizada a
preservação ambiental, com a criação da Secretaria Especial
de Meio Ambiente - SEMA -. do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA - e do órgão central do meio ambiente -
CONAMA. A SEMA, órgão posteriormente assumido pelo IBAMA,
tem como atribuição promover a elaboração e o
estabelecimento de normas e de padrões relativos á
preservação do meio ambiente, em especial dos recursos
hidricos, que assegurem o bem-estar da população e seu
desenvolvimento social-
Por outro lado, nitidamente identificada ao elenco de
providências governamentais, objetivando a utilização
racional dos recursos naturais e a busca de soluções para o
complexo problema da gestão do sistema de recursos hidricos
no território nacional, foi a criação do Comitê Especial de
Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas - CEEtBH -,
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através da Portaria Interministerial ng 90, de 29/3/78
(Ministério das Minas e Energia e do Interior).
Vou, então, passar do histórico para as recomendações.
Nessa época, devido à fraqueza do sistema formal, surgem,

na própria sociedade, mecanismos informais e, entre eles, os
órgãos gestores dos recursos hidricos.
Ao longo de seis reuniões se fixaram alguns conceitos que,
inclusive, hoje em dia estão bastante associados ao próprio
ensino de gestão de recursos hidricos. Um deles foi o de
associar-se a unidade de planejamento da bacia hidrográfica.
Com isso, o planejamento regional deveria ser subordinado à
bacia hidrográfica. Isso conduziu aqueles que participaram
dos órgãos a um compromisso de propugnar por soluções desse
tipo. Inclusive, houve o compromisso de lutar junto à classe
política por um instrumento adequado, que foi a Constituição
de 1988, Que possui um dispositivo que determina a
implantação do sistema nacional de recursos hidricos, o qual
até hoje não foi cumprido.
Congestionamento do espaço. Observou-se que isso está
difícil, mas é requisito absoluto para que se tenha a
definição.
Vou concluir, Sr. Presidente, com o que seria a avaliação.
No decorrer de cinco décadas é possível afirmar, com
absoluta tranqüilidade, que o vale do São Francisco nunca
foi contemplado com uma política continua de natureza
incremental, só o sendo com ações espasmódicas,
grandiloqüentes e ambiciosas.
Embora as intervenções do poder público na região pudessem

ser identificadas como de natureza organizacional, frustram-
se nesse objetivo pela inexistência pelo menos de uma
entidade dotada de um modelo institucional adequado ás ações
requeridas.
Recomendação e apelo. Comitê de bacias. O CEEIVASF deve ser
consolidado na sua missão. No inicio, era o chamado Fórum
Institucional da Bacia Hidrográfica do São Francisco. Com o
comprometimento e a perplexidade da estrutura do serviço
público, suplica-se a seu Presidente que use sua capacidade
técnica, criatividade pessoal e poder de mobilização no
sentido de que se tenha a CEEIVASF cada vez mais ligada à
sociedade, ou seja, que seja associada a uma organização não
governamental, porque, dentro dos padrões modernos, é dotada
de maior credibilidade, mobilidade e até de recursos
externos.
Segundo, que não seja permitida - essa é também uma súplica
- nenhuma intervenção na bacia hidrográfica do São
Francisco, sem que se tenha a definição do sistema de
gerenciamento de recursos hidricos. Sem isso, corremos
risco, pois temos ações isoladas, pontuais, e um maior
congestionamento do universo burocrático no vale do São
Francisco. Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me pela
demora.
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência passa a
palavra ao Or. José Theodomiro de Araújo, Presidente do
Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica



360

do São Francisco - CEEIVASF -, para proceder á apresentação
da proposta de criação da União dos Prefeitos do Vale do Rio
São Francisco - UNIVALE - e à discussão a respeito de seu
estatuto.
Com a palavra, o Dr. José Theodomiro de Araújo.

Apresentação da proposta de criação da UNIVALE e discussão e
apresentação de proposições relativas à UNIVALE e a seu

estatuto
O Sr. José Theodomiro de Araújo - Senhor Presidente, demais

membros da Mesa, senhoras e senhores, ilustres Prefeitos do
vale do São Francisco: embora tenhamos nos esforçado, e a
Assembléia haja convidado os 442 p refeitos da bacia do São
Francisco, o número dos que compareceram não correspondeu à
expectativa, pois esperávamos que aqui viessem pelo menos
uma centena de Prefeitos. Mas temos aqui uma representação
do Estado de Sergipe, com os Prefeitos de Propriá e de
Penha; da Bahia veio o Prefeito da cidade de Barra, e vieram
Prefeitos mineiros, notadamente do alto São Francisco. Estão
aqui o Zezinho, de Lagoa da Prata, o Manoel, de Três Marias,
o Prefeito de Morada Nova de Minas, ou seja, a maior
representação é de Três Marias para cima, e, à exceção de
Pirapora e Divinópolis, a representação maior é a do alto
São Francisco. De qualquer sorte, o vale está representado
nas suas seções com Prefeitos do alto, médio, submédio e
baixo São Francisco.
A idéia de criar da União dos Prefeitos faz parte de um
trabalho que se vem realizando desde 1989, tendo em vista
tirar a bacia do São Francisco da orfandade política e fazer
com que muitos problemas, comuns a grupos de municípios,
possam ser resolvidos através de um consenso, de uma
parceria entre eles, viabilizando assim o desenvolvimento de
alguns projetos no âmbito da bacia e facilitando o prestação
de consultoria sobre problemas próprios dos municipios e
também genéricos de cada microrregião, que poderiam ser
resolvidos em bloco.
Para nós, que vimos fazendo esse trabalho, o importante, o
fundamental é que o José, em Lagoa da Prata, possa ter plena
informação sobre o que está ocorrendo, por exemplo, em
Barra, com o Joaquim. Com Isso poderíamos ter, realmente,
uma bacia hidrográfica como base de planejamento para uni
corpo único de execução. Temos problemas sérios em todas as
cidades do vale, como o problema de saneamento básico. As
vezes um município não pode, isoladamente, arcar com a
des pesa, mas em parceria com quatro ou cinco poderia fazer
um projeto único para uma microrregião e conseguir os
recursos financeiros necessários. As vezes um município
apresenta um projeto muito pequeno para interessar um agente
internacional, mas se se juntar a dez ou doze municípios, em
parceria, eles poderão ter um projeto de magnitude que possa
interessar a algum agente financeiro, dentro daquele limite.
Dentro dessa expectativa é que ressaltamos outro fato
importante para a região: o Legislativo está com 05 Olhos
voltados para os problemas da bacia do São Francisco.
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É preciso que a unidade municipal do Executivo tome todas

as ações, porque não adianta termos somente a legislação. E
necessário que o Executivo esteja devidamente capacitado e
ordenado para atender e executar a lei.
Assim, pensamos na formação da união das Prefeituras,
solicitamos a minuta dos estatutos, que poderá sofrer
modificações e acolher novas idéias. Essa minuta estará,
assim, logicamente, sujeita a criticas e sugestões, podendo
ser modificada por qualquer um dos municípios.
Vamos passar a receber proposições e comentar apenas a
finalidade e a competência da UNIVALE, e falar um pouco
sobre a união das Prefeituras. Já houve até mesmo quem
comentasse que não deveria ser usada a sigla UNIVALE, porque
já está muito batida essa questão, e que era necessário
pensar em outra coisa.
A UNIVALE teria por finalidade defender a bacia do São
Francisco nas diversas esferas governamentais, com vista ao
desenvolvimento, de forma a buscar melhor qualidade de vida
para a população dos municípios que dependem daquela bacia.
Será competência da UNIVALE, em caráter institucional,
representar os municípios, em conjunto, e realizar encontros
institucionais em nível regional ou federal, para discutir
os problemas da bacia.
Quando iniciamos a CIPE - São Francisco, as diversas
Assembléias tinham uma visão do São Francisco muito
restrita, somente voltada para os problemas das áreas que
estavam em seus Estados. Por exemplo, a Assembléia de
Pernambuco conhecia plenamente o São Francisco, mas no setor
pernambucano. As vezes, nem os problemas da outra margem
fronteiriça interessava àquela Assembléia.
Minas Gerais não tinha conhecimento do que acontecia na
foz, nem do que acontecia nos barramentos. Minas não tinha
idéia de que havia 5.600 famílias assentadas há mais de 5
anos, recebendo 2 salários mínimos, mas sem condições de
trabalhar, Inseridas em um processo totalmente improdutivo.
Isso representa um problema social sério. Minas não tinha
conhecimento de que, na região dos barramentos, os
pescadores vivem se queixando da escassez dos pescados.
Minas não sabia que o mar, em determinado momento, entra no
rio São Francisco e caldeia a água com águas salinas. Então,
depois da CIPE, em decorrência de várias reuniões, as
Assembléias passaram a tomar conhecimento dos problemas da
bacia como um todo. Hoje, os Deputados mineiros já conhecem
todos os problemas do São Francisco. Posso chamar aqui o
Deputado Clêuber Carneiro, e ele poderá dar aula sobre o São
Francisco. Esse foi um grande resultado da CIPE.
As legislações que devem ser discutidas nos Plenários das

Assembléias dos Estados devem ter a maior clareza, para que
sejam resolvidos os problemas referentes ao São Francisco.
Temos que relacionar os projetos de lei que deverão ser
aprovados pelas diversas Assembléias Legislativas. Depois
desta reunião, a CIPE vai relacionar uma série de projetos
de lei de interesse da bacia, que deverão, simultaneamente,
ser aprovados nos Plenários das cinco Assembléias
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Legislativas. É importante que o Prefeito de São Roque de
Minas saiba o que está se passando em ( .... ) do Sul, na foz.
Que o Prefeito de Sobradinho, que hoje tem um problema - um
lago imenso, como o de Sobradinho, com 4.000.000m2 de área,
em região cuja população não tem hábito de vida lacustre,
não sabe lidar com aquela massa líquida - saiba que o
Prefeito de Três Marias, Manoel Castelo Branco, tem
problemas com o lago, também. Então, esses Prefeitos têm de
se encontrar, juntamente com os Prefeitos de Itaparica e
Paulo Afonso, que também têm problemas de vida lacustre.
Todos precisam se encontrar para saber com resolver o
problema em conjunto. E muito mais forte os Prefeitos das
zonas lacustres irem, em conjunto, procurar o Presidente da
CEMIO ou da CHESF do que partirem para uma ação isolada.
Há problemas dessa ordem na região, os quais, dentro de uma

visão macro da bacia, precisam ser vistos e estudados não de
forma pontual, mas como um todo, mentalizando sempre que a
bacia hidrográfica é um corpo, e que qualquer intervenção em
um dos seus membros repercute no geral. Tudo que acontece na
bacia vai-se refletir lá adiante, qualquer intervenção que
se faça vai repercutir em toda a bacia. Quando foi
construída, Sobradinho regularizou a vazante, mas lá em
baixo, na foz, o São Francisco tinha várzeas, onde se
plantava arroz. Havia um grande fluxo, e as águas inundavam
aquelas várzeas. Havia também um sistema de comportas, e,
junto com o plantio de arroz, eles criavam peixes. Com a
regularização do rio, parte da região passaria a não receber
água, e a outra parte, a ter inundações. Seria necessária a
construção de diques e o bombeamento de água. O agricultor
passou a reclamar de água, pois deixou de ter o que chamam
de "água gorda', cristalina, sem aquele húmus natural.
Passou a utilizar fertilizante quimico, e todo o referencial
mudou totalmente para a população, pelo impacto sobre a
natureza e pelo impacto social.
O hidrólogo Henrique Portugal, já em 1940, entendeu o

movimento das dunas com as marés, na foz do São Francisco e,
quando Getúlio começava a falar em construir as
hidroelétricas, encerrou seu relatório dizendo: "Sabe-se que
o Governo Federal pretende construir grandes estruturas para
a geração de energia, no alto e no médio São Francisco.
Advirta-se que um rio como o São Francisco não pode ser
interceptado setorialmente, sob pena de se causarem
drásticos prejuízos ao baixo São Francisco". E não deu
outra. Vamos pegar todos de surpresa, tirar as pessoas dali
e fazer os diques, ás carreiras, para proteger as áreas,
depois bombear, etc. Isso é devido à falta de recorrência
histórica e á falta de consulta bibliográfica, pois todos já
diziam isso.
Então, para que não ocorram essas leviandades, é necessário
que estejamos juntos, conversando, sempre, sobre o São
Francisco (de minha parte, falo sobre isso quase 24 horas
por dia). E falando sobre o São Francisco, discutindo,
conversando nos corredores, que aprendemos sobre o assunto.
Ora, por que estou na CIPE - São Francisco? Porque estou a
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par de seus problemas. Sei, por exemplo, que, em Morada
Nova, há o sério problema do transporte; para atravessar, a
população precisa usar a balsa. Além disso, o q ue a CEMIO
paga à 000EVASF pela utilização da Barragem de Três Marias
não é suficiente para pagar o óleo das balsas que servem ao
transporte da população da cidade. Não é verdade? E o
transporte da população, que ficou ilhada. é um problema
sério para a Prefeitura de Morada Nova.
Assim, em poucos instantes, relacionamos, aqui, uns quatro

ou cinco problemas municipais de que os outros Prefeitos
talvez não tenham conhecimento, embora pudessem estar
ajudando a resolvê-los. A UNIVALE teria, então, a finalidade
de realizar encontros institucionais, em nível regional ou
nacional, para que se discutam os problemas da bacia. Por
que não, já que temos essa relação estreita com o rio?
Ontem, um Deputado do Rio de Janeiro dizia, aqui, que estava
impressionado, porque nas bacias do Sul não há essa relação
estreita entre a população e o rio. Contudo, aqui, temos
essa característica, até mesmo porque o São Francisco
atravessa uma região semi-árida, sem água. Assim, é claro
que a população tem mesmo de se relacionar diretamente com
esse rio. Bem, discutir os problemas é uma das finalidades
da UNIVALE. Outras: participar, com entidades
representativas, de congressos e encontros, em nível
regional, estadual ou nacional, quando houver evidente
interesse dos municípios; defender o principio do
planejamento, levando a bacia à comunidade. Sobre esse
aspecto, levantou-se, ontem, um problema interessante, que
diz respeito à geração de água e a sua proteção, através das
microbacias, o que é um trabalho de base eminentemente
municipal. Também é uma função muito importante da UNIVALE,
em nível político e institucional, discutir e interferir nos
programas globais de aproveitamento dos recursos naturais da
bacia. Muitas vezes, nos fazem "engolir" programas, vindos
de cima, sem saber se a população do município tem ou não
interesse naquele programa. Quase sempre, alguém, em
Brasília, sonha com alguma coisa e consegue executá-la, sem
consultar a população. Por exemplo, alguém resolve que quer
criar pato azul, e, num instante, teremos ali o pato da cor
azul. Eles poderiam, pelo menos, procurar saber se as
pessoas gostam da cor, não é? Assim, temos de interferir nos
programas globais, pois a base de tudo é o município. Na
hora de se implantar algum programa, o município tem de ser
ouvido. Temos, ainda, de defender o meio ambiente ligado à
bacia, recuperando e preservando seus recursos naturais, com
vistas a garantir a qualidade de vida dos seus habitantes.
Finalmente, deverá a UNIVALE atuar junto aos Poderes
constituídos, discutir, analisar e buscar corrigir a atuação
destes na área da bacia. No Estado e no município, a sua
atuação tem de ser discutida, exercendo-se ações políticas
necessárias ao desenvolvimento sustentável da bacia.
E ainda: (- Lê:)

- em caráter de serviço:
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a) prestar assistência técnica especializada ou colocá-la á
disposição;
b) realizar cursos, encontros e estudos relativos aos
interesses dos municípios da bacia;
c) apoiar os municípios da bacia, colocando à disposição
assessoria especializada para elaboração de estudos
relativos aos interesses técnicos dos mesmos;
d) publicar livros e revistas especializadas de interesse
técnico dos mesmos ou não, sempre voltados para a bacia do
São Francisco;
e) manter atualizado um banco de dados sobre os municípios

da bacia;
f) manter estreito intercâmbio entre os municípios da

bacia;
g) acionar judicial ou extrajudicialmente, de maneira
coletiva, quando subsistir interesse coletivo dos
municípios;
h) estimular o estudo da bacia do rio São Francisco nas
escolas, com vistas à preparação das novas gerações para o
seu desenvolvimento;
i) promover eventos culturais que mantenham vivas as

tradições culturais, em estreito intercâmbio entre as várias
regiões da bacia:
Art. 3 - Para o fiel cumprimento de suas finalidades,

poderá a UNIVALE:
- promover consórcios entre os municípios para consecução

de projetos e obras de interesse coletivo, especialmente nos
setores de saneamento, saúde, educação e habitação;
II - celebrar convênios, acordos, contratos e demais
instrumentos congêneres com instituições públicas ou
privadas, locais, estaduais, nacionais, estrangeiras e
internacionais;
III - delegar competência a entidades regionais, setoriais

e locais;
IV - colaborar com os municípios na elaboração de programas

locais;
V - manter atualizado o banco de dados sobre os municípios

da bacia;
vi - exercer outras atividades indispensáveis ao

cumprimento de seus objetivos".
Essas são as finalidades. O que se imaginou de estrutura

administrativa seria uma diretoria com o Presidente e os
Diretores, um conselho consultivo, um conselho fiscal e as
seccionais dos Estados.
Pretendemos, inclusive, colocar aqui as sedes dessas
seccionais. Pretendemos colocar, também, que a Presidência
não seja fixa, dada a extensão da bacia. Houve uma sugestão
para que, se o Presidente eleito for do Estado de Sergipe,
ele exerça seu cargo na seccional de seu Estado, evitando,
assim, deslocamentos caros, etc.
Tinhamos sugerido que a seccional de Minas Gerais tivesse
sede em Belo Horizonte, a da Bahia, em Juazeiro, a de
Pernambuco, em Petrolina, a de Alagoas, em Penedo, e a de
Sergipe, em Propriá.
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A cada seccional compete: ( Lê:)
"Art. 18 - Compete a cada seccional:
a) representar a Diretoria Executiva em sua jurisdição;
b) promover seminários e grupos de estudos no âmbito de sua

área de trabalho;
c) preparar e encaminhar à Diretoria Executiva plano anual

de trabalho;
d) apresentar prestação de contas dos recursos recebidos;
e) demais atividades correlatas".

- Publicado de acordo com o texto original.)
Acho que fazer esta leitura seria muito enfadonho. Daqui em

diante há os cargos. Os senhores receberam o estatuto. Creio
que o Prefeito de Divinõpolis apresentou uma proposta, e eu
pediria á Ora. Regina, que o está representando, que a
colocasse neste momento.
A Sra. Regina (Representante do Prefeito de Divinópolis) -
Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o Dr. Aristides me
pediu que o representasse, hoje, nesta Assembléia, em
virtude de estar num movimento ativo na cidade, que comemora
seu aniversário. Ele, que é um grande batalhador na área
ambiental de preservação do São Francisco, sente-se muito
triste por ter compromissos inadiáveis, em função do
aniversário de Divinópolis, hoje.
Também o Prefeito de Bom Despacho está ausente, por causa

do aniversário de sua cidade. São dois Prefeitos do alto São
Francisco que vêm atuando muito na área ambiental, na
preservação do rio.
Na análise que fizemos da proposta de estudo. Divinópolis
apresenta algumas sugestões de alteração. A primeira
proposição é que no art. 2g, que estabelece as atividades a
serem exercidas pela união das Prefeituras, houvesse também
um item em que fossem Incluídas as entidades não
governamentais. Alguns municípios já têm suas associações e
conselhos, ou mesmo algum órgão ambiental. Divinõpolis tem
três grupos ambientalistas registrados em cartório.
O Sr. José Theodomlro de Araújo - Regina, como se trata de
uma união das Prefeituras, os CODEMAS podem ser elementos de
assessoramento aos Prefeitos. Outra opção seria que a União
tivesse uma diretoria de meio ambiente. Aqui se trata de uma
união de Prefeituras, quer dizer, do poder público. As
outras organizações são não governamentais. Poderíamos
modificar essa proposta, para que se inclua no quadro uma
diretoria de meio ambiente. Isso, na parte de busca de
apoio. Numa das competências, também se enquadraria essa
busca de apoio dos órgãos não governamentais, nas ações.
O art. 17, que se refere às seccionais, não tem redação
muito clara. (- Lê:)
"A UNIVALE disporá de cinco seccionais com jurisdição nos

municípios do vale do São Francisco, em cada Estado, cujos
diretores seccionais serão eleitos dentre os Prefeitos de
cada região."
Não ficou explicito se cada Estado terá sua seccional, ou

se cada Estado só poderá ter uma seccional. Minas Gerais e a
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Bahia são Estados muito grandes. Inicialmente, deverão ter
só uma seccional?
O Sr. José Theodoniro de Araújo - A Idéia foi a de haver
uma seccional por Estado.
A Sra. Regina - A maneira como o artigo foi redigido não
permite uma interpretação muito clara. Talvez a redação
devesse ser modificada.
No 2o, quanto á sede das seccionais, foi questionado o

motivo de a seccional de Minas Gerais ser em Belo Horizonte.
Todas as outras seccionais são no interior dos Estados. Por
que não essa seccional também ser no alto São Francisco, em
um dos municípios do interior, em vez de ser na Capital?
Estaremos distantes, porque aqui temos simplesmente
córregos. O São Francisco, em si, está interiorizado.
O Sr. José Theodomlro de Araújo - Regina, gostaria de
esclarecer que o f 2Q do art. 17 diz que as sedes seccionais
nas seguintes cidades: seccional de Minas Gerais, seccional
da Bahia, seccional de Pernambuco..
A Sra. Regina - Isso, nós entendemos. A maneira como está
redigida lá em cima, "... disporá de cinco seccionais com
jurisdição nos municípios do vale São Francisco em cada
Estado .... é que não ficou clara. Aqui é que tem que
melhorar, porque é o " caput " do artigo que manda.
No art. 18, a competência de cada seccional foi colocada na
alínea "a", que se refere á representação da Diretoria
Executiva em sua jurisdição.
Na alínea "b", colocou-se a parte de promover seminários.
Ele também apresenta a sugestão de promover encontros. Deve-
se acrescentar a palavra "encontros" E acrescentar também
no corpo, porque a alínea "c" fala de preparar e encaminhar
à Diretoria Executiva plano anual de trabalho.
Na alínea "d' apresentação de proposta de prestação de

contas de recursos recebidos.
Antes de finalizar as demais atividades correlatas,

gostaria de fazer mais uma sugestão. q ue seria atuar, junto
aos órgãos constituídos, em nível estadual, discutindo,
avaliando, buscando soluções para a recuperação dos recursos
naturais, visando à melhoria da qualidade de vida dos
habitantes das comunidades. Que as seccionais pudessem ter
também essa função.
O Sr. José Tfleodoniiro de Araújo - Gostaria que você nos
desse essa proposta, porque, dada a ausência de muitos
prefeitos, não teremos condições de criar a União. Só estão
presentes 18 Prefeitos.
- Lê nome dos Prefeitos e representantes de Prefeitos

presentes.
Então, gostaria de receber mais algumas sugestões. Gostaria

de saber a opinião dos presentes sobre o assunto.
O representante do Prefeito de Pirapora - O caso de
Pirapora é idêntico ao de Divinópolis, pois hoje é
aniversário da cidade também. Por isso, o nosso Prefeito não
pôde estar presente. Vamos torcer para que isso seja em
Pirapora, pois temos a responsabilidade dobrada de defender
o rio. Em segundo lugar, estamos defendendo o "Gaiola', que
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é o único gaiola do Brasil em funcionamento. Estamos
lutando, há um ano, através do Presidente, para
municipalizar o 'Gaiola
Em primeiro lugar, estamos defendendo o gaiola, que é o

único em funcionamento no Brasil. Há um ano, estamos lutando
junto ao Presidente Itamar Franco para obter a
municipalização do gaiola, e três empresas já se dispuseram
a reformá-lo, a fim de tornar possível navegar o São
Francisco. Estamos defendendo o rio e somos favoráveis à
idéia da representante do Prefeito de Som Despacho, mas
vamos lutar para que a sede seja instalada em Pirapora.
Muito obrigado.
O Sr. Manoel Castelo Branco - Sr. Presidente. Sr.
Theodomiro, gostaria de dizer que os Prefeitos presentes,
antes dessa disputa bairrista, precisam discutir o aspecto
central da idéia. O Prefeito de Coração de Jesus e
Presidente da Associação Microrregional dos Municípios da
Área Mineira da SUDENE - AMANS -, que, segundo o Sr.
Theodomiro já se manifestara, por correspondência,
favoravelmente á idéia da criação da UNIVALE, ontem
manifestou-se contrário a essa proposição aqui apresentada.
A sua proposta foi no sentido de que o fórum de Prefeitos da
bacia do São Francisco fosse constituído por delegações das
microrregionais.
No meu entendimento, ao fazer essa proposta, ele já se
posicionava a favor da entidade, estando a discutir, na
verdade, sobre a sua organização e funcionamento. Sou
contrário a esse posicionamento, porque tenho pensamento
diverso a respeito das microrregionais. O eixo da discussão
é verificar se é possível a criação de um ajuntamento
institucionalizado dos municípios do vale, o que pode se dar
através da união de Prefeitos ou de Prefeituras.
Aproveito para falar sobre o aspecto da organização
jurídica dessa entidade que se pretende criar, pois que a
união de Prefeituras ou de municípios requer um estatuto
jurídico complicado e difícil, por demandar votação na
Câmara Municipal, lei especifica, etc., sobretudo se se
incluir contribuição financeira.
Aproveito para dizer que sou contrário, em caso de se

formar uma entidade, a que haja contribuição financeira dos
municípios, pois estes, em geral, já contribuem
excessivamente. Haveria dificuldade, por parte de alguns,
para apresentar proposição autorizativa para se criar uma
nova entidade, para a ela se associarem e contribuírem.
Por outro lado, a criação desse fórum político de

articulação dos Prefeitos e dos municípios do vale do São
Francisco é de extrema importância nesse novo momento da
vida nacional, quando estão sendo municipalizados todos os
serviços sociais prestados pelo poder público. Ainda assim,
essas questões sociais não são discutidas com os municípios.
O problema da bacia do São Francisco reproduz essa
disfunção, mas quem lida com os problemas das comunidades
são os municípios; somos nós que lidamos com os pescadores
que ficam sem peixes e desempregados, porque ficam sem o
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produto de seu trabalho; somos nós que lidamos com as
comunidades que precisam atravessar os lagos para
transportar as suas mercadorias e se locomover. Somos nós
que lidamos com os problemas das populações que, em razão
dos barranentos, fogem da margens das águas e se acumulam
nas cidades sem a mínima condição de vicia humana; somos nós,
os representantes das Prefeituras, que temos que nos
articular para propor um plano de turismo integrado para o
vale do São Francisco. Está patente que nenhum governo vai
implantar turismo ali. O que temos de ter é um plano de
turismo dos municípios do vale, que seja capaz de puxar
apoio das organizações governamentais e de atrair
empresários da área privada para investir no São Francisco.
Alguns municípios, tais como Três Marias, Lagoa da Prata e
Divinópolis, iniciaram atividades de plantio de matas
ciliares no vale do São Francisco, mas trata-se de uma
atividade isolada, que não traz resultado para o conjunto da
bacia.
Manifesto-me favorável á idéia de que tenhamos um fórum de
reunião, de articulação, de encontros para conversarmos com
a CIPA, com a CEEIVASF, com a CODEVASF, com os governos de
Estado e para, sobretudo, conversarmos entre nós e com as
populações ribeirinhas.
Outro ponto que merece destaque é essa pequena disputa
bairrista sobre que município deve sediar a UNIVASF, quando
ela for criada e se for criada. Que município vai sediar a
seccional? Nos municípios da Bahia, de Pernambuco, de
Sergipe e de Alagoas, as cidades mais importantes da bacia
estão na calha. São elas Juazeiro, Petrolina, Propriá e
Penedo. Em Minas Gerais, não é assim. As cidades mais
importantes do São Francisco não estão na calha, estão em
seus afluentes. No Paraopeba está Betim; no rio das Velhas,
Belo Horizonte e Contagem; no Verde Grande, Montes Claros;
no Pará, Divinópolis; no Paracatu, Paracatu; no Urucuia,
Unai e outros mais. Há cidades na calha, tais como Pirapora.
Três Marias, ,ianuária e São Francisco, que não são as mais
importantes.
Dos cinco Estados que o rio São Francisco atravessa, apenas

Minas Gerais tem sua Capital localizada no vale. As Capitais
da Bahia. de Pernambuco, de Sergipe e de Alagoas não estão
nem na calha nem na bacia. Portanto. Belo Horizonte é
legitimamente apontada, na proposta, como a futura sede da
seccional. A isso se acrescente o fato de que Minas não é
integrada por uma malha viária que ligue todas as cidades do
interior entre si. Os habitantes de qualquer cidade da calha
têm mais facilidade de vir a Selo Horizonte do que de
visitar outra cidade vizinha. De Lagoa da Prata ou
Divinópolis, por exemplo, para se ir a Pirapora tem-se que
passar em Belo Horizonte; de Pirapora ou de Montes Claros
para se ir a Lagoa da Prata é necessário também que se passe
em Belo Horizonte-
Em Belo Horizonte, a única Capital da bacia, conseguimos
passar por dentro, pois o acesso é mais fácil para todos
nós. Três Marias também poderia pleitear isso, mas não cabe
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aqui uma disputa regional- Aponta Lagoa da Prata para sediar
a reivindicada segunda superintendência da CODEVASF.
O Sr. José Theodoniiro de Araújo - Sétima superintendência.
O Sr. Manoel Castelo Branco - A segunda em Minas Gerais -
0 Sr. José Theodomiro de Araújo - Há mais alguma

manifestação acerca do estatuto? Identifique-se, por favor.
O Sr. Lucas Gontijo Guimarães - Sou Lucas Gontijo

Guimarães. Prefeito de Luz. Gostaria de fazer uma colocação
quanto á localização da segunda sede da CODEVASF. Em Luz,
cidade-pólo, funciona hoje a Associação da Microrregião do
Alta São Francisco. Assim, sugira que a sede seja em Luz,
não querendo prejudicar Lagoa da Prata. Isso tudo em função
de questões mais objetivas. Obrigado.
O Sr. José Tfleodomiro de Araújo - Esse tema será discutida
com o Presidente da CODEVASF, na reunião do CEEtVASF, em
Três Manias, nas dias 7 e 8 de julho, quando o colegiado
estará reunido. Aproveito a oportunidade para convidar todas
que aqui estão. Iremos encaminhar a pauta dessa reunião a
todos os Prefeitos da alto e médio São Francisco, para que
possam estar ali presentes. Vamos ter a aprovação do
estatuto do subcomitê e discutiremos assuntos relativos ás
questões do lago de Três Manias. O Colegiado do CEEIVASF é
composto por órgãos dos cinco Estados, como a CEMIG,
empresas de abastecimento, Secretarias de Planejamento, a
COELBA, a SUDENE, a ELETROBRAS. o IBAMA e o DNAEE O
Presidente da CODEVASF já confirmou sua presença nessa
reunião, e queremos que o Presidente da CEMIG também esteja
presente para que possamos discutir com os Prefeitas do lago
de Três Marias assuntos relativos á administração dessas
duas empresas, que se superpõem a alguns interesses
municipais na área lacustre.
Um participante - Cama Prefeito de Morada Nova de Minas,

quero dar minha opinião. Está havendo confusão entre Três
Manias cidade e Três Manias represa. A represa é
constituída, em 80%, por área inundada na cidade de Morada
Nova de Minas. Por isso, como Prefeita, não posso deixar de
externar meu ponto de vista. O município tem de ser bem
representado nesse contexto, porque existem muitas
associações. Precisamos de verbas e, realmente, que sejam
aplicados os recursos onde está havendo problema. Morada
Nova de Minas tem dado exemplo, através da Polícia Militar,
no destacamento da Policia Florestal, que é modelo em toda
Minas Gerais e em toda extensão do vale do rio São
Francisco. Assim, alacamos recursos para a preservação do
meio ambiente.
Portanto, Morada Nova de Minas não pode deixar de externar

seu ponto de vista. Esperamos que realmente aconteçam fatos
que venham desenvolver a tão sonhada aspiração dos moradores
de Morada Nova, de Três Manias, São Gonçalo do Abaeté,
Pompéu, Biquinhas, enfim, os municípios que compõem o lago
de Três Manias.
O Sr. Prefeito de Pirapora - Gostaria de dizer que discordo

da colocação da Prefeita de Três Manias. A sede não deve ser
em Belo Horizonte, porque a mudança da sede da CODEVALE não
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foi benéfica. Acho que devemos lutar para que a sede seja em
alguma cidade ribeirinha.
O Sr. José Tt,eodomiro de Araújo - O senhor deveria ter dito
isso quando o Deputado Roberto Amaral que foi Diretor da
CODEVALE, estava presente.
O Sr. Prefeito de Pirapora - O Deputado Roberto Amaral nos
ajudou demais. Sou eleitor dele, mas não há como negar que a
transferência da CODEVALE foi prejudicial.
O Sr. José Theodomiro de Araújo - Acho que o grande erro da
CODEVALE foi extinguir a diretoria de Belo Horizonte, que é
uma região importante para o vale do São Francisco. porque
aqui se concentram os grandes agentes poluidores que
descarregam na barra do Guaicui. Belo Horizonte é uma área
importante, que merece atenção especial. Aliás, o Dr.
Octávio Elisio sempre foi sensível às nossas reivindicações.
O Sr. Prefeito de Pirapora - Gostaria apenas de frisar que
lutaremos pelo vale.
O Sr. Prefeito de Três Marias - Encaminharemos essa questão
com vistas a cancelar qualquer discussão, proposição ou
reivindicação sobre quem vai sediar o quê e concentraremos
nossa atenção na discussão da idéia da união dos Prefeitos.
Antes de começarmos a discutir qual município pode sediar a
superintendência da CODEVALE, na segunda emenda, seria
interessante fazermos um movimento convincente sobre a
necessidade da criação da sede da superintendência. Uma vez
ganho o pleito sobre a criação da sede, discutiremos sua
localização.
Hoje é necessário concentrar nossos esforços na união dos

Prefeitos-
0 Sr. José Tfleodomiro de Araújo - Com a palavra, a Sra.

Maria do Carmo, Prefeita de Betim.
A Sra. Prefeita de Betim - Acho que antes de discutir o
local da sede, precisamos sensibilizar os colegas Prefeitos
para a Importância da nossa união. Estamos fazendo um
trabalho ligado à questão do rio Paraopeba e ainda não
conseguimos reunir todos os Prefeitos que estão ao lado do
rio Paraopeba. Esse trabalho vai se somar á questão do rio
São Francisco.
Temos que estar preocupados com essa questão e sair daqui
com a definição de um encontro dos Prefeitos: precisamos
reunir o maior número possivel deles para poder sensibilizar
o Governo do Estado, o Governo Federal ou qualquer entidade
ligada à questão. E preciso estarmos fortalecidos e unidos,
para depois, ai sim, discutirmos onde será a sede.
O Sr. José Theodomiro de Araújo - Acho que devemos decidir
também que estratégia vamos utilizar para a criação da
fundação. Acho que não devemos criá-la com esse número tão
reduzido de participantes. Talvez a melhor estratégia fosse
discutir por microrregiôes e concentrar a informação com um
representante de cada microrregião, num determinado momento.
O Sr. João Bosco - Sou da Secretaria do Meio Ambiente de
Belo Horizonte, representando o Prefeito Patrus Ananias.
Concordo com a Prefeita de Betim em que o fundamental não é,
no momento, a escolha do local da sede. Belo Horizonte está



;fl
á disposição para sediar, se for a escolhida, mas
acreditamos que a questão mais importante é a sensibilização
de todos os Prefeitos para que possamos ter maior
representatividade, maior envolvimento.
Em Belo Horizonte temos hoje o PROSAM, e trabalhamos junto

com o Governo do Estado num programa de US$300.000.000,00
financiados pelo Banco Mundial, que visa à despoluição do
rio das Velhas. Também a Prefeitura de Contagem está
envolvida e comprometida efetivamente com a preservação do
rio São Francisco.
A titulo de encaminhamento, acho que, num primeiro momento,
é fundamental que os Prefeitos sejam sensibilizados,
principalmente para que possamos discutir o projeto que está
no Congresso Nacional e que vai nortear a implementação de
uma política de recursos hidricos, não só para Minas Gerais,
mas para o todo o Pais. É fundamental que seja dada
prioridade a esse projeto, já que estamos em final de
mandato e corremos o risco de ter que começar tudo novamente
e todo o processo ficar mais tempo para ser analisado, e
ficarmos, conseqüentemente, sem uma política definida.
A titulo de aglomeração dos Prefeitos, é importante que
tenhamos uma definição em nível federal, seja ela boa ou
ruim. E pior não termos nenhuma política definida em nível
nacional. Essa seria uma sugestão para uma reunião em que se
pudesse discutir essas questões.
o Sr. José Theodomlro de Araújo - Ontem o gabinete do

Deputado..., nos informou que estão prontos o substitutivo e
o parecer para serem levados a Plenário e nos garantiu que
estavam mandando para Salvador um exemplar do parecer e um
do substitutivo. Podemos fazer disso um motivo de discussão
entre os Prefeitos, para que tomem conhecimento da
legislação que está tramitando no Congresso Nacional sobre
uma política nacional de gerenciamento dos recursos hidricos
nacionais.
A Sra. Regina - Gostaria que os Prefeitos ou representantes
de Prefeitos aqui presentes colocassem em votação, nesta
reunião, esse estatuto. Caso não seja aprovado, que se crie
um projeto com condições de ser aprovado. Se deveríamos
convocar todos os Prefeitos do Estado de Minas, da Bahia e
de outros Estados, para uma reunião global, ou se sairá
daqui, hoje, um estatuto aprovado. Unanimidade não vamos
conseguir, pois estamos Incorporando cinco Estados. Mas acho
que há, nesta reunião, alguns Prefeitos com bom senso, que
desejam sair daqui com o estatuto pronto, com uma estratégia
de trabalho definida para ser colocada em prática com o
auxilio de outros Prefeitos. Talvez convocar todos os
Prefeitos para uma outra reunião seja uma posição. A outra é
realmente partir para a aprovação desse estatuto hoje, fazer
reuniões em cada Estado para eleger os representantes do
Estado que irão participar de uma reunião maior. Muito
obrigada.
O Sr. José TheoØomJro de Araújo - Realmente este momento
foi inoportuno, tendo em vista a fase de ebulição política
em que vivemos. A maioria dos Prefeitos estava organizando
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convenções, quando recebeu convite para este seminário. Se
por acaso ocorrer o prolongamento dos nossos trabalhos,
sugiro que seja marcada uma nova data para o fechamento.
Com a palavra, o Prefeito de Lagoa da Prata, Sr. Sérgio.
O Sr. Sérgio - O ano passado, em Lagoa da Prata, fizemos um
trabalho conjunto em duas associações microrregionais, a
AMARCE e a ANVI. Tivemos uma participação muito mais efetiva
de Prefeitos. Proponho que sejam feitas reuniões de âmbito
regional. Assim, teremos condições de estudar o regimento e
todas as propostas e, numa outra data, definirmos essa
questão.
O Sr. José Theodomlro de Araújo - Em votação, a proposta do
Prefeito de Lagoa da Prata. As pessoas que estiverem de
acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada-
0 Sr. José Theodomiro de Araújo - Vamos adotar a estratégia
de retornar às nossas áreas com o compromisso de reunir os
Prefeitos das nossas microrregiões e discutir com eles os
estatutos. Posteriormente, marcaremos uma nova data para
retornarmos. Gostaria de poder estar em todas as reuniões.
Que data devemos sugerir?
Um participante - Temos um encontro em Lagoa da Prata, no

dia 20 de julho, a EPIJOVEM, e creio que grande parte dos
Prefeitos do vale vai estar lá. Gostaria, inclusive, de
convidá-lo. Essa data fica à disposição de todos.
O Sr. José Theodomiro de Araújo - A data é oportuna para a
discussão do estatuto, mas para sua aprovação está muito
próxima. Penso que a sugestão do Prefeito de Luz, de nos
reunirmos depois das eleições, é interessante.
Um participante - Podemos tomar como referência a data de
15 de outubro, quando já terá ocorrido o lQ turno das
eleições e passaremos a ter menos obrigações. As reuniões
com os Prefeitos vão se realizando à medida que houver
condições. O Prefeito de Lagoa da Prata já informou que irão
se reunir no dia 20 de julho. Em Três Marias, a maioria dos
Prefeitos irá se reunir nos dias 7 e 8 de julho.
Antes da reunião da CEEIVASF teremos uma outra com os
Prefeitos do lago, para termos uma posição mais madura a
respeito dos problemas de cada região. Teremos encontros
setoriais, nos quais discutiremos a idéia, o estatuto, a
localidade e a proposta de data. Fica, portanto, marcada a
data de 15 de outubro, e nos encontros setoriais será
definida a data para o encontro unificado- Após cada
encontro setorial deverá ser feito um documento a respeito
das discussões, para ser encaminhado á CODEVASF. em
Salvador.
Houve uma sugestão para que se aprovasse o estatuto aqui
hoje. Procuraríamos conquistar adesões e administraríamos os
casos posteriores.
Não conseguJiremos nunca aprovar esse estatuto com todos os
Prefeitos. E por isso que devemos antes aprová-lo para
depois buscarmos a adesão dos demais. A eleição será
unificada "a posteriori"_
O Sr. José Raniro - Estou representando todos os Prefeitos
do lado sergipano do rio São Francisco e seus afluentes.
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Como era quase impossível o comparecimento de todos os
Prefeitos, fizemos a reunião da nossa microrreglão, na qual,
mediante a intervenção de um advogado, houve aprovação
jurídica do estatuto. Vimos, pois, com esse poder de
representar todos os Prefeitos, visto que é quase impossível
o comparecimento de representantes de mais de 40 municípios.
Uma participante - Parabéns á organização da região do

Sergipe.
O Sr. José Theodomiro de Araújo - Já temos uma
representação melhor, com 47 Prefeitos presentes. Sergipe
compareceu em peso.
O Sr. Secretário da Prefeitura de Unai - Sou Secretário da
Prefeitura de Unai, e represento o Prefeito.
Quero demonstrar minha preocupação com a possibilidade de
se marcar outra reunião, porque os Prefeitos não
comparecerão. Acho que não se criar a UNIVALE é uma falta de
consideração com os Prefeitos presentes. Deveríamos assumir
logo a posição de defender o rio São Francisco, fazendo a
votação agora. Depois, numa reunião entre os municípios e as
microrregiões, cada questão será discutida. Não há
necessidade de outra reunião. Concordamos com a criação da
UNIVALE. Estamos aqui para aprová-la. Muito obrigado.
O Sr. José Theodomiro de Araújo - Já que essa decisão está
aprovada, queríamos que a Regina se levantasse e lesse
novamente, "pari passu", cada uma das proposições, com suas
modificações, para que sejam votadas. Depois, faremos a
compactação na nova redação.
O Sr. Secretário do Meio Ambiente de Conselheiro Lafalete -
O meu nome é Eduardo. Sou Secretário do Meio Ambiente de
Lafaiete.
Como está sendo colocado aqui, talvez consigamos reunir
todos os Prefeitos para aprovar o estatuto, mas como será
dado andamento na UNIVALE, na reunião dos Prefeitos? Assim
como no nosso trabalho relativo às bacias não adianta querer
trabalhar sozinho, temos de incluir todo mundo. Temos
representantes em diversas bacias e sub-bacias, e cada
representante vai procurar fazer com que os outros se
envolvam.
Acho que, pelo próprio andamento, seria mais conveniente
haver representantes de outras bacias na formação da
UNIVALE.
O Sr. José Theodomiro de Araújo - O que estamos definindo
hoje é que haja representação de nicrorregiões não
unificadas para eleição dos cargos.
Regina, por favor, prossiga. Vamos colocar em votação, uma
por uma, as propostas de modificação do estatuto, feitas
pela Prefeitura de Divinópolis.
A Sra. Regina - No art. 2o, acrescentar, depois da letra
"i", a seguinte proposição: "Atuar junto aos órgãos não
governamentais, discutindo, analisando e buscando corrigir a
atuação desses órgãos na área da bacia." E um item onde
entraria também a competência da União dos Prefeitos do Vale
do São Francisco na atuação dos órgãos não governamentais.
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O Sr. José Tbeodomiro de Araújo - Quem está de acordo com a
proposta de modificação, permaneça como se encontra. (-
Pausa.) Aprovado.
A Sra. Regina - A outra proposta é de melhoria da redação
do corpo do art. 17. A nova redação diz o seguinte: 'A
UNIVAL.E disporá de cinco seccionais com jurisdição municipal
no vale do São Francisco, em cada Estado, cujos diretores
seccionais serão eleitos entre os Prefeitos da região.!! A
modificação é 'para melhorar o texto, para que fique claro
que cada Estado terá urna seccional
Outra alteração, menos polêmica, é a do art. 18, ao qual se
acrescentaria mais uma alínea, a alínea "e", com a seguinte
redação: "atuar junto aos órgãos constituídos, discutindo,
avaliando e buscando soluções para a recuperação dos
recursos naturais, visando à melhoria da qualidade de vida
dos seus habitantes." Isto está no art. 18, como competência
da seccional.
Na alínea "d" se acrescentaria a palavra "encontros",
ficando a alínea "d" com a seguinte redação: "promover
seminários, encontros, grupos de estudo..."
o Sr. José Tfleodomiro de Araújo - Quem estiver de acordo
com as proposições de Divinópolis. permaneça como se
encontra. (-Pausa.) Aprovado.
A Sra. Regina - No art. 17 temos uma questão polêmica. Não
sugerimos nenhum local para sediar a seccional de Minas
Gerais, mas gostaríamos que fosse algum município onde a
caixa do rio passasse e não Belo Horizonte. Já houve
propostas de que a seccional de Minas Gerais ficasse sediada
em Pirapora ou em Três Marias.
Uma participante - Já tivemos proposta para que a sede

fosse em Pirapora, e outra proposta para que a sede fosse em
Três Marias.
O Sr. José Theodomiro de Araújo - O Prefeito de Três Marias

defendeu que a seccional se sediasse em Belo Horizonte.
Um participante - Temos que aprovar o estatuto. A não ser

que nesta primeira etapa a sede da seccional de Minas Gerais
seja em Belo Horizonte.
Um participante - Gostaria de fazer uma sugestão. Já que o
nacional vai ter uma certa rotatividade, por que não
acontecer o mesmo com os estaduais? Por exemplo, se um
diretor seccional é de uma cidade "A", a sede passa a ser na
cidade A. Se amanhã é na cidade 8, a sede passa a ser na
cidade B.
O Sr. José Theodomiro de Araújo - Na CEEIVASF é assim. A
Presidência da CEEIVASF tem a sede no local onde está
sediado o seu Presidente.
Ocorre que na CEEIVASF é permitido reeleição. Nós ficamos
no mandato três anos, e depois tem que ser trocado todo o
material. Tem que ser trocado um mundo de papel. Fica tudo
muito dificil. Quando o mandato é restrito, fica difícil- Só
se modificarmos, mas não é bom.
Um participante -Sr. Theodomiro, arquivo e papel estão nos

seus receptores. E tudo informatizado. Daqui para frente



teremos arquivos em micro. Basta carregar meia dúzia de
disquete.
O Sr. .José Theodomiro de Araújo - Não é tão fácil assim.
Precisamos de móveis e de uma série de materiais. Sei que
estamos na era da informática, mas precisamos de papel para
digitar, precisamos do micro, só se de ontem para hoje
inventaram uma coisa mais moderna. Não basta colocar os
disquetes no bolso e viajar. E necessário multa coisa. E
muita coisa para trocar de dois em dois anos.
Um participante - Pela importância do Estado de Minas

Gerais, onde temos o rio na sua calha e nos seus afluentes,
por que não termos duas seccionais, uma do afluente e outra
da calha?
O Sr. Jose 'rheoaomlro de Araújo - É uma sugestão
interessante.
Bem, vou colocar em votação a proposta do Prefeito de

Propriã, para que Minas tenha duas seccionais. Quem estiver
de acordo que permaneça sentado. (- Pausa.) Aprovado.
Agora, o art. 17 terá nova redação. Depois vou redigi-lo.
Ele diz que a UNIVALE disporá de seis seccionais com
jurisdição em cada Estado, com exceção de Minas, que terá
duas seccionais.
Vamos colocar em votação o 2g.
No 2g ficaria: "As sete seccionais serão decididas pelos
representantes dos municipios participantes dessas
seccionais". E o que estou sugerindo.
Um participante - Com duas seccionais para Minas: uma para

o alto São Francisco e a outra para o alto-médio, vamos
reproduzir a mesma situação que temos hoje de divisão da
área mineira do São Francisco, de não-entendimento entre
nós, e de não pensarmos juntos. Hoje, o que temos é o alto-
médio São Francisco, que vem da Bahia até Pirapora, e vamos
criar uma outra para o alto São Francisco, distanciada de
Pirapora, de Montes Claros, de São Francisco, de São Romão,
de Januária, de Manga, etc. Sou totalmente contra essa
idéia, e acho que devemos criar um fórum unificado para que
possamos discutir juntos os problemas do São Francisco e
superar os conflitos que temos na disputa das políticas
públicas e dos recursos públicos para o São Francisco.
O Sr. José Theoaomiro de Araújo - E provável que a Bahia
também precise de duas, pois tem 118 municípios. Minas tem
mais de 180 no vale. Pernambuco tem entre 40 e 50
municipios.
o Sr. Odair Campos Júnior - Sou engenheiro e trabalho na
Secretaria do Trabalho e Ação Social. Tenho participado de
vários seminários legislativos desde a criação do primeiro
seminário pela Assembléia de Minas. Temos atuado aqui sempre
de maneira democrática, principalmente no que se refere á
aprovação das normas que regulamentam ou regulamentarão as
definições legais referentes aos temas dos seminários.
Embora não estejamos representando nenhuma Prefeitura,
estamos vendo a representação de vários Prefeitos de
diversas cidades de Minas Gerais, particularmente, da região
do vale do São Francisco e de vários Estados brasileiros que
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compõem aquela faixa do território nacional, banhada pela
bacia do rio São Francisco.
Nos seminários legislativos, os participantes da Mesa hão

de concordar comigo, os estatutos foram preparados antes, as
propostas e os anteprojetos foram distribuídos aos
participantes dos diversos segmentos. Anteriormente à
realização dos seminários legislativos, foram criados e
definidos grupos de trabalho que já discutiriam, em nível
preliminar, as proposições que seriam apresentadas em
plenário. Hoje, estamos percebendo a ocorrência do inverso
da práxis administrativa anterior, adotada nos demais
seminários legislativos. Embora esse não seja um seminário
legislativo, e apesar da importância do tema - e percebi, em
seus pronunciamentos, que V. Exas. têm lutado muito, ao
longo dos anos -, achamos que, em respeito a essa luta, á
atuação anterior, e à população ribeirinha do vale São
Francisco, esse tema deveria ser trabalhado de uma maneira
mais particular e premente, não apenas no sentido de rapidez
na aprovação do estatuto, mas de forma a possibilitar uma
discussão mais ampla, não somente com os Prefeitos, mas
também com as comunidades. A Assembléia de Minas se
caracteriza pela transparência e pela abertura da própria
Casa à sociedade civil organizada. Então, achamos que um
debate de tamanha relevância e a aprovação desse estatuto
deveriam ser conduzidos de forma mais pormenorizada. Assim,
realmente proponho a criação da entidade, ressalvando apenas
que, em vez de união de Prefeitos, deveria ser união de
municípios, pois isso permitiria maior abertura. Além disso,
quero sugerir á plenária (e creio que essa é a posição dos
Prefeitos presentes, como já era esperado) que se aprove um
estatuto provisório, para que, a partir disso, se façam as
modificações necessárias, a fim de que se consolide um
estatuto definitivo, que faculte a essa nova entidade
realizar seu trabalho de uma maneira mais rica e
transparente e que realmente lhe dê a representação devida.
Era só. Muito obrigado.
O Sr. José Theodomlro de Araújo - Quero esclarecer que, em

março, preparamos, na Assembléia Legislativa, uma
documentação, contendo minúcia dos estatutos. Essa
documentação foi enviada a todos os Prefeitos do vale do
São Francisco acompanhada de uma carta do Presidente desta
Casa solicitando que manifestassem sua concordância ou não
com a criação da entidade. A carta solicitava, ainda, que,
em caso de concordância, os Prefeitos enviassem sugestões de
modificações para Salvador, para que pudéssemos compactuar
com as propostas correlatas e trazer o estatuto para
aprovação. Como está na programação, deveríamos fazer, aqui,
a simples votação do estatuto e a eleição da diretoria.
Estimávamos que estariam presentes diversos Prefeitos.

 

Realmente, não cabia, aqui, o Regimento Interno dos
seminários legislativos, pois trata-se de um trabalho
especifico do CEEIVASF eda CIPE-São Francisco,
diferentemente do que se está realizando, em paralelo, com
os Deputados americanos, onde se obedece ao Regimento dos
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seminários legislativos, que têm um assunto especifico a ser
tratado. Esse é um assunto da CtPE, que tem seu próprio
Regimento Interno e de acordo com o qual realiza seus
trabalhos. Dessa forma, no caso especifico dos Prefeitos,
não poderíamos seguir a seqüência estabelecida para os
seminários legislativos, que são atividades ordinárias da
Casa. Em nosso caso, esta é uma realização extraordinária, e
a Casa é apenas a anfitriã da CIPE. Não se trata de um
trabalho da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, mas da CIPE-São Francisco.
O Sr. Itamar Vasconceilos - Sr. Presidente, sou o
jornalista Itamar Vasconcellos e estou representando o
'Banqueiro Oficial e Empresarial', um anuário da minha
empresa. Gostaria, apenas, de alertar que, da forma como
está sendo encaminhada a votação, está-se criando um clima
de dúvidas. Sabemos que, assim como eu, outras pessoas estão
nesta reunião e não representam qualquer município. Assim,
acho que a votação deveria ser encaminhada, nominalmente,
para os Prefeitos presentes.
O Sr. José Theodomlro de Araújo - Sim, por isso me dirigi

aos Prefeitos aqui presentes.
O Sr. Itamar Vasconceilos - Então o senhor conhece todos

eles?
O Sr. José Tfleodomiro de Araújo - Conheço.
O Sr. Itamar Vasconcelios - Bem, estava parecendo que a
intenção era apenas fazer a votação de uma maneira mais
rápida. Era essa a minha observação. Obrigado.
O Sr. José Theodomlro de Araújo - Mais alguma observação
com referência à divisão do Estado de Minas Gerais em duas
seccionais?
Um participante - Vai ser formada uma união de municípios,
certo? Essa união vai ter representantes das diversas
regiões ao longo do vale. Cada região já vai ter sua
discussão. Acho que não adianta ter uma diretoria que queira
administrar toda a bacia. Vejo da seguinte forma: os membros
da diretoria vão promover as discussões regionais. Eu vejo
uma sede como ponto de encontro, não importa onde se
localize, pois as decisões serão tomadas primeiramente em
nível regional e depois em nível de Estado-
0 Sr. José Theodomro de Araújo - Gostaria de ouvi-]os com
referência à possibilidade de a Bahia ter duas seccionais em
virtude de sua extensão territorial. Quem for contra,
levante-se. (- Pausa.) Aprovado.
Um participante - No art. 3, item 1, proponho a inserção
do termo meio ambiente, pois não podemos nos furtar a esse
aspecto.
O Sr. José Theodomlro de Araújo - Está aprovado o estatuto
com as modificações votadas em Plenário. Enviaremos a cada
um dos senhores a nova forma do estatuto aprovado, com a
solicitação para que promovam as reuniões de adesão nas suas
microrregiões e sugiram data e local para a representação de
cada seccional, para a eleição da diretoria a fim de se
impulsionar a formação da união das Prefeituras do vale.
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Gostaria de agradecer aos Srs. Prefeitos, principalmente
àqueles de regiões mais distantes, a atenção que dispensaram
à nossa solicitação para a criação das nossas Prefeituras,
mais um passo político para a proteção da nossa bacia do São
Francisco. Muito obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência agradece aos ilustres convidados, às autoridades
e aos participantes pela presença, encerra os trabalhos e
convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, a qual será interrompida para o encerramento da 6
Reunião da CIPE - São Francisco. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,
DESTINADA A COMEMORAR O SEXAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DO

COLÉGIO SANTO AGOSTINHO, EM 8 DE JUNHO •DE 1994
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMARIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de Comissão - Composição
da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional
- Discurso do Deputado Antônio Pinheiro - Execução do Hino
do Colégio Santo Agostinho - Palavras do Prof. José
Donizetti dos Santos - Palavras do Frei Félix Valenzuela
Cervera - Entrega de placas - Palavras do Frei Marcelino
Barrio Inyesto - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação
do coral - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h10min, comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Amilcar Padovani

- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilion Meio - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Márcio
Miranda - Marcos Helênlo - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Dueiroz - Ronaldo Vasconcel los - Simão Pedro
Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington
de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado Benã Guedes) - Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o 2Q-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião
anterior.

Ata
- O Deputado José Maria Pinto, 2g-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.
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Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Roberto Luiz Soares, Wellington de Castro e Márcio Miranda
para, em comissão, introduzirem no recinto do Plenário as
autoridades e demais convidados que se encontram no Salão
Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à Mesa os Exmos.
Srs. Dr. Kildare Gonçalves Carvalho, DD. Secretário de
Estado Extraordinário para Assuntos Legislativos,
representando o Governador do Estado, Or. Hélio Garcia;
Revmo. Frei Gabriel Gonzalez de] Esta], Prior Provincial dos
Agostinianos da Espanha; Revmo. Frei Felix Valenzuela
Cervera, Vicário Provincial dos Agostinianos do Brasil;
Exmo. Sr. Prof. José Donizetti dos Santos, Diretor do
Colégio Santo Agostinho: Revmo. Frei Marcelino Barrio
Inyesto; Exmo. Sr. Prof. Aluisio Pimenta, ex-Reitor da UEMG;
Exmo. Sr. Deputado Antônio Pinheiro, autor do requerimento
que deu origem a esta solenidade.

Destinação de Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o
Colégio Santo Agostinho, pelo transcurso do seu sexagésimo
aniversário, e o Frei Marcelino Barrio Inyesto, pela
passagem do seu octogésimo sexto aniversário de nascimento.

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

ouvir, de pé. o Hino Nacional Brasileiro.
(- Procede-se à execução do Hino Nacional.)

Discurso do Deputado Antônio Pinheiro
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio
Pinheiro, autor do requerimento que suscitou a realização
desta comemoração.
o Deputado Antônio Pinheiro - Exmos. Srs. Deputado Bené

Guedes, 3g-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, em exercício na Presidência, e Kildare
Gonçalves Carvalho, Secretário de Estado Extraordinário para
Assuntos Legislativos e representante do Governador do
Estado, Or. Hélio Garcia; Revmos. Freis Gabriel Gonzalez de]
Esta], Prior Provincial dos Agostinianos na Espanha, e Felix
Valenzuela Cervera, Vicário Provincial dos Agostinianos do
Brasil; Exmos. Srs. José Donizetti dos Santos, professor e
Diretor do Colégio Santo Agostinho e José 8rua Alonso,
Presidente do Conselho Diretor do Colégio Santo Agostinho;
Revmo. Frei Marcelino Barrio Inyesto; Exmo. Sr. Prof.
Aluisio Pimenta, ex-Reitor da Universidade do Estado de
Minas Gerais; meus senhores e minhas senhoras, crianças e
adolescentes: o Brasil é um pais de paradoxos: tem altas
pretensões no domínio da biotecnologia, mas deixa na miséria
absoluta grande parte da população. E um gigante de pés de
barro. Em sua primeira visita ao Brasil, em 1980, João Paulo
Ir, perplexo diante da miséria dos 'alagados', em Salvador,
profetizava que se reformas profundas e corajosas não
fossem feitas imediatamente pelo caminho do respeito à
dignidade do homem, essas reformas aconteceriam pela via da
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violência'. Decorridos 14 anos, muito pouco se fez visando a
essas reformas profundas; pelo contrário, a situação se
agrava. Um dado assustador é a insensibilidade, a
imutabilidade das nossas elites- Ninguém cede nada. O
sentido comunitário ainda está na idade da barbárie. Cada um
por si. Nós copiamos europeus e americanos no consumismo,
mas não - infelizmente - no respeito ás leis, aos direitos e
às garantias individuais que caracterizam o processo de
civilização. A mentalidade dominante trava o País a tal
ponto que, mesmo que as nossas dificuldades econômicas
fossem magicamente resolvidas, ainda assim o caminho da
democratização da nossa vida pública continuaria bloqueado.
Onde, então, estará a solução? Nós podemos queimar etapas.
Não precisamos de muita criatividade. Monteiro Lobato dizia:
"Um pais se faz com homens e livros". Da Ásia contemporânea,
com seus "tigres", nos vêm exemplos concretos de países em
desenvolvimento que deram o salto de qualidade: resolveram
seus antigos problemas, análogos aos nossos atuais, optando
pelo caminho da revolução pela educação. Hoje são potências
mundialmente reconhecidas e respeitadas. Essa, estamos
convencidos, será a saída para o Brasil. Revolução pela
educação significa mudança de comportamento individual e
coletivo, uma nova visão de mundo. Não se trata, apenas, de
fazer investimentos maciços na estrutura educacional já
existente. E investimento maciço, sim, mas na mudança de
mentalidade, na adoção de valores novos de comportamento, de
padrões, de ideais para todos, especialmente para a
juventude; é a descoberta e a valorização da participação
comunitária; é um processo de reeducação coletiva.
As homenagens que hoje prestamos nesta Casa têm dimensão
sacramental: o simbolizado ultrapassa largamente o símbolo.
o que festejamos não é apenas mais uma efeméride, ainda que
cheia de valor, os 60 anos de existência de uma escola
jovem, séria e competente, o Colégio Santo Agostinho; é
muito mais: celebramos qualidade, mentalidade nova, visão
contemporânea de Educação, um exemplo a ser seguido. Num
tempo em que todo o sistema de ensino se preocupa com o
lucro, através da formação de competidores, o Colégio Santo
Agostinho, arauto do amanhã, luta pela educação em seu pleno
sentido - processo que possibilita a cada participante
realizar-se como pessoa e tornar-se cidadão; processo que
valoriza as peculiaridades de cada aluno, reconhecendo nele
o ser único que é, complementar aos demais de sua
comunidade; educação feita à base de nomes, não de números;
de liberdade responsável, não de rivalidades ou coações.
Tudo isso ocorre na contracorrente das grandes empresas de
ensino que dominam o cenário. Elas investem na publicidade e
buscam como meta não o aluno, mas a aprovação no vestibular,
como se cada dia da vida não fosse importante por si mesmo,
como se pudéssemos encerrar entre parênteses determinadas
fases da vida, preparando-nos para viver no futuro. Onde
fica o ser humano, a auto-realização, a busca da harmonia
interna, da felicidade?
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Celebramos, aqui, o ensino humanizado, o cuidado com a
pessoa do aluno, a liberdade, reconhecida como direito
inalienável do homem. Essa é a educação que levará nosso
País a dar um salto de qualidade para o futuro. De modo
coerente, como fonte e parte integrante dessa mentalidade
nova, a visão religiosa também é libertadora: uma fé
encarnada no tempo de hoje, que transforma as relações do
educando consigo mesmo, com a comunidade e com o mundo a
partir da certeza da presença, em nós e entre nós, de um
Deus que é pai e de um Reino de Amor.
Nossa homenagem se estende à grande comunidade do Colégio

Santo Agostinho: à congregação dos frades agostinianos,
figuras marcantes, que se sucedem em incansável e valioso
serviço á educação em nosso Estado, dignos filhos do grande
Agostinho, iluminado doutor, pastor e santo; aos diretores e
professores, mais testemunhas do que mestres, pois oferecem
não apenas ensinamentos, mas também exemplos de vida; aos
funcionários, discretos e indispensáveis, construtores
anônimos e eficientes; aos ex-alunos, promessas que se
realizaram, muitos ocupando posições destacadas nos vários
campos da atividade social - ciências, artes, cultura,
política, jornalismo; aos alunos, promessas de realização,
em quem repousam as esperanças de um futuro melhor para o
nosso Brasil; às famílias dos alunos e professores,
participantes privilegiadas da vida do Colégio - a
integração com as famílias é distintivo de ação da
Congregação Agostiniana; ao Frei Felix Valenzuela Cervera,
Provincial Vicario dos Agostinianos do Brasil, cuja presença
valoriza este ato; ao muito estimado Frei Marcelino Barrio
Inyesto: é com imensa alegria que destacamos sua figura
carismática e humana e lhe prestamos especial homenagem
nesta noite; baluarte das primeiras horas, exemplo de
fidelidade no seguimento de Jesus, sua presença e seu
trabalho muito contribuíram para que o Colégio Santo
Agostinho assumisse a posição de destaque que, por justiça,
ocupa em nossa educação. Associando-nos às comemorações de
seus 86 anos, desejamos que as bênçãos do Divino Pai
continuem produzindo, através de sua presença entre nós,
frutos de paz, harmonia e fraternidade. Que seu exemplo de
devotamento ao Brasil, adotando nossa cidadania, reflita nos
jovens alunos que tanta estima lhe devotam.
Externando profunda gratidão ao Colégio Santo Agostinho,
por meio da homenagem que esta Assembléia Legislativa lhe
presta em nome do povo mineiro, não apenas queremos
reconhecer os valiosos serviços por ele prestados, mas é
também nossa intenção exaltá-lo como exemplo para uma grande
cruzada que resgatará nossa esperança e redimirá nosso
futuro como nação civilizada: A revolução pela educação.
Obrigado.

Execução do Hino do Colégio Santo Agostinho
O Sr. Presidente - Neste momento, ouviremos o Hino do
Colégio Santo Agostinho, cantado pelo coral dos alunos da 4
série.
- Ouve-se o coral
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o Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. José Donizetti
dos Santos, Diretor do Colégio Santo Agostinho.

Palavras do Prof. José Donizetti dos Santos
O Prof. José Donlzetti dos Santos - Exmo. Sr. Deputado Bené
Guedes, 3Q-Secretário da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, no exercício da Presidência; Exmo. Sr. Kildare
Gonçalves Carvalho, Secretário Extraordinário para Assuntos
Legislativos, representante do Governador doEstado, Dr.
Hélio Garcia; Revmo Frei Gabriel Gonzalez dei Esta], Prior
Provincial dos Agostinianos na Espanha; Revmo. Frei Felix
Valenzuela Cervera, Vicário Provincial dos Agostinianos do
Brasil; Exmo. Sr. Aluisio Pimenta, ex-Reitor da UEMG; Revmo.
Frei Marcelino Barrio tnyesto; Exmo. Sr. José Brua Alonso,
Presidente do Conselho Diretor do Colégio Santo Agostinho;
Exmo. Sr. Deputado Antônio Pinheiro, autor do requerimento
que deu origem a esta solenidade; Exmos. Srs. Deputados,
Revmos Freis Agostinianos, autoridades, prezados
professores, pais dos alunos e demais presentes, emocionado
e orgulhoso, venho, como Diretor do Santo Agostinho,
agradecer a homenagem que esta digna Casa presta ao Colégio
pelo transcurso de seus 60 anos de fundação. Na verdade,
desde o inicio de sua caminhada, o Santo Agostinho contou
com o estimulo e a confiança do poder público, que soube
reconhecer logo, na iniciativa dos padres agostinlanos, a
seriedade e o empenho que marcariam todos os seus passos na
busca do objetivo de auxiliarem as famílias mineiras na
formação de suas crianças e jovens.
Comemorar 60 anos de fundação significa, para todos os que,

de diferentes maneiras, têm-se relacionado com as atividades
formativas do Colégio, motivo de alegria, por participar de
um projeto educacional que, desde o inicio, deu certo, não
por acaso, mas pela determinação e pela seriedade dos
responsáveis que nele se envolveram.
Quando a descrença na capacidade de realização da nossa
Nação às vezes nos ronda, por constatarmos que tantas
propostas que beneficiariam a população, se levadas a
efeito, esgotam-se e acabam transformando-se em discursos
vazios e papéis inúteis, volta a dar-nos nova torça a
constatação de que iniciativas como a dos padres
agostinianos, caracterizadas pelo planejamento, pelo
trabalho sério e pela vontade de fazer, dão certo.
Isso se afirma ainda mais quando recordamos que o Santo

Agostinho foi construido em um terreno baldio, em uma parte
da cidade então quase desabitada, e que as dificuldades não
desanimaram seus fundadores, que, em 1934, instalaram o
Colégio em um casarão alugado, próximo ao Mercado Novo, com
apenas 75 alunos, enquanto preparavam a construção de sede
própria, que seria inaugurada dois anos depois.
Nesses 60 anos, o Colégio cresceu; o bairro que recebeu seu
nome foi crescendo junto; Belo Horizonte, de provinciana
cidade de 1934, transformou-se em uma cidade grande, uma das
mais importantes Capitais brasileiras. Nesse periodo, cada
um de seus diretores jamais se contentou em apenas assumir
um cargo: cada um deles tomou para si a responsabilidade de
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tornar o Colégio uma casa de educação cada vez mais
aprimorada.
Dia a dia o ideal proposto pelos padres agostinianos foi

concretizando-se. Quantas pessoas, hoje exercendo funções as
mais diversas na sociedade brasileira, formaram-se no Santo
Agostinho? Quantos milhares de outras se educarão no Colégio
nos anos vindouros? Hoje, o Santo Agostinho divide com as
famílias a responsabilidade pela educação de mais de 3 mil
estudantes. São muitos, se os compararmos aos 75 iniciais
Mas o Colégio não se explica por números: poderia, se
quisesse, ter muito mais alunos. O Santo Agostinho busca
explicar-se pela qualidade de seus serviços educacionais e
pela filosofia de ensino centrada no aluno como pessoa, cuja
formação plena constitui nosso principal objetivo.
Em todos esses anos, o Colégio tem trabalhado para que cada

um de seus alunos, em um ambiente de amizade e confiança, se
sentisse mais que um simples estudante e para que cada um de
seus educadores fosse mais que um simples professor. O Santo
Agostinho trabalha para que seus alunos se sintam como
pessoas especiais, capazes de desenvolver suas
potencialidades, desabrochando para a vida confiantes no seu
próprio valor e na capacidade de serem felizes. O Colégio
trabalha para que cada um de seus alunos venha a ser um
cidadão consciente, atuando positivamente na sua comunidade
e assumindo a responsabilidade de construir uma sociedade
mais justa e um Pais melhor de se viver.
Se, ao longo desses anos, o Santo Agostinho trabalhou, dia
após dia, para tornar realidade sua proposta educacional,
quer deixar claro, hoje, que, ao invés de contentar-se com
seu sucesso e acomodar-se, continuará empenhando-se para
ajudar as famílias belo-horizontinas a dar ás suas crianças
e a seus jovens a melhor formação, inspirada nas propostas
de Santo Agostinho e na essência dos valores cristãos.
Agradecemos a esta Casa a homenagem, que, para nós,
representa o reconhecimento pela seriedade com que o Santo
Agostinho realiza seu trabalho. Agradecemos, em especial, ao
Exmo. Sr. Deputado Antônio Pinheiro, que se envolveu
diretamente nessa homenagem Agradecemos a todos que
estiveram conosco em algum momento desses 60 anos. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Frei Félix Valenzuela

Cervera, Provincial Vicario dos Agostinianos do Brasil, que
falará em nome da Congregação no Brasil.

Palavras do Frei Félix Valenzuela Cervera
O Frei Felix Valenzuela Cervera - Exmo. Sr. Deputado Bené
Guedes; Exmo. Sr. Or. Kildare Gonçalves Carvalho; Revmo,
Frei Gabriel Gonzalez del Esta], Exmo. Sr. Prof. José
Donizetti dos Santos, Exmo. Sr. Prof José arunã Alonso,
caríssimo Frei Marcelino Sarro Inyesto; Exmo. Sr Prof.
Aluísio Pimenta, ex-Reitor da UEMG e ex-professor do Colégio
Santo Agostinho, Exmo. Sr. Deputado Antônio Pinheiro,
senhoras e senhores, muito já foi dito sobre o Colégio Santo
Agostinho Agora, falarei dos frades agostinianos, que
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foram citados como os fundadores e inspiradores desse
colégio.
Uma congregação dentro da Igreja Católica é como um pequeno

grupo familiar que, dentro do Evangelho, tem um ideal comum.
ou seja, uma comunhão de vida e de trabalho. Diversas
famílias vão se formando conforme as diversas ordens, e à
Ordem Agostiniana pertence o Frei Marcelino.
Eu diria para os senhores que essa Ordem não atende só ao

Colégio Santo Agostinho, atende também ao Barreiro - bairro
que nem existia quando se fundou o Colégio - com uma escola
profissionalizante onde atuam estudantes de filosofia
preparados para ser frades agostinianos. Essa Ordem está
presente também em Bragança, com uma paróquia e com um
centro de estudos- Está presente na periferia de Diadema, no
meio das favelas, no Rio de Janeiro, em dois bairros
periféricos. onde 300 meninos, aproximadamente, encontram o
complemento dos seus lares. Está presente, ainda, no Mato
Grosso, atendendo aos posseiros, aos pequenos camponeses e
aos índios. Essa Ordem está presente no Colégio Santo
Agostinho. Acho muito importante essa inter-relação do
colégio com os indios, com os mendigos, com os meninos
carentes do Rio. No fundo, somos nós todos que realizamos
isso. Não im porta quem esteja no Colégio, é meu irmão. Não
importa quem esteja no Mato Grosso ou em qualquer outro
lugar, é a mesma família, são os mesmos irmãos, a quem
procuramos levar as mesmas obras. Todas essas obras são
nossas.
Como frade agostiniano, como superior aqui no Brasil, hoje,
sinto-me agradecido por esta homenagem ao Colégio e,
sobretudo, ao Frei Marcelino, que durante 61 anos manteve,
no Brasil, uma linha de trabalho no Colégio, nas paróquias
do Rio de Janeiro e no vale do Jequitinhonha. Sentimo-nos
herdeiros do Frei Marcelino. Nesse sentido, todos nós
agostinianos aqui presentes e os que o conhecem agradecemos
a esta Casa por esta homenagem á sua pessoa. Somos herdeiros
de sua vida e de sua história. Muito obrigado.

Entrega de Placas
O Sr, Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
proceder à entrega das placas alusivas a esta homenagem ao
Professor José Donlzettl dos • Santos e ao Frei Marcelino
Barrio Inyesto.
- Procede-se à entrega das placas.
O Sr. Presidente - A Presidência concede, neste instante, a

palavra ao Frei Marcelino Barrio Tnyesto.
o Fr. Marcelino Sarro Inyesto - Não vou citar os nomes de
todos os presentes, para encurtar a minha fala, que será
muito breve.
O Colégio Santo Agostinho, fundado em fevereiro de 1934,
teve na pessoa de Fr. Carlos Vicua o seu grande
dinamizador, secundado pelo seu primeiro Diretor, Fr.
Ricardo Rodrigues.
Logo de inicio, matricularam-se para fazer os exames de

madureza, entre os primeiros, o Or. Gustavo Capanema. que



depois se tornou Ministro da Educação; e o escritor,
político e Senador, Or. Edgard de Godoy da Matta Machado.
Resumindo os 60 anos de atividades, de lUtas e de vitórias

do colégio, podemos destacar, além dos seus Diretores, o já
citado Fr. Ricardo Rodrigues, os Pes, João Francisco
Herrero, Victorino Turienzo, Marcelino Barrio, Guilherme
Rublo e José Alonso; o seu atual Diretor, o Prof. José
Donizetti dos Santos; o atual Governador do Estado, Dr.
Hélio Garcia, grande amigo e ex-aluno, e o nosso caro amigo
e ex-aluno Dr. Roberto Luiz Soares, Deputado Estadual já
consagrado.
Entre os professores que mais marcaram sua presença, entre
os Diretores, professores e alunos, destacamos o nosso
inesquecível, sábio e santo Fr. Hilário Martinez, que doou
sua vida, desde a fundação do Colégio até o seu falecimento,
no ano de 1985-
Junto com ele tornei-me agostiniano, estudei, ordenei-me
sacerdote, celebrei as bodas de ouro sacerdotais, e fui eu
quem lhe deu a última bênção no momento de sua morte. Temos
aqui presente o Dr. Aluisio Pimenta, que foi um dos
primeiros professores.
Concluindo, agradeço, em nome desses pioneiros, como único
sobrevivente. esta homenagem e, de maneira particular,
agradeço ao caro amigo, Deputado Estadual Antônio Pinheiro,
que, com tanto sacrifício e amor á nossa cidade e,
especialmente, aos mais necessitados, ajuda a estes, doando
o seu integralmente, ordenado, para a Santa Casa e as
fundações do Hospital da Baleia e do Hospital Mário Penna,
em Belo Horizonte-
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, que Deus abençoe longamente a sua preciosa
vida, com muita paz, amor e felicidade, recompensando a sua
dedicação aos necessitados e a toda a população de nossa
cidade.
E o que desejo a todos aqui presentes, Diretoria,

professores, alunos, ex-alunos e familiares. Muito obrigado!
Palavras do Sr. Presidente
Ao dar por encerrada a reunião especial em homenagem ao 60Q

aniversário do Colégio Santo Agostinho e ao 86g aniversário
do Fr. Marcelino Barrio tnyesto, professor do educandário
desde 1938, queremos ressaltar a justiça e a oportunidade
desta comemoração.
Várias gerações de belo-horizontinos passaram pelas salas

de aula daquele estabelecimento de ensino, tornando-se, mais
tarde, expoentes da sociedade mineira e brasileira,
destacando-se no exercício de atividades as mais diversas.
E nem podia ser diferente, uma vez que, em aulas

ministradas por educadores de alta envergadura intelectual,
os estudantes do Santo Agostinho recebem uma formação
integral, voltada para o desenvolvimento do ser humano em
todas as suas dimensões: paralelamente ao ensino
intelectual, a instituição enfatiza também o aprimoramento
físico, cultural, moral e religioso, procurando, assim,
contrapor-se ao materialismo e à crise ética pela estratégia
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de levar o aluno a "encontrar a Deus e abrir-se aos seus
semelhantes, criando relações de amizade, fraternidade e
solidariedade".
Fundado nessa pedagogia, o tradicional educandário firmou-
se como um espaço privilegiado de formação humana, aberto ao
diálogo com o mundo moderno, a partir de um ponto de vista
cristão e agostiniano.
Desde que começou a funcionar, num velho casarão alugado, o
Colégio acompanhou, passo a passo, a urbanização e o
crescimento de Belo Horizonte. A cidade, embora ainda nos
seus inícios, começava a sofrer as transformações que
prenunciavam os novos tempos. A Revolução de 1930 deixou
suas marcas nos prédios e na maneira dos mineiros; as
edificações multiplicavam-se; a cidade se expandia; a
população aumentava; a vida econômica e social tomava
vertiginoso impulso.
O número de alunos, modesto a princípio, aumentou como
passar do tempo, à medida que o Santo Agostinho ia
adquirindo o prestigio que o inscreveria definitivamente no
rol dos nossos melhores colégios.
Mas a história desse estabelecimento de ensino ficaria
incompleta se não fizéssemos uma referência especial á
pessoa do Fr. Marcelino Barrio Inyesto, que uniu sua vida
definitivamente ao Colégio, quando ali começou a lecionar,
em 1938. Desempenhou várias funções: ecônomo, professor de
Latim e Religião e regente de estudos, nos primeiros tempos;
mais tarde. Diretor Espiritual e professor de Ciências,
Latim, Francês, Religião e Espanhol. Isso não o impediu de
ser também coadjutor da Paróquia do Calafate e Diretor e
Vice-Diretor do Santo Agostinho, entre outras atividades.
Sua trajetória de educador nos faz recordar outros casos
semelhantes, em que certos homens a tal ponto se dedicam a
uma idéia ou a uma instituição que acabam por confundir-se
com elas. Nesses casos, torna-se difícil dizer onde cessa a
atuação de um e onde se inicia a da outra; tal é o caso
desse educador emérito, no seu envolvimento fecundo com a
atividade que abraçou.
D Poder Legislativo de Minas Gerais torna-se, portanto,
intérprete fiel dos sentimentos do nosso povo ao homenagear
um educandário com arraigadas tradições e uma notável folha
de serviços prestados á educação em Minas Gerais. Num tempo
marcado pela profunda crise na educação brasileira, o
Colégio Santo Agostinho consolida-se, cada vez mais, como um
centro irradiador de formação humana e disciplina
intelectual, propiciando à juventude a oportunidade de
aprendizagem e crescimento.

Apresentação do Coral
O Sr. Presidente - Neste momento, teremos o prazer de ouvir
a apresentação do coral dos alunos da 4a série do Colégio
Santo Agostinho-
- O coral se apresenta.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, esta
Presidência agradece a presença das autoridades e dos demais



convidados e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de amanhã, dia 9, ás 14 horas, com a ordem do
dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2854 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE JUNHO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 28 PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n
1.984/94; apresentação das Emendas ns 1 a 19; designação de
relator; palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes
- Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - 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 - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José
Laviola - José Leandro - José Renato - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Dlivia - Mauri Torres - Mílton Salles - Paulo Pettersen -
Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro.
O Sr. Presidente (Deputado Elniiro 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

5 palavra, o Sr. 2Q-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE
Ata

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa que fez retirar da pauta da presente

2	reunião o Projeto de Lei nQ 1.990/94, tendo em vista sua
aprovação na reunião extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei flQ 1.984/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
conversão em Unidades Reais de Valor das tabelas de
vencimentos e soldos dos servidores públicos do Poder
Executivo e dá outras providências. As Comissões de Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira
perderam o prazo para emitir parecer.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 1.984/94
EMENDA NQ 1

o f lQ do art, lQ passa a ter a seguinte redação:
"Art. lg - .. ..............

lg - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá
resultar pagamento de vencimento ou soldo inferior ao
efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de março
de 1994, após a correção de seus valores nominais pelo
índice apurado das variações de preços e da conversão deste
resultado em URVs, em obediência ao disposto nos art. 37.
inciso XV, e 95, inciso LII, da Constituição da República.".
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
Hely Tarquinio
Justificação: A presente emenda justifica-se em face do

disposto no art. lg da Medida Provisória ng 481, de 28/4/94,
que concedeu abono especial de 5% aos servidores públicos
civis e militares, ativos e inativos, da administração
federal e do disposto no art. 21, inciso 1, da Medida
Provisória ng 482, de 28/4/94, que estabeleceu a conversão
de salários em URVs no dia 1Q/3/94 para os servidores e
membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do
Ministério Público da União. O inciso 1 do art. lg do
Projeto de Lei ng 1.984/94 não obedece a esse dispositivo, o
que gerará redução dos valores nominais dos vencimentos de
março correspondentes à corrosão inflacionária- Isso afetará
de forma significativa a média encontrada, uma vez que esta
se situa numa posição intermediária entre os extremos dos
valores percebidos como remuneração pelos funcionários, em
virtude, inclusive, das correções nominais proporcionadas
pelo art. 2q da Lei no 11.115, de 16/6/93.

EMENDA NQ 2
O inciso 1 do art. lg passa a ter a seguinte redação:
"Art l Q - . . ........
1 - dividindo-se o valor nominal vigente nos meses de

novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses. respectivamente»'.
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
Hely Tarquinio
Justificação: A presente emenda visa a adequar a redação do
mencionado inciso ao disposto no inciso 1 do art. 21 da
Medida Provisória nQ 482, de 28/4/94.

EMENDA Ng 3
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. ig - Os valores das tabelas de vencimentos e soldos

dos servidores civis e militares do Poder Executivo serão
convertidos em Unidades Reais de Valor - URVs -, em lg de



abril de 1994, dividindo-se o valor nominal vigente no mês
de janeiro de 1994 pelo valor em cruzeiros reais da URV do
dia 31 de janeiro de 1994-

l Q - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá
resultar pagamento de vencimento ou soldo inferior ao
efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de janeiro
de 1994, em valores reais, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV, e 95, inciso lir, da Constituição da
República.
# 2Q - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se ao
salário-família e às vantagens pessoais nominalmente
identificadas, de valor certo e determinado, percebidas
pelos servidores e que não são calculadas com base no
vencimento ou soldo.
4 3g - As vantagens remuneratór ias que tenham por base o

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme
critérios especificos de apuração e cálculo estabelecidos em
legislação especifica, terão seus valores em cruzeiros reais
convertidos em URV5 na forma e no critério previstos no
"caput" deste artigo.
4 4Q - O disposto neste artigo aplica-se também aos

servidores das autarquias e fundações públicas -
§ S - Os servidores cuja remuneração não é fixada em
tabela terão seus vencimentos convertidos em URVs nos termos
do caput deste artigo.".
Sala das Reuniões. 8 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques
Justificação: O art. lg, na forma proposta na mensagem
governamental, prejudica sensivelmente, em termos
remuneratórios, todo o universo dos servidores estaduais.
A fim de que o operoso funcionalismo público mineiro não
tenha mais perdas salariais, a presente emenda propõe que os
valores das tabelas de vencimentos e soldos dos servidores
civis e militares do Poder Executivo sejam convertidos em
URVs, em 1Q/4/94, pelo valor, em cruzeiros reais, da URV do
dia 31/1/94.
E oportuno salientar que o mencionado artigo, na forma como
foi apresentado pelo Poder Executivo, afronta o principio
constitucional da irredutibilidade salarial, previsto nos
arts. 37, inciso XV. e 95. inciso III, da Constituição da
República.
Pela justiça, pela oportunidade e pela constitucionalidade

desta emenda, esperamos contar com o apoio de nossos nobres
pares à sua aprovação.

EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Aplica-se ao detentor de função pública de que

trata a Lei flQ 10.254. de 20 de agosto de 1990, o disposto
na Lei nQ 9.532, de 30 de dezembro de 1987
Parágrafo único - O estabelecido no artigo aplica-se ao

servidor abrangido pelo parágrafo único do art 21 da Lei ng
9.592, de 14 de junho de 1988.".
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
José Bonifácio
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Justificação: A emenda proposta objetiva conceder
tratamento equânime a todos os servidores do Estado.

EMENDA Ng 5
Acrescente-se onde convier:
"Art ------ Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
seguro de vida em grupo para os servidores das
administrações direta e indireta do Estado, bem como para
seus beneficiários.".
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: No momento em que se trata, por via do
Projeto de Lei nQ 1.984/94, da conversão dos vencimentos dos
servidores em URV, não poderia esta Casa descuidar das
eventualidades relativas a morte e a invalidez permanente
total ou parcial dos servidores. Assim, cobri-Ias com seguro
que garanta o pagamento de indenização aos segurados ou aos
seus beneficiários trará aos servidores públicos maior
tranqúilidade e segurança no desempenho de suas funções.

EMENDA NQ 6
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4Q - O Poder Executivo concederá, mediante decreto,

reajuste de remuneração aos servidores públicos estaduais,
considerando o crescimento da receita estadual, observado o
disposto no art. 299 da Constituição do Estado.

l Q - Para o cálculo da variação da receita nos meses de
abril a junho de 1994 deverá ser considerado o respectivo
crescimento em termos reais.

2g - Os reajustes cogitados no "caput" deste artigo
poderão ser gerais ou por categoria ou classe funcional,
observado o equilíbrio remuneratório entre os quadros de
pessoal
# 3Q - Para os efeitos deste artigo, receita estadual é a
definida no art. 3Q da Lei nQ 11.115, de 16 de junho de
1993.
Sala das Reuniões. 8 de junho de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: O art 4Q do Projeto de Lei no 1.984/94 não
permite revisão de reajustes antes de lg/1/95. A emenda em
epígrafe visa a abrir a possibilidade de revisão antes dessa
data.

EMENDA NQ 7
Dê-se ao art. SQ a seguinte redação:
'Art. 3Q - Serão obrigatoriamente expressos em URV os
demonstrativos de pagamento de vencimentos, soldos,
proventos, pensões e benefícios previdenciários, efetuando-
se a conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da
disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas
obrigações.
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: Considerando que as pensões pagas pelo Estado
não se limitam àquelas decorrentes do falecimento de
servidor público civil ou militar - há a pensão paga para a
viúva de ex-Governador ou de ex-Deputado com base no valor
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dos subsídios desses cargos, etc. -, é conveniente que se
altere a redação do art. 3g do Projeto de Lei ng 1.984/94.

EMENDA NQ 8
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2g - O disposto no artigo anterior aplica-se aos

proventos da inatividade e às pensões.".
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação; Considerando que as pensões pagas pelo Estado
não se limitam àquelas decorrentes do falecimento de
servidor público civil ou militar - há a pensão de alimento
determinada judicialmente, há a pensão paga à viúva de ex-
Governador ou de ex-Deputado com base no valor dos subsídios
desses cargos, etc. -, é conveniente que se altere a redação
do art. 2g do Projeto de Lei no 1.984/94.

EMENDA NO 9
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- As suplementações decorrentes desta lei não

oneram o limite fixado no "caput" do art. 80 da Lei ng
11.356, de 28 de dezembro de 1993.".
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: A despesa com pessoal é prioritària no
Estado, e sua conversão em URV não deve ser limitada pela
lei do orçamento, mesmo porque o limite efetivo para tais
despesas é estabelecido pela arrecadação estadual.

EMENDA Ng 10
Acrescente-se onde convier;
"Art .....- Para os casos não decorrentes de tabelas de

vencimento e com período de percepção inferior a 4 (quatro)
meses, a média prevista no inciso II do art. lg desta lei se
limitará aos meses de efetivo pagamento."
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: Fugindo da regra geral de conversão, há os
casos não decorrentes de tabelas (pensões especiais com
implantação nova e pagas pelo Tesouro Estadual, pensão
alimentícia determinada judicialmente, etc.), cujo tempo de
percepção ainda não completou quatro meses em março de 1994.

EMENDA NO 11
Acrescente-se onde convier;
"Art .....- Os descontos, as reposições e os acertos

diversos de valor certo e determinado terão seus valores em
cruzeiros reais vigentes no mês de março de 1994 convertidos
pelo equivalente em URV do último dia desse mês.".
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: Há operações de pagamento (descontos,
reposições e acertos diversos) contra e a favor do servidor,
com e sem vinculação a tabelas de vencimento, que terão
continuidade e precisam, portanto, ser convertidas em URV. O
artigo em questão resolve esse problema.

EMENDA Ng 12
0 art. lg fica acrescido do seguinte parágrafo:
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"Art. lQ -
f 6g - Para o servidor posicionado em quadro de pessoal que
tenha sido reestruturado ou cuja remuneração tenha passado a
vinculação a nova base de símbolos de vencimento,
considerar-se-á, para efeito dos cálculos de que tratam os
incisos 1 e II deste artigo, período de percepção
compreendido entre a aplicação da lei que criou a nova
sistemática e o mês de março de 1994.".
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: Considerando que, como regra geral, a

conversão da remuneração em URV deve se dar pela média dos
vencimentos pagos nos quatro últimos meses (dezembro/93 a
março/94) e considerando que há novos quadros de pessoal
(como é o caso do Quadro da Educação-QE), cuja instituição
só se deu a partir de janeiro de 1994, com valores de
remuneração totalmente outros, e, além disso, considerando
que servidores pertencentes a outros quadros (da
administração indireta, por exemplo) cuja remuneração mudou
de base de cálculo, chega-se á conclusão de que não há
condições de se aplicar a regra geral (média da remuneração
dos quatro últimos meses) para casos excepcionais, sob pena
de haver distorções incabiveis nos vencimentos desses
quadros de pessoal, além de se jogar por terra todo um
trabalho que possibilitou a sua reestruturação.

EMENDA NQ 13
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os percentuais relativos á gratificação

especial no art. 4Q da Lei ng 9.529. de 29 de dezembro de
1987, ficam acrescidos de 50 (cinqüenta) unidades a contar
de lQ de maio de 1994.".
Sala das Reuniões. 8 de junho de 1994.
Maria Olivia
Justificação: A remuneração dos cargos de Direção Superior

e de Assessoramento do Quadro Permanente previsto no Decreto
ng 16.409, de 10/7/74, é, hoje, a mais defasada em
comparação com a remuneração dos cargos da mesma natureza
que integram os Quadros de Pessoal dos outros Poderes ou
mesmo do próprio Executivo. O acréscimo proposto na redação
da emenda, incidente sobre a gratificação especial atribuída
aos referidos cargos, é uma forma de, pelo menos, se
amenizar em parte uma situação funcional que se apresenta
aflitiva e desmotivadora.

EMENDA No 14
Acrescente-se ao art. 13 o seguinte f 4g:
"Art. 13- ...............................................f 4Q - Aos atuais ocupantes de cargos do Quadro Permanente

de Tributação, Fiscalização e Arrecadação de que trata a Lei
ng 6.762, de 23 de dezembro de 1975, que atenderem as
condições de tempo de serviço para aposentadoria previstas
nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 36 da
Constituição Estadual e que tenham recebido a gratificação
referida no "caput" deste artigo por mais de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias, fica assegurado o direito a
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incorporá-la integralmente aos seus proventos de
aposentadoria.
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
José Militão
Justificação: A presente emenda, apresentada dentro de
critérios de justiça e de constitucionalidade, tem o
objetivo de resguardar aos atuais ocupantes de cargos do
Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação
de que trata a Lei nQ 6.762, de 23/12/75, o direito de
incorporar integralmente a gratificação prevista no inciso 1
do art. 20 da supracitada lei aos seus proventos de
aposentadoria, desde que a tenham percebido por mais de 365
dias -
A inclusa emenda, em consonância com os princípios
constitucionais insitos nas alíneas "a" e "c" do inciso III
do art. 36 da Carta mineira, recomenda que, na
operacionalização da proposta, sejam atendidas as condições
contidas no supracitado dispositivo constitucional.
Pela justiça, pela constitucionalidade e pela oportunidade

desta emenda, esperamos contar com o apoio de nossos nobres
pares a sua aprovação.

EMENDA NQ 15
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - O período mínimo de percepção da gratificação

prevista no inciso 1 do art. 20 da Lei nQ 6.762. de 23 de
dezembro de 1975. com a redação dada pelo art. 15 da Lei n
11.091, de 4 de maio de 1993, a ser considerado para fins de
incorporação aos proventos de aposentadoria do servidor na
hipótese do inciso III do art. 3o da Lei ng 6.565, de 17 de
abril de 1975, alterado pelo art. 12 da Lei ng 8.330. de 29
de novembro de 1982, será de 3.650 (três mil, seiscentos e
cinqüenta) dias, ficando ressalvado ao servidor, que na data
da publicação desta lei tenha recebido a supracitada
gratificação pelo período mínimo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, o direito de incorporá-la aos seus
proventos.".
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
José Militão
Justificação: A presente emenda tem o objetivo de fazer
acrescer ao art. 12 do Projeto de Lei nQ 1.867/94 o
seguinte: "ficando ressalvado ao servidor, que na data de
publicação desta lei tenha recebido a supracitada
gratificação pelo período mínimo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, o direito de incorporá-la aos seus
proventos.
Essa ressalva se faz necessária se se considerar que a

atual legislação referida no texto do art. 12 do Projeto de
Lei no 1-867/94 garante ao servidor o direito de incorporar
a gratificação de estimulo à produção individual aos seus
proventos, desde que atendidas as condicionantes legais e
desde que a tenha percebido pelo período mínimo de 365 dias.
Esta emenda, ao estabelecer regra acauteladora da garantia
constitucional do direito adquirido, pretende evitar
contendas judiciais, adequando o atual art. 12 do projeto
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ao art. 5Q, inciso XXXVI, da Constituição da República 'in
verbis":
"Art. SQ - - - ...............
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato

jurídico perfeito e a coisa julgada;!!.
Pela justiça, pela oportunidade e pela constitucionalidade

desta emenda, esperamos contar com o apoio de nossos nobres
pares a sua aprovação.

EMENDA NQ 16
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- O disposto no art. 4Q da Lei nQ 10.276. de 19

de setembro de 1990, aplica-se aos funcionários mencionados
no art. 13 da Lei no 8.798. de 30 de abril de 1985,
aposentados após a vigência da Lei ng 6.762, de 23 de
dezembro de 1975.!!.
Sala das Reuniões. 8 de junho de 1994.
José Militão
Justificação: A emenda, em obediência ao mandamento
constitucional, tem o objetivo de tratar igualmente
servidores aposentados que se encontram em situação
funcional idêntica. Por mais incrível que possa parecer,
existem servidores aposentados que, em decorrência da
diversidade de critérios legais, recebem, a título de
gratificação especifica, um número desigual de pontos. Essa
distorção decorre, tão-somente, da época em que o servidor
se aposentou, já que os cargos exercidos são os mesmos. A
emenda proposta ensejará a padronização de tratamento
remuneratõrio, resolvendo de vez situações injustas e
geradoras de insatisfação.
A Constituição Estadual, em perfeita harmonia com a Carta
Maior, inseriu, no art. 36, f 4g, o princípio constitucional
da paridade entre servidores ativos e inativos. A nossa
proposta, em última análise, é conseqüência da aplicação do
supracitado dispositivo constitucional e, como tal, aplica o
direito e resguarda a justiça.
Pela justiça e oportunidade dessa emenda, esperamos contar

com o apoio de nossos nobres pares à sua aprovação.
EMENDA NQ 17

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Ao funcionário do Quadro do Magistério Que

tenha percebido remuneração adequada ao regime especial de
trabalho, fica assegurada a incorporação aos proventos de
aposentadoria da gratificação de 80% (oitenta por cento) do
vencimento do cargo em que se encontrar posicionado, nas
seguintes condições:

- integralmente, se o funcionário comprovar que percebeu
a remuneração por um período mínimo de 1.460 (mil
quatrocentos e sessenta) dias, ininterruptos ou não;
II - proporcionalmente ao número de dias em que percebeu a

remuneração, se o período foi inferior ao previsto no inciso
anterior.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos
servidores aposentados anteriormente à data da publicaçãc
desta lei.!!.
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Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
José Militão
Justificação: A emenda, em consonância com o principio
constitucional da isonomia, tem o objetivo de dispensar ao
funcionário do Quadro do Magistério que tenha percebido
remuneração adequada ao regime especial de trabalho o mesmo
tratamento que o art. 72 da Lei ng 11.050, de 19/1/93,
atribui ao funcionário do Quadro Permanente oriundo do
Quadro do Magistério o qual, também, tenha percebido
remuneração adequada ao regime especial de trabalho.
A extensão do beneficio aos servidores aposentados na forma
prevista no parágrafo único do artigo objeto desta emenda
obedece ao comando previsto no 4g do art. 40 da
Constituição da República e no 4g do art. 36 da
Constituição do Estado.
Pela justiça e oportunidade desta emenda, esperamos contar

com o apoio de nossos nobres pares á sua aprovação.
EMENDA NO 18

Dê-se ao art. .... a seguinte redação:
°Art ------ A partir do exercício de 1995, o pagamento da

gratificação natalina devida aos servidores públicos será
efetuado em 2 (duas) parcelas anuais, nos meses de julho e
dezembro.
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
José Bonifácio

EMENDA No 19
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art . .... - Ficam isentas do ICMS as operações de

aquisição de automóveis novos destinados a motoristas
profissionais, desde que o adquirente exerça a função de
condutor autónomo de passageiros, na categoria de aluguel
(táxi), obedecidos os critérios- a serem fixados em
regulamento próprio.".
Sala das Reuniões. 8 de junho de 1994.
José Bonifácio
O Sr. Presidente - Nos termos do 2Q do art. 147 e do
art. 223 do Regimento Interno, a Presidência vai designar
relator o Deputado Roberto Amaral para emitir parecer oral
sobre o projeto. A Presidência indaga do relator se se
encontra em condições para emitir parecer ou se fará uso do
prazo regimental,
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, gostaria de
solicitar o prazo regimental para apresentar nosso parecer.

Palavras do Sr. Presidente
Nesta oportunidade, a Presidência também vai encaminhar ao
relator as emendas apresentadas em Plenário, de acordo com a
Decisão Normativa da Presidência ng 3/90, ficando
sobrestadas, portanto, as demais matérias da pauta.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - 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 especial,
também de hoje, às 20 horas, destinada a homenagear o
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Colégio Santo Agostinho pelo seu 60Q aniversário de
fundação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 286a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 22 PARTE (ORDEM DO
DIA): Ia Fase: Requerimentos: Requerimentos da Deputada
Maria Olivia(2); aprovação - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Fuaatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -.
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ivo
José - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles -
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.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

1a PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a votação
da matéria constante na pauta.

Requerimentos
O Sr. presidente - Requerimento da Deputada Maria Olivia,
em que solicita a atribuição de regime de urgência á
tramitação do Projeto de Lei ng 2067/94. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa-) Aprovado.
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria Olivia,

em que solicita seja o Projeto de Lei nQ 2.067/94 apreciado
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em reunião conjunta das comissões a que foi distribuido. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Milton Salies - Sr. Presidente, V. Exa. pode
verificar, de plano, a inexistência de "quorum" para a
continuação de nossos trabalhos, motivo pelo qual solicito o
encerramento desta reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação de nossos
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, ás 20 horas, bem como para a
ordinária de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 449 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quinze horas do dia vinte e nove de março de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antõnio Fuzatto, Baldonedo Napoleão
(substituindo este ao Deputado Dilzon Melo, por Indicação
da Liderança do BRD), José Renato, Alvaro Antônio e Ermano
Batista, membros da Comissão supracitada. Na ausência do
Presidente, o Vice-Presidente assume os trabalhos e, havendo
número regimental, 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. Passa-se á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência informa que
a pauta da reunião consta do Projeto de Lei ng 1.866/94, do
Governador do Estado, que cria o Quadro de Pessoal da
Educação e dá outras providências. Tendo o projeto recebido
emendas em Plenário, vem á Comissão para que elas recebam
parecer. Com a palavra, o relator, Deputado José Renato,
passa a proferir seu parecer, em que conclui pela aprovação
das Emendas ngs 6 a 13 e pela rejeição das Emendas ngs 3, 4
e S. Posto em discussão o parecer, o Deputado Baldonedo
Napoleão apresenta requerimento de destaque do parecer
relativo à Emenda ng 3. O parecer é posto em votação, salvo
a parte referente à Emenda no 3. O parecer é aprovado. Posto
em votação o parecer sobre a Emenda ng 3, é ele rejeitado.
Estando o relator de acordo com a decisão da Comissão,
manifesta seu voto com restrição à referida emenda, e lhe é
concedido o prazo regimental para redação de novo parecer.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de março de 1994-
Tarcísio Henriques, Presidente - Adelmo Carneiro Leão -
José Renato - Alvaro Antônio.
ATA DA 105 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
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Às dez horas e quinze minutos do dia sete de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Cléuber Carneiro,
Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro, Ermano Batista, Célio de
Oliveira e Maria José Haueisen (substituindo esta ao
Deputado Ivo José, por indicação da Bancada do PT), membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Romeu Queiroz, Amilcar Padovani, Ánderson Adauto e
Antônio ruzatto. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e
solicita à Deputada Maria José Haueisen que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Passa-se à discussão e à
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. O Deputado Ibrahim Jacob, autor do Projeto de
Lei ng 1.330/93, encaminha requerimento para que o projeto
seja retirado de pauta, o que é deferido pelo Presidente.
Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite parecer
sobre o Projeto de Lei ng 1.437/93, no qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto com as Emendas ngs 1 e 2. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado
Clêuber Carneiro emite parecer pela inconstitucionalidade,
pela antijuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 2.010/94. Posto em discussão o parecer, fazem uso da
palavra os Deputados Antônio Carlos Pereira, Clêuber
Carneiro, Ermano Batista e Maria José Haueisen, que solicita
vista da matéria, a qual é concedida pelo Presidente. Com  a
palavra, a Deputada Maria José Haueisen procede á leitura do
parecer do Deputado Ivo José sobre o Projeto de Lei ng
1.928/94, o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto com as Emendas ns
1 e 2. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Passa-se à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Com a palavra, a
Deputada Maria José Haueisen procede à leitura do parecer do
Deputado Ivo José sobre o Projeto de Lei ng 2.027/94, o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto. Posto em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Antônio Pinheiro
emite parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei ng 2.019/94. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o
Deputado Clêuber Carneiro emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 2.023/94, juntamente com a Emenda ng 1.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de
todos, convoca os membros da Comissão para reunião
extraordinária a se realizar no dia 8/6/94, às li horas, com
a finalidade de se continuar a discussão do parecer sobre o
Projeto de Lei ng 2.010/94, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.



Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Ermano
Batista - Ivo José - Milton Salles - Antônio Pinheiro.
ATA DA 124 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia sete de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Marcos Helénio, João Marques, Raul Messias e
Bernardo Rubinger (substituindo este ao Deputado José
Renato, por indicação da Liderança do BRD), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado João Marques que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião tem por finalidade apreciar a pauta e distribui ao
Deputado Baldonedo Napoleão, no 2Q turno, o Projeto de Lei
ng 1.865/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
UEMG e dá outras providências. Encerrada a ia parte dos
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
deliberação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.865/94 na
forma do Substitutivo nQ 1 ao vencido no lQ turno. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado. Encerrada essa
fase, passa-se á 3a fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de proposições da Comissão. A Presidência designa
o Deputado Bernardo Rubinger para relatar os processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades: Creche Comunitária Mãe da Unidade
Pezinhos no Chão, de Belo Horizonte; Rotaract Club de Monte
Carmelo, de Monte Carmelo; Sociedade de Amparo à Maternidade
e à Infância Olinto Diniz, de Carmo da Mata; Conselho
Municipal da Mulher de Santo Antônio do Jacinto, de Santo
Antônio do Jacinto; Caixa Escolar Cônego Cesário. de
Itapecerica; Casa do Movimento Popular da Região Industrial
da Grande Belo Horizonte, de Contagem; Caixa Escolar José
Leandro, de Santa Rita de Ouro Preto; Caixa Escolar Escola
Estadual Carmelo Mesquita, de Marilãndia; Sociedade Musical
Santa Cecilia, de Rio Pomba; Centro Comunitário Batista de
Pouso Alegre, de Pouso Alegre; Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -, de Divinõpolis; Associação
Cultural e Artística de Pirapora, de Pirapora; Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -. de Teófilo Otõni;
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São João, de
Abaeté; Caixa Escolar Geraldo Sanguinetti, de Várzea da
Palma; Loja Maçônica Deus e Fraternidade nQ 2.290, de
Cristina; Cáritas
Diocesana de Patos de Minas, de Patos de Minas; Associação
Feminina do Bairro Tiro], de Belo Horizonte; Associação
Comunitária de Produtores e Trabalhadores Rurais de Tijuca,
de Monte Carmelo; Santa Casa de Misericórdia de Ipuiúna, de
Ipuiúna; Cultura Artística de Minas Gerais, de Belo
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Horizonte; Fundação e Associação para Reintegração e
Assistência Social a Viciados e Carentes, de Lagoa da Prata;
Lar Espírita Pouso do Amanhecer, de ttuiutaba; Associação de
Moradores e Amigos do Cerrado, de São Tiago; União das
Creches de Patrocínio, de Patrocínio; Fundação Jaime
Martins, de Divinápolis; Creche Tia Lita, de Santa Luzia;
Creche Maria Maxiniano de Araújo, de Santa Rita de Minas;
Banda Musical José Vaz da Silveira, de Divisa Nova; Santa
Casa de Misericórdia de Andrelândia, de Andrelândia;
Sociedade Musical Santa-Ritense, de Santa Rita de Ouro
Preto; Banda Musical José Vaz da Silveira, de Divisa Nova;
Núcleo Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos
Amigos de Missionários de Alto Rio Doce, de Alto Rio Doce;
Lar São Vicente de Paulo de Alfenas, de Alfenas; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Bairro Sagrado Coração de
Jesus, de Ponte Nova; Associação das Comunidades de Ibiai,
de tbiaí; Associação dos Moradores do Bairro Oliveira 1 e
II, de Prata; Grêmio Recreativo Rodrigo Silva, de Barbacena;
Instituto Secular das Irmãs Missionárias Nossa Senhora de
Fátima - Lar das Meninas de Caratinga, de Caratinga; Creche
e Orfanato Tancredo de Almeida Neves, de Igarapé; Associação
dos Paraplégicos de Uberlândia - APARU -, de Uberlândia;
Associação dos ex-Alunos da Escola Estadual Francisco Inácio
Peixoto, de Cataguases; Associação Fraterna de Assistência
aos Necessitados, de Cataguases; Associação Comunitária
Nossa Senhora D'Ajuda, de Itinga (dois processos); Centro
Cultural de Araçuai Nagô, de Araçuai; Associação Comunitária
de São Pedro das Tabocas, de Pedras de Maria da Cruz;
Associação Ecumênica Monsenhor Horta, de Belo Horizonte;
Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de
Campol Ide, de Antônio Carlos; Associação de Moradores de
Aramirim - AMAR -, de Açucena, e Associação Espírita Cristã
Lar da Fraternidade, de Belo Horizonte. A Presidência
designa, a seguir, o Deputado João Marques para relatar os
processos de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades Creche São Francisco de Assis, de
Santa Maria do Suaçui; Centro Cultural de Araçuai Nagô. de
Araçuai; Grupo Espírita Meimei, de Uberaba; Loja Maçônica
Deus e Fraternidade ng 2.290, de Cristina; Loja Maçônica Fé
e Perseverança, de Belo Horizonte; Grupo das Samaritanas, de
Belo Horizonte; Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos
Trabalhadores e Pequenos Produtores Rurais de Urucuia. de
Urucuia; Banda de Música Santa Cecilia de Maravilhas, de
Maravilhas; Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Santana
do Manhuaçu; Grupo Gente Nova, de Governador Valadares;
Núcleo Comunitário dos Amigos de Cristiano Otôni, de
Cristiano Otôni; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Mesquita, de Mesquita; Centro Comunitário Estrela da
Esperança, de Teófilo Otôni; Centro Comunitário Rural de São
Julião, de Teófilo Otôni; Paidéia Empreendimentos
Simbólicos, de São Gotardo; COUVIPER - Comunitários Unidos
da Vila Pérola, de Contagem; Associação dos Garçons e
Profissionais Similares de Minas Gerais, de Belo Horizonte;
ACRJBI - Associação Cristã de Beneficência de Igarapé. de
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Igarapé; Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito
de Gonçalves, de Monte Carmelo; Centro Comunitário Pró-Morar
Baixinha, de Rubim; Associação Comunitária do Povoado de
Cantinho e Córrego das Porteiras, de Salinas; Centro
Espírita Caminheiros do Amor, de Uberaba; Conselho
Comunitário de Desenvolvimento Rural de Serrinha, de
Uberaba; Creche Frei Gabriel de Frazzanó, de Uberaba;
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Lassance, de
Lassance; Clube das Acácias Luz e Humanidade, de Patrocínio;
Creche e Centro de Formação Pequeninos de Jesus, de Frutal;
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Açúcar,
Laticinios e Produtos Derivados de Lagoa da Prata, de Lagoa
da Prata; Associação Comunitária do Craúno, de
Jequitinhonha; Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente
- AMDA -. de Belo Horizonte; Associação de Apoio ás
Atividades Comunitárias de Turmalina, de Turmalina;
Sociedade São Vicente de Paulo da Paróquia Nossa Senhora de
Nazaré de Antônio Dias, de Coronel Fabriciano; Associação
dos Moradores dos Bairros Quitandinha e Cruzeirinho. de
Timóteo; Clube Aymoré, de Coronel Pacheco; Creche Santa
Terezinha do Menino Jesus, de Poço Fundo; Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de João Pinheiro; Núcleo
Espírita Caminho da Luz, de Piui FADESOM - Fundação
Aprendizagem e Desenvolvimento Social do Menor, de
Uberlândia; Amparo Maternal Euripedes Novelino. de Patos de
Minas; Associação Comunitária do Bairro Liberdade, de Rubim;
Associação de Amigos e Moradores do Bairro São Januário. de
Centralina; Associação Comunitária Margarida Rosa de
Azevedo, de Uberaba; Conselho de Desenvolvimento e
Assistência Social Comunitária de Capitão Enêias. de Capitão
Enéias; Associação de Pequenos Produtores da Comunidade de
Carapuça, de São Tiago; Associação Cristã de Assistência aos
Pobres, de Uberaba; Grupo Espírita Euripedes Barsanulfo, •de
Uberaba; Associação de Crianças Deficientes, de Uberaba;
Associação de Bairros Parque São Geraldo, de Uberaba; Ação
Social O. Maninha Leite, de Virginópolis; Caixa Escolar
Barão de Alfenas, de Poço Fundo; Caixa Escolar Paulina
Rigotti de Castro, de Machado; Creche Nosso Lar de Espera
Feliz, de Espera Feliz; Associação dos Pequenos Produtores
Rurais de Areião, de Crucilândia; Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Padre Paraíso, de Padre Paraíso;
Associação dos Trabalhadores de Medina, de Medina; Casa de
Aprendizagem Doméstica de Jequitinhonha, de Jequitinhonha. e
Centro Humanitário do Bairro da Palha, de Diamantina. A
seguir, a Presidência designa o Deputado Marcos Helênio para
relatar os processos de recursos oriundos de subvenções
sociais das seguintes entidades: Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Cambuí, de Cambui; Caixa Escolar Professora
Evangelina Meirelles de Miranda, de Pouso Alegre; Associação
de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Santo Antônio, de
Barbacena; Conselho Comunitário Matronense, de Lassance;
Conselho Comunitário Beneficente AMAR, de Alfenas;
Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora do Rosário,
de Fortaleza de Minas; Associação de Desenvolvimento
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Comunitário da Comunidade de Santa Rita, de Berilo;
Associação Comunitária de Pai Pedro - Clube da Amizade, de
Porteirinha; Associação de Moradores do Bairro Cruzeiro do
Sul, de Prata; Associação Atlética Ressaquinha, de São João
dei-Rei; Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Nossa
Senhora da Glória, de Selo Horizonte; Associação dos
Moradores do Bairro Haidée Fajardo, de Cataguases; Caixa
Escolar Otávio Rufino Pereira, de Barroso; Sociedade São
Vicente de Paulo, de Raul Soares; Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de São Francisco, de São Francisco;
Creche Ninho, de Teófilo Otôni; Associação Comunitária dos
Moradores da Pedreira, de Campo Belo; Associação de Famílias
para o Bem-Estar de Riacho dos Machados, de Riacho dos
Machados; Associação Família de Maria - Instituto Padre
Cunha, de Barbacena; Casa de Caridade de Carangola, de
Carangola; Conselho Comunitário do Bairro São Geraldo, de
Caeté; União dos Escoteiros do Brasil, de Belo Horizonte;
Associação Educacional e Beneficente de Barbacena, de
Barbacena: Conselho Central de Belo Horizonte da Sociedade
São Vicente de Paulo. de Belo Horizonte; Conselho de
Desenvolvimento do Rio do Peixe, de Cambuí; Obras Sociais
São José - Creche São José -, de Patrocínio; Obras Sociais
da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, de São João de]-Rei;
Obras Sociais Santo Antônio, de Patrocínio; Conferência de
São José. de Presidente Olegário; Sociedade de Assistência
ao Menor de Passos - SAMP -,de Passos; Associação de
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de Campolide, de
Antônio Carlos; Associação de Caridade de São João
Nepomuceno, de São João Nepomuceno; Centro Social da Vila
São Francisco de Assis, de Belo Horizonte; Associação
Comunitária Bela Vista, de Teõfilo Otôni; Conselho
Particular de São Geraldo da SSVP de Galiléla, de Galiléia;
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, de Cambui;
Associação de Moradores de Vila Aparecida do Paranaiba, de
Carneirinho, e Centro Espirita José Horta, de Uberaba. Com  a
palavra, cada um por sua vez, os relatores emitem pareceres
mediante os quais concluem pela aprovação dos processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções das referidas
entidades. Colocados em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. A seguir, a Presidência
designa o Deputado João Marques relator dos processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades: Centro de Libertação da Mulher
Trabalhadora, de Iblrité; Federação das Congregações
Marianas da Arquidiocese de Belo Horizonte, de Belo
Horizonte, e Cidade dos Meninos, de Governador Valadares. O
Deputado João Marques requer sejam os processos convertidos
em diligência às entidades. A Presidência defere o
requerimento e, logo após, designa o Deputado Marcos Helênio
relator dos processos de aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais das seguintes entidades: Associação
Comunitária do Desenvolvimento do Bairro São Pedro. de
Barbacena; Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Construção e Mobiliário de Divinõpolis, de Divinõpolis;
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Centro do Educando e Defesa da Infância Varzeapalmense, de
Várzea da Palma; Departamento de Assistência Social João de
Freitas, de Ubá; Escola Estadual da Rua Pernambuco, de
Várzea da Palma; Mitra Diocesana de Divinópolis, Paróquia
Divino Espírito Santo, de Divinópolis; Casa da Criança
Paulense, de Monsenhor Paulo; Caixa Escolar Fundamar, de
Paraguaçu; Grupo Maternidade Espirita Caminho de Luz, de
Tiradentes; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do
Manhuaçu, de Manhuaçu; Centro Espírita Cair Bar Schutel, de
São Gonçalo do Sapucai; Instituto de Maternidade,
Assistência à Infância e Policlínica de Barbacena, de
Barbacena; Associação Beneficente Nosso Lar, de Carmo do
Paranaiba; Grupo Espírita Corações Unidos, de Prata; Caixa
Escolar Ana Chaves, de Campina Verde; Sociedade São Geraldo,
de Ibirité; Associação do Desenvolvimento Rural e
Assistência Social de Vargem Grande, de Papagaio; Irmandade
Congado do Rosário, de Formiga; Conselho Central de Itaúna
da Sociedade de São Vicente de Paulo, de Itaúna; Conferência
de São Vicente da Paróquia de São Sebastião de Areado;
Aprender Produzir Juntos, de Teõfilo Otôni; Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Itinga, de Itinga; Associação
Comunitária do Bonfim - ASCOS -, de Manhumirim; Caixa
Escolar Professor Roberto Valentim Pereira, de Pouso Alegre;
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Catiara, de Serra
do Salitre; Creche Lar Carolina de Jesus, de Serra do
Salitre; Educandário São José, de Mateus Leme; Caixa Escolar
Nossa Senhora das Graças, de Campina Verde: Corporação
Musical Lira do Oriente Santa Cecília, de São João de]-Rei;
Creche Menino Jesus, de Francisco Sales; Inspetoria Madre
Mazzarello, de Barbacena; Lar Beneficente Druzo Brasileiro,
de Belo Horizonte; União Alan Kardec das Senhoras Espiritas
de Monte Carmelo - Lar dos Idosos, de Monte Carmelo:
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Fabião, de
Fabião; Congregação Irmãs Auxiliadoras Nossa Senhora da
Piedade - Hospital Jenny Negrão de Lima, de Cordisburgo;
Sociedade Ornitolãgica Mineira - SOM -, de Belo Horizonte;
Caixa Escolar Décio Ladeira, de Capitão Enéias; Recanto São
Sebastião - RESASE -. de Igarapé; Sport Club Aymorês, de
Ubá; Mitra Diocesana de Divinôpolis - Paróquia Nossa Senhora
de Fátima, de Divinópolis; Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Campos Gerais, de Campos Gerais; Centro de
Estudos Bíblicos - CEBI -. de Belo Horizonte; Clube Operário
Treze de Maio. de Jacaré; Caixa Escolar Nossa Senhora de
Fátima, de Santo Antônio do Monte; Associação de Garantia ao
Atleta Profissional do Estado de Minas Gerais, de Belo
Horizonte; Associação Beneficente Irmã Maximiliana, de
Patrocínio; Institutos de Arquitetos do Brasil -
Departamento Minas Gerais, de Belo Horizonte; Associação
Comunitária dos Amigos de Congonhas - ACDAC -. de Belo
Horizonte; Associação Comunitária do Bairro Caiçaras, de
Barbacena; Fundação Educacional de Curvelo, de Curvelo;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de
Patos de Minas; Associação de Apoio ao Desenvolvimento
Comunitário do Bairro Santo Antônio, de Patrocínio;
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Associação de Moradores do Bairro Jusa Fonseca e
Prolongamento Paraiso, de Divinópolis; Caixa Escolar
Professor Wantull Alves de Oliveira, de Formiga; Associação
de Pais e Amigos - APAE -, de Selo Horizonte, e Corporação
Musical São José. de São José da Lapa. O Deputado Marcos
Helênio requer sejam os processos convertidos em diligência
ás entidades. A Presidência defere o requerimento. Cumprida
a finalidade da reunião, o Deputado Célio de Oliveira
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, 9 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Bernardo Rubinger - Roberto

Amaral - Marcos Helênio - Baldonedo Napoleão.
ATA DA 35 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As onze horas e quinze minutos do dia oito de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Mílton Salles
(substituindo este ao Deputado Cléuber Carneiro, por
indicação do BRD), Antônio Pinheiro, Geraldo Rezende, Ivo
José e Ermano Batista, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio
Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ermano Batista que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Passa-se à discussão e à votação de parecer sobre
proposição sujeita à apreciação do Plenário. Continua em
discussão o Parecer sobre o Projeto de Lei nQ 2.010/94, do
qual, em reunião anterior, a Deputada Maria José Haueisen
solicitou vista. Fazem uso da palavra os Deputados Ivo José
e Antônio Pinheiro. Encerrada a discussão, é aprovado o
parecer pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade da matéria, com voto contrário dos
Deputados Antônio Pinheiro e Ivo José. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária a ser realizada em dia e horário já estabelecidos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira - Geraldo

Rezende - Antônio Pinheiro - Péricles Ferreira.

ERRATAS

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.957/94

(- Os quadros incluidos na redação do vencido do projeto de
lei em epígrafe foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo' do dia 15/6/94,)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.957/94
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Belo Horizonte, quinta-feira, 16 de junho de 1994

ATA

ATA DA 549a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios - Apresentação de Proposições:
Projeto de Resolução nQ 2.074/94 - Requerimentos nQs 5.362 e
5.363/94 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Simão
Pedro Toledo e Sebastião Costa - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - 2g Fase:
Questão de ordem - Suspensão e reabertura da reunião -
Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Áloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Álvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - António Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssino Freitas - Dilzon Meio
- Eduardo Brás - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Leandro -
José Renato - Kemil Kumalra - Marcelo Cecé - Márcio Miranda
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Milton Salles - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Tarcísio Henriques, 1Q-Secretário 'ad hoc",

lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS
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Do Vereador Jairo Outra de Carvalho, Presidente da Câmara

Municipal de Manhumirim, encaminhando moção de apoio à luta
dos trabalhadores na área da educação no Estado de Minas
Gerais, aprovada por aquela Casa em sessão realizada no dia
26/5/94.
Do Sr. José Silva de Oliveira, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Campo do Meio, solicitando
instauração de uma CPI para apurar irregularidades na Usina
Ariadnõpolis, atual Grupo Vanguard, encaminhando abaixo-
assinado dos ex-funcionários da referida empresa. (- A
Comissão de Agropecuária e Política Rural.)
Do Sr. José dos Passos Martins, Presidente da Associação

dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Belo
Horizonte e Contagem, enviando o boletim informativo nQ 18.
(Agradecer.)
Da Sra. Celina D'Avila Bitencourt, ex-funcionária da
MinasCaixa, agradecendo aos Deputados mineiros, em especial
ao Deputado José Renato, pela emenda que beneficia os ex-
funcionários da extinta instituição. (- Anexe-se à
Proposição de Lei nQ 12.199.)

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

proposições:
PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS

A QUE SE REFERE A MENSAGEM NQ 460194
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
Por via de oficio datado de 24/3/94, o Governador do Estado

enviou a este Legislativo a Mensagem nQ 460/94, remetendo à
Assembléia 2.500 processos de legitimação de terras
devolutas rurais e urbanas, tendo em vista o cumprimento de
norma contida no art. 62, XXXIV, da Constituição Estadual.
Tendo em vista a inexistência de uma completa normatização
regimental para a tramitação de processos de tal natureza, a
Presidência decidiu se valer de suas atribuições, em
especial da que lhe confere o art. 82 do Regimento Interno,
estabelecendo normas complementares, em caráter provisório,
consubstanciadas na Decisão Normativa nQ 18, de 17/6/93.
De acordo com esse documento, preliminarmente, compete a

esta Comissão examinar os pressupostos legais da matéria,
devendo concluir pela apresentação de projeto de resolução
na hipótese de opinar pela aprovação de alienação ou
concessão das terras devolutas, nele contendo todos os
elementos necessários á identificação dos respectivos
processos.
Na eventualidade de o órgão colegiado se manifestar

contrariamente à sua aprovação, suas conclusões poderão ser
revistas pelo Plenário, nos termos do art. 105 do Regimento
Interno.

Fundamentação
Cabe a esta Comissão, por força do art. 103, II, "b", do
Regimento Interno, c/c a Decisão Normativa da Presidência ng
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18, de 1993, proceder ao exame dos pressupostos legais da
matéria.
Aplicam-se à alienação e à concessão de terras devolutas do
Estado as normas do art. 247 da Constituição mineira e a
legislação infraconstitucional pertinente, em especial a Lei
ng 11.020, de 8/1/93, alterada pela Lei no 11.401, de
14/1/94, e o Decreto no 34.801, de 28/6/93, que regulamenta
a Lei nQ 11.020, de 1993.
Inicialmente, devem-se observar, em todos os processos, as

vedações elencadas no § 7o do art. 247 da Constituição
Estadual
Além disso, exige-se que todos os processos sejam
instruidos com a documentação relacionada no art. 30, 2o,
da Lei nQ 11.020, de 8/1/93, com a redação dada pela Lei n
11.401, de 14/1/94.
Para o exame dos demais pressupostos legais, é necessário
fazer, preliminarmente, distinção entre os processos que
tratam da legitimação de terras devolutas em zona urbana ou
de expansão urbana e os que tratam da legitimação de terras
devolutas em zona rural. Aos primeiros aplicam-se a Lei ng
7.373, de 3/10/78, e a Lei nQ 7.872, de 2/12/80; com relação
aos últimos, deve-se observar a data em que se iniciou _a
tramitação de cada processo para que se defina a legislação
aplicável ao caso, conforme determina o art. 30, § 3, 1 e
II, e 4g da Lei nQ 11.020, de 8/1/93, com a redação dada
pela Lei nQ 11.401, de 14/1/94, "in verbis"
"Art. 30 - A Assembléia Legislativa receberá, nos 3 (três)

anos subseqúentes à data de 9 de janeiro de 1993, processo
de alienação ou de concessão de terra pública cuja medição e
cuja demarcação tenham sido efetivadas até 7 de janeiro de
1993, ainda que não precedida de ação discriminatória, para
fins do disposto no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição
do Estado.

6 3Q - Aos processos em curso aplica-se:
- se iniciada a sua tramitação até 11 de outubro de 1988,

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

• disposto na Lei ng 9.681, de 12 de outubro de 1988;

# 4g - Os processos iniciados após 9 de janeiro de 1993
serão instruidos com a documentação exigida no f 2Q deste
artigo, acrescida da declaração assinada pelo beneficiário,
sob as penas da lei, de que não se encontra em nenhuma das
situações previstas nos incisos 1 a VIII e no § lg do art.
11 desta lei.
Saliente-se, nesta oportunidade, que os processos enviados

à Assembléia Legislativa vieram acompanhados de atestado da
RURALMINAS reconhecendo a autenticidade dos documentos que
instruem o processo e informando que os interessados
satisfazem as exigências constitucionais e legais para a
aquisição do direito objetivado.
Essa observação se justifica tendo em vista a competência

da Assembléia Legislativa referente à matéria, que consiste
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na análise dos processos á luz da Constituição do Estado e
da legislação infraconstitucional, ficando sob a
responsabilidade da RURALMINAS o deferimento do pedido de
alienação ou concessão de terras devolutas, devendo, para
tanto, essa Fundação, além de verificar a autenticidade dos
documentos, comprovar a veracidade de todas as declarações
prestadas, a fim de que as transações sobre terras devolutas
sejam efetivadas em favor daqueles que preencham todos os
requisitos constitucionais e legais para tal fim e não haja
lesão de direito de quem quer que seja.
Dessa forma, após examinar minuciosamente 368 processos
recebidos por meio da mensagem referida, esta Comissão
certificou-se de que esses documentos preenchem os
requisitos exigidos pela legislação disciplinadora da
matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de projeto

de resolução, com a seguinte redação.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2.074194

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV,
da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova;
Art. lg - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto
no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas especificadas nos termos do anexo desta
resolução, observada a enumeração dos respectivos
beneficiários.
Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de junho de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Hely Tarquínio. relator -
Francisco Ramalho.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

REQUERIMENTOS
Ng 5.362/94. do Deputado Jaime Martins, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Pitangui pela passagem de seu 279g aniversário
de emancipação politico-administrativa. (- A Comissão de
Assuntos Municipais,)
NQ 5.363/94. do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da
TELEMIO com vistas á instalação de dois telefones públicos
nas comunidades de Grota da Mina e Fazenda Perobas, no
Município de Itabirito. (- A Comissão de Administração
Pública.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Simão Pedro Toledo e Sebastião Costa.
2g PARTE (ORDEM DO DIA)

lã Fase
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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.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião: pelos Deputados
Simão Pedro Toledo - falecimento de Edithi Pinto Avelar,
em Pouso Alegre; e Sebastião Costa - falecimento do Sr.
Geraldo de Oliveira, em Carangola (Ciente. Oficie-se-).

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

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, tendo em vista

que o projeto que estaremos discutindo diz respeito à
conversão do salário do funcionalismo em URV e que
recebemos, ainda há pouco, algumas emendas encaminhadas pelo
Governador, gostaríamos de solicitar de V Exa. a suspensão
dos trabalhos por 15 minutos para que possamos fazer algumas
reuniões e conversar sobre essas emendas Posteriormente,
entraremos na discussão do projeto

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Tendo em vista a questão de ordem do
ilustre Deputado Gilmar Machado e considerando a importância
do assunto da pauta, a Presidência suspende a reunião por 15
minutos para que os acordos possam ser efetivados. Estão
suspensos os trabalhos por 15 minutos.

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

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias,
gostaria de informar que havíamos solicitado ao Presidente
que suspendesse temporariamente a reunião, para que
pudéssemos chegar a um acordo relativamente ao projeto de
conversão do salário. Negociamos com Líderes do Governo, e
ficou assegurada uma reunião com o Governador, hoje, às 19
horas, para que possamos discutir e analisar melhor algumas
propostas que chegaram. Até mesmo já temos as tabelas
referentes aos salários, em especial as do magistério e as
do piso salarial. Então, ficou assegurada essa negociação
para as 19 horas, entre a comissão de Deputados, o Governo
do Estado, representantes do funcionalismo público e o
Deputado Roberto Amaral, membro da Comissão em que o projeto
se encontra no momento. A noite, estaremos, então, votando
esse projeto. Sendo assim, gostaríamos de Informar que a
reunião será encerrada e que retornaremos á negociação a ser
realizada com o Governador, juntamente com representantes do
funcionalismo público presentes à reunião. Gostaríamos de
justificar o porquê desta questão de ordem e solicitar ao
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Sr. Presidente, em virtude desse acordo, que encerrasse esta
reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum' para continuação dos trabalhos,
encerra a reunião . e convoca os Deputados para a
extraordinária de hoje, ás 20 horas, com a ordem do dia já
publicada, bem como para a extraordinária de amanhã, dia 15.
às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
ordinária, também de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: ( Nota do redator: A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
No 783/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 783/92. do Deputado Simão Pedro Toledo,
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel
de sua propriedade com imóvel da Prefeitura Municipal de
Hei iodora.
Publicado no 'Diário do Legislativo" de 21/4/92, o projeto
foi distribuído a esta Comissão para exame preliminar quanto
aos as pectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V. 'a'.
do Regimento Interno -
Em virtude de requerimento do Deputado Simão Pedro Toledo,

aprovado em reunião plenária de 11/5/94, o projeto tramita
em regime de urgência, nos termos dos arts 274, II, c/c o
art. 245. XIX, do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, cabe-
nos emitir o devido parecer.

Fundamentação
A permuta prevista no projeto em referência tem por
finalidade dotar a Prefeitura Municipal de Heliodora de
instalações definitivas e, ao mesmo tempo, oferecer ao
Estado condições de manter a Delegacia de Policia local no
prédio em que hoje se acha instalada, que pertence à
Municipalidade-
Verifica-se, inicialmente, que a permuta constitui uma das
formas de alienação que, segundo ensinamentos de Hely Lopes
Meireiles. luminar do Direito Administrativo pátrio, é
toda transferência de propriedade remunerada ou gratuita sob
a forma de venda, permuta, doação em pagamento, investidura,
legitimação de posse, ou concessão de domínio" ('Direito
Administrativo Brasileiro', São Paulo, Ed. Rev. dos
Tribunais, 1990, 14a ed., pág. 440).
Diante disso, a matéria está sujeita a apreciação do

Legislativo e a sanção do Governador, conforme determinação
contida no art. 61, XV, da Carta mineira.
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O imóvel, que hoje compõe o patrimônio do poder público
estadual, foi doado ao Estado pela Prefeitura Municipal de
São Gonçalo do Sapucai, á qual pertencia o antigo Distrito
de Heliodora, hoje municipio reivindicante, e encontra-se em
péssimo estado de conservação, destelhado e em total
abandono, conforme demonstram as ilustrações fotográficas
que acompanham o processo.
Não obstante o péssimo estado de conservação do inõvel, a
permuta que se objetiva não trará nenhum ônus para o Estado,
uma vez que a Prefeitura de Heliodora se compromete a
recuperá-lo ás suas próprias expensas, enquanto a
administração pública estadual recebe, em contrapartida,
imóvel em boas condições de funcionamento, o qual já abriga
a Delegacia de Policia.
Além do interesse público a justificar a proposição,
constata-se que o projeto se amolda plenamente às
determinações contidas na Lei no 8.666, de 21/6/93, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
disciplinando as licitações e contratos da administração
pública.
Por meio de memorando da Secretaria de Estado da
Administração, à qual está afeta a gestão dos bens públicos,
o poder público estadual manifesta-se favoravelmente à
autorização legislativa, donde se subsume que o imóvel se
encontra desafetado.
A documentação anexada ao processo cumpre fielmente a sua
finalidade de bem identificar os imóveis e comprovar a
propriedade deles, não havendo, pelos motivos expostos,
nenhum impedimento ao regular trâmite do projeto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
783/92.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Péricles Ferreira - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.527/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.527/93, do Deputado Roberto Amaral,
visa a alterar a denominação da Escola Estadual Capim
Branco, localizada no Povoado de Mocambo, no Municipio de
São Francisco. para Escola Estadual Clemência Rodrigues de
Jesus-
Publicado em 5/8/93, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, a esta Comissão, nos ternos do art. 195, c/c o
art. 104, 1, "b', do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta

Comissão passa agora á análise da matéria.
Fundamentação

A proposição em epígrafe encontra-se em consonância com o
determinado no art. 61, XIV, da Constituição Estadual, que



estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a sanção
do Governador, sobre bens do domínio público.
No tocante à legislação infraconstitucional que disciplina

a matéria, a proposição está de acordo com a Lei ng 5.378,
de 3/12/69, alterada pela Lei rg 7.621, de 13/12/79, que
estabelece normas para denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público, segundo as quais não deve
haver, no mesmo municipio, outra instituição com igual
denominação, devendo a escolha recair em nome de pessoas
falecidas de notórias qualidades.
Conforme Informação da Secretaria da Educação, favorável à
iniciativa, não existe na rede estadual de ensino outra
escola com a denominação proposta.
Não há, pois, impedimentos legais à normal tramitação do
projeto, que se encontra de acordo com a legislação
pertinente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.527/93.
Saia das Comissões, 14 de junho de 1994,
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José. relator - Geraldo
Rezende - Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.757/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei ng
1.757/93 visa a dar nova redação ao lQ do art. 4Q da Lei
ng 552, de 22/12/49, que instituiu o Fundo Especial de
Auxi 1 io
Distribuida inicialmente à Comissão de Constituição e

Justiça, esta emitiu parecer concluindo pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria,
ocasião em que lhe apresentou a Emenda nQ 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A criação do Fundo Especial de Auxílio em 1949 representou,

à época, um avanço e uma conquista para os agentes públicos
então excluidos do regime de previdência existente.
Em nosso Estado, a extinta Previdência dos Servidores foi
criada em 9/5/24. Portanto, somente 25 anos depois é que a
família desses funcionários públicos veio a ter direito a
pensão.
A proposição do Deputado José Militão tem dois objetivos: o
primeiro é ampliar o rol dos beneficiários da pensão e
também estabelecer tratamento igual para determinados
pensionistas. O segundo é retirar do texto da Lei ng 552, de
1949, o conceito de recurso econômico-financeiro e a
caducidade do direito a pensão para o dependente que passar
a exercer atividade remunerada, desde que receba rendimentos
superiores à pensão percebida.
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Em nosso entendimento, a inclusão do marido e do menor sob
guarda ou tutela como beneficiários, a ampliação do tempo de
percepção do beneficio, de 21 para 24 anos de idade para os
filhos, enquanto estudantes de nível superior ou de curso de
2g grau, bem como a não-discriminação de tratamento para os
filhos de ambos os sexos, são medidas que se tornam
impostergáveis, em primeiro lugar, porque o conceito de
beneficiário, na área previdenciárla, tem evoluído no
sentido da relação de dependência econômica e para a
manutenção do "status quo ante" da família; em segundo
lugar, ao menor sob guarda deve-se dispensar o tratamento de
filho, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, art.
33, § 3g, mesmo para fins previdenciários.
Já a exclusão do marido não procede, e assim também o

tratamento desigual entre dependentes de sexos diferentes. A
discriminação é por demais odiosa e hoje já não encontra
guarida nos valores sociais e na própria Constituição da
República, conforme o art. 201, V, e o art. 227.
A segunda medida, a não-caducidade do direito para o

beneficiário que venha a receber rendimento do trabalho
acima do valor da pensão, precisa ser mais bem definida. E
verdade que, da forma como se encontra redigido, o
dispositivo não pode permanecer. Caso contrário, como ficará
a situação do dependente que perder o seu emprego?
Quanto ao conceito de recurso econômico-financeiro inserido
no § 3g Co art. 4g da Lei ng 552/49, verifica-se q ue está em
choque com o art. 36, § Sg. da Constituição do Estado, que
manda pagar o beneficio da pensão pela totalidade dos
vencimentos do servidor falecido. Pela Lei ng 552/49, a
pensão equivale a tão-somente duas vezes o símbolo V-1 do
Quadro Permanente a que se refere o Decreto ng 16.409, de
10/7/74. isto é, menos de dois salários mínimos. Uma
aberração, em nosso modo de ver, até porque o custo de vida
em nosso Estado é um dos mais altos do Pais, e o salário
mínimo hoje vale metade do que valia quando foi instituído.
Não obstante as análises a que procedemos acima, entendemos
ser necessário disciplinar mais pormenorizadamente o
instituto da pensão para esses servidores. Nesse sentido,
estamos apresentando o Substitutivo no 1, na conclusão deste
parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.757/93 na forma do Substitutivo no 1, a seguir
redigido, ficando prejudicada a Emenda ng 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Ng 1 AO PROJETO DE LEI No
1.757/93

Altera a Lei ng 552, de 22 de dezembro de 1949, que
instituiu o Fundo Especial de Auxílio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O art. 4Q da Lei no 552, de 22 de dezembro de
1949, modificado pelo art. 22 da Lei ng 7.286, de 3 de julho
de 1978, e pelo art. lQ da Lei ng 8.562, de 17 de maio de
1984. passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 4Q - O benefício da pensão por norte, nunca inferior

ao salário mínimo, corresponderá á totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o
disposto no 4Q do art. 36 da Constituição do Estado.".
Art. 2 - Ficam acrescentados os arts. SQ, 6Q, 7Q, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 14 à Lei ng 552, de 22 de dezembro de 1949,
renumerando-se os demais.
"Art. S - As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em

vitalícias e temporárias.
Ig - A pensão vitalícia compõe-se de cota ou cotas

permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a
morte de seus beneficiários ou no caso do art. 11.

2g - A pensão temporária compõe-se de cota ou cotas que
podem extinguir-se ou reverter por motivo de morte, cessação
de invalidez ou maioridade do beneficiário.
Art. 6 - Consideram-se dependentes do servidor público,

para os efeitos desta lei
- em caráter vitalício:

a) o cônjuge, a companheira ou o companheiro designado que
comprove união estável, como entidade familiar;
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou

divorciada, com percepção da pensão alimentícia;
II - em caráter temporário:
a) os filhos ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de
idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez, ou, se
estudantes de curso de 2g grau ou de nível superior, até 24
(vinte e quatro) anos de idade;
b) o menor sob guarda, até 21 (vinte e um) anos de Idade;
c) o menor sob tutela, até 21 (vinte e um) anos de idade e
desde que não possua bens suficientes para o próprio
sustento e educação.
Art. 7Q - A pensão será concedida integralmente ao titular
da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da
pensão temporária e no caso do art. 10.

l Q - Ocorrendo habilitação ás pensões vitalícia e
temporária, metade do valor caberá ao titular da pensão
vitalícia, sendo a outra metade rateada, em partes iguais.
entre os titulares da pensão temporária.

20 - Ocorrendo habilitação somente á pensão temporária, o
valor integral da pensão será rateado, em partes Iguais,
entre os que se habilitarem-
Art. 8 - Não faz jus à pensão o beneficiário condenado
pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte
do servidor do qual seja dependente.
Art. 9 - Por morte ou perda da qualidade de beneficiário,
a respectiva cota reverterá:

- da pensão vitalícia, para os titulares da pensão
temporária;
II - da pensão temporária, para os co-beneficiários ou, na

falta destes, para os beneficiários da pensão vitalícia.
Art. 10 - O pensionista a que se refere a alínea "b" do
inciso 1 do art. 6Q faz jus a pensão em conformidade com o
que determinar a decisão judicial, não se lhe aplicando o
disposto no inciso II do artigo anterior.
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Art. li - Perderá o direito a pensão o beneficiário da
pensão vitalícia que contrair núpcias.
Art. 12 - Não terá direito à pensão a família do servidor
que perceber de outro órgão ou entidade pública, federal,
estadual ou municipal, sob o mesmo titulo, os benefícios
constantes nesta lei, desde que iguais ou superiores,
compensando-se, quando inferiores, até o limite respectivo.
Art. 13 - Terá suspenso o direito á pensão o dependente
referido no inciso II do art. 60 que exercer ou passar a
exercer atividade remunerada auferindo rendimentos iguais ou
superiores ao valor do beneficio a que faz jus, aplicando-
se, no que couber, as disposições do artigo anterior.
Art. 14 - São provas de vida em comum o mesmo domicilio,

conta bancária conjunta, procuração ou fiança reciprocamente
outorgadas, registro de associação de qualquer natureza no
qual figure a companheira ou o companheiro como dependente,
ou qualquer outra capaz de constituir elemento de
convicção.".
Art. 3g - O art. 2g da Lei nQ 552, de 22 de dezembro de
1949, fica acrescido da seguinte alínea-
"Art. 2g - . - .............................................
d - do produto mensal da contribuição do pensionista
referido nesta lei, calculada nas mesmas bases da
contribuição previdenciária paga pelos segurados do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMO. ".
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. So - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de maio de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente e relator - Antônio Fuzatto
- Sebastião Costa - José Renato - Ermano Batista.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.757/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em
epígrafe dá nova redação ao lQ do art. 4g da Lei ng 552.
de 22/12/49, que instituiu o Fundo Especial de Auxilio.
Publicada, foi a proposição enviada á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda
ng 1; por sua vez, a Comissão de Administração Pública
opinou pela sua aprovação e apresentou-lhe o Substitutivo ng
1 Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser objeto de
parecer.

Fundamentação
A proposição em exame alarga o universo de beneficiários da
pensão e estabelece tratamento igual para determinados
pensionistas, em especial no que tange à eliminação de
diferenças entre as pessoas dos sexos masculino e feminino.
Além disso, retira o conceito de recursos econômico-
financeiros e a caducidade do direito a pensão para o



dependente que passar a receber rendimentos superiores aos
percebidos como pensionistas.
A matéria tem implicações financeiras, mas não podemos
ignorar o seu elevado mérito e muito menos o fato de
obedecer a dispositivos constitucionais.

Conclusão
Emface do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.757/93, no lQ turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Márcio Miranda - Roberto Amaral.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.766193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei
em epígrafe declara de utilidade pública o Serviço de Ação
Social da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus - SASITEJ -

com sede no Município de Juiz de Fora.
Publicado, o projeto vem a esta Comissão para exame
preliminar, nos ternos do art. 195, c/c O arU 103, V. "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Sociedade civil dotada de personalidade jurídica e sem fins
lucrativos, o Serviço de Ação Social da Igreja Tabernáculo
Evangélico de Jesus - SASITEJ - é uma organização de cunho
puramente filantrópico.
Estando em pleno e regular funcionamento há mais de dois

anos, e sendo sua diretoria composta de pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de suas funções, a entidade
observa as exigências da Lei ng 5.830. de 6/12/71, que
estabelece as normas pelas quais são as entidades declaradas
de utilidade pública.
Todavia, a sigla SASITEJ, que integra o nome da entidade,
foi omitida no art. lg do projeto, razão por que
apresentamos a Emenda ng 1, que busca sanar a omissão
constatada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.766/93 com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.

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

Ação Social da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus -
SAStTEJ -, com sede no Município de Juiz de Fora.".
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.

o Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.

.3	 PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
2	 NO 1.820/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O projeto de lei em exame, do Deputado João Marques, propõe
seja declarado de utilidade pública o Asilo Padre José
Faustino, com sede no Município de Inhapim.
Publicada, veio a proposição a esta Comissão, para exame
preliminar, tendo sido baixada em diligência ao autor para
retificação de documento.
Cumprida a diligência, cabe-nos agora apreciar a matéria
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, 1, "a' do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada é pessoa jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelos cargos que ocupam, conforme se depreende do exame da
documentação apresentada.
Assim sendo, o Asilo Padre José Faustino, com sede no
Município de Inhapim. preenche os requisitos da Lei ng
5.830, de 6/12/71, podendo, portanto, ser declarado de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.820/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Geraldo
Rezende - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.869194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.869/94, do Deputado Jaime Martins,
visa a criar linha de transporte rodoviário coletivo
intermunicipal ligando os Municípios de Divinópolis,
Oliveira e Juiz de Fora.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/2/94, foi a

matéria distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V. "a", do Regimento Interno, para exame
preliminar quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal

Fundamentação
A Constituição Federal impôs à União, aos Estados e aos

municípios a prestação de serviços públicos e a obrigação de
mantê-los adequadamente, conforme preceitua o art. 175,
"caput" e inciso IV, da Lei Maior.
Por força da técnica adotada pela Carta Federal, que
reserva aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por ela, a criação de linha de transporte rodoviário
coletivo interligando municípios cabe ao Estado.
O art. 10, IX, da Carta mineira estabelece que a exploração

desse serviço será feita direta ou indiretamente, sendo, no
último caso, somente por meio de contrato de concessão.
Assim sendo, a proposição satisfaz às determinações
constitucionais.
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Já o art. 61, XIX, da mesma Carta prescreve que à
Assembléia Legislativa cabe dispor sobre todas as matérias
de competência do Estado, notadamente aquela de que trata o
art. 25, lg. da Carta Federal, não havendo, destarte,
impedimento a que membro desta Casa Legislativa inicie o
processo legislativo, haja vista a matéria não se enquadrar
no âmbito das competências privativas mencionadas no art. 66
da Constituição Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.869/94.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

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

NQ 1.952194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o Projeto
de Lei ng 1.952/94 objetiva autorizar o Poder Executivo a
criar o Programa Estadual de Incentivo à Indústria do Ferro-
Ousa, determinando ainda outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/3/94, veio a

proposição 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.

 Fundamentação
Embora não seja necessária autorização legislativa para que
o Executivo proceda à implementação de programas dessa
natureza, não há vedação de ordem constitucional quanto à
apresentação de projeto de lei autorizativo por membros
deste Poder.
No entanto, no que diz respeito ao conteúdo da proposição,
não podemos conceber que projetos de lei de iniciativa
parlamentar tratem de estabelecer competências de
secretarias de Estado ou mesmo interfiram direta ou
Indiretamente na estrutura de tais órgãos da administração
direta do Poder Executivo. Tal procedimento é vedado pela
Carta mineira, pelo que se depreende dos arts. 66, III, "e",
e 90, XIV.
Também não podemos admitir que, no contexto da proposição,
permaneçam inseridos dispositivos cuja redação contenha
impropriedades vocabulares jurídicas, tais como o que obriga
o Poder Executivo a celebrar acordos com órgãos da União e
dos municípios e o que autoriza o Executivo a regulamentar a
futura lei. Ora, sabemos que convênios são pactos celebrados
entre entidades públicas ou entre estas e organizações
particulares, alicerçados na consensualidade ena liberdade
dos participes. Sabemos também que constitui competência
privativa do Chefe do Executivo a regulamentação de leis,
não necessitando, para tanto, de autorização.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.952/94 na forma do Substitutivo ng 1, que a seguir
apresentamos.

SUBSTITUTIVO Hp 1 AO PROJETO DE LEI Hp 1.952194
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual de
Incentivo á Indústria do Ferro-Ousa - PRO-GUSA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o
Programa Estadual de Incentivo à Indústria do Ferro-Ousa -
PRÓ-OUSA.
Art. 2g - O Poder Executivo, por meio do PRÓ-OUSA,
incentivará a produção e a comercialização do ferro-gusa no
Estado, apoiará o desenvolvimento e oaprimoramento da
indústria do setor, bem como zelará e fiscalizará a
qualidade do produto.
Art. 3 - O PRÓ-OUSA terá a coordenação da Secretaria de

Estado da Indústria e Comércio e será desenvolvido de forma
integrada entre secretarias e órgãos do Poder Executivo.
Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste
artigo, funcionará junto á Secretaria de Estado a que se
refere o "caput" deste artigo um conselho integrado por
representantes de outras secretarias de Estado, de
categorias econômicas e profissionais e de entidades de
classe de âmbito estadual, conforme o disposto em
regulamento-
Art. 4Q - O Estado buscará a celebração de convênios com a
União, outros Estados, o Distrito Federal, municípios, ou
com entidades de sua administração indireta, visando ao
desenvolvimento do PRO-GUSA.
Art. 5o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação-
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 14 de junho de 1994,
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

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

Hp 1.995194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Encaminhado a esta Assembléia Legislativa pelo Governador

do Estado, o Projeto de Lei ng 1.995/94 objetiva a doação de
imóvel de domínio estadual ao Município de Piedade do Rio
Grande, determinando ainda outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/4/94, foi a
proposição distribuída a esta Comissão, a fim de que fosse
analisada sob os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/co art. 103, V, "a, do Regimento Interno.

Fundamentação
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Conforme preceitua o art. 61, XV, da Carta mineira, cabe á
Assembléia Legislativa, com a sanção do Chefe do Executivo
estadual, dispor sobre alienação de bem imóvel do Estado.
Percebe-se, portanto, que a doação de bem imóvel de domínio

estadual está condicionada á prévia autorização legislativa,
o que se encontra previsto no art. 18 do supracitado texto
constitucional.
O projeto em análise visa a obter, junto a este parlamento,
aprovação para a celebração do mencionado ato alienativo.
Ressalte-se, ainda, que sobre a proposição não incidem
vícios de constitucionalidade ou de legalidade, sejam de
natureza formal, sejam de natureza material, o que viabiliza
a regular tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.995/94.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Célio
de Oliveira - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.997/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem ng 468/94, o Governador do Estado
encaminhou a. esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n
1.997/94, que altera a redação do inciso II do art. lg da
Lei nQ 10.759, de 9/6/92.
Publicado em 27/4/94, o projeto foi distribuido 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, cumprindo o disposto no art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta objetiva alterar a redação do inciso
II do art. lg da Lei ng 10.759, de 9/6/92, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Municipio de Viçosa e à Fundação
Marianense de Educação imóvel que menciona.
Segundo informa o Chefe do Executivo. "a alteração ora
proposta tem por objetivo substituir as expressões estaca
2' por estaca 12', a fim de acertar o memorial descritivo
do terreno de que trata o referido inciso, exigência essa
necessária para viabilizar a lavratura de nova escritura de
rerratificação, bem como do respectivo registro que irá
transferir o imóvel ao domínio da fundação beneficiada pela
doação".
Analisando a matéria à luz das normas constitucionais
vigentes, verificamos que ela visa a satisfazer o disposto
no art. 61, XV, da Carta mineira, que atribui a esta Casa
Legislativa a competência para dispor sobre matéria relativa
a aquisição onerosa e alienação de bem imóvel do Estado.
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Saliente-se que a medida proposta está em conformidade com
o nosso ordenamento jurídico, uma vez que propõe alterar
norma jurídica por meio de outra da mesma hierarquia.
O projeto de lei em pauta não encontra, portanto, óbice de
natureza jurídico-constitucional, especialmente no que se
refere á iniciativa legislativa e ás atribuições desta Casa.

Conclusão
Somos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.997/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Célio
de Oliveira - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.018/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.018/94, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, pretende declarar de utilidade pública a Associação
de Moradores São Caetano, do Conjunto Habitacional São
Caetano, com sede no Município de Betim.
Publicado em 11/5/94, 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 ng
5.830, de 6/12/91, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades e ao disposto no art. 178, 6
Sg, do Regimento Interno.
No entanto, para adequar o projeto à técnica legislativa,

apresentamos, no final do parecer, uma emenda a seu art. lg.
Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.018/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA 
No 

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

de Moradores São Caetano - ASSCA -, com sede no Município
de Betim.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

Nç 2.020/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 2.020/94, do Deputado Sebastião Costa,
visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário do Município de Espera Feliz,
com sede no Município de Espera Feliz.
Após sua publicação em 12/5/94, vem o projeto a esta
Comissão para exame dos aspectos de juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195.
c/c O art. 103, V, "a ", 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 de entidade. A Associação de
Desenvolvimento Comunitário do Município de Espera Feliz
atende ás condições estabelecidas pela citada lei, tendo em
vista a documentação apresentada, razão pela qual não
encontramos óbices á normal tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
2.020/94.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.024/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei no 2.024/94, do Deputado Alvaro Antônio,
pretende declarar de utilidade pública o Redentor Esporte
Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 13/5/94, 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 referida entidade satisfaz às exigências da Lei n
5.830, de 6/12/91, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades e ao disposto no art. 178,
5g. do Regimento Interno.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
2.024/94.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O l TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.047/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Homero Duarte, o projeto de lei ora
em análise pretende declarar de utilidade pública a Creche
Orminda Barbosa Vieira, com sede no Município de Monte Belo.
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 Creche Orminda Barbosa Vieira é uma sociedade civil com
personalidade jurídica, que tem por objetivo prestar
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assistência a crianças carentes de 3 meses a 6 anos cujas
mães precisam trabalhar e ausentar-se de suas casas.
Pela documentação apresentada, verificamos que a entidade

funciona em conformidade com o que determina a Lei ngs.830,
de 6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração
de utilidade pública de entidades, e que a proposição
obedece ao 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
2.047/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.048/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei nQ 2.048/94 pretende declarar de utilidade pública a
Creche Providência Divina, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para

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

Fundamentação
A Creche Providência Divina é uma sociedade civil com
personalidade jurídica que tem por finalidade prestar
assistência material, moral e educacional a crianças de O a
6 anos no período da ausência, por motivo de trabalho, dos
pais ou representantes legais.
Pela documentação apresentada, verificamos que a entidade

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 entidade, e que a proposição obedece
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
2.048/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de junho de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Cõlio de Oliveira.
PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.049/94
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
Central de Santo Antônio do Monte da Sociedade São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.
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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
0 Conselho Central de Santo Antônio do Monte da Sociedade

São Vicente de Paulo é uma sociedade civil com personalidade
juridica que tem por finalidade apoiar e estimular as Obras
Unidas e outros conselhos no exercido da caridade.
Pela documentação apresentada, verificamos que a entidade

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 entidade, e que a proposição obedece
ao disposto nos incisos 1 e II do 5g do art. 178 do
Regimento Interno.

Conclusão
Isso posto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.049/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994- -
Antônio Júlio, Presidente - Antõnio Pinheiro, relator -

Célio de Oliveira - Geraldo Rezende.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Ng 2.028/94

EMENDA Ng 1
Acrescente-se onde convier:
'Art .....- Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no

projeto da lei orçamentária os fundos estaduais objetos de
projetos de lei em tramitação na Assembléia Legislativa até
o dia 31 de agosto de 1994.'.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: Para atender a determinação constitucional,

bem como a interesse da administração pública, o Governo do
Estado vem enviando à Assembléia Legislativa do Estado
projetos de lei sobre fundos estaduais de acordo com a Lei
Complementar ng 27, de 18/1/93. Como para a elaboração e
tramitação dos projetos de lei no Legislativo necessita-se
de prazos mais longos, seria prudente que o Poder Executivo
pudesse incluir no orçamento de 1995 os fundos estaduais
objetos de projetos de lei em tramitação nesta Casa.

EMENDA Ng 2
Acrescente-se onde convier:
'Art .....- Destinar, para o exercicio financeiro de 1995,

de forma prioritária, recursos para construção de casas
populares em propriedades rurais, destinadas aos grandes,
médios e pequenos produtores rurais.'.
Hely Tarquinio
Justificação: A emenda pretende incluir entre as atividades
governamentais medidas de largo alcance social como a
elevação do padrão de moradia dos habitantes da zona rural,
amenizando a falta e a precariedade de suas moradias, e a
elevação do padrão sanitário, para que se verifique o
decréscimo das taxas de mortalidade e a significativa
melhoria das condições de vida nas regiões menos assistidas.

EMENDA Ng 3
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Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Destinar, para o exercício financeiro de 1995,

de forma prioritária, recursos para reforma e expansão de
estradas vicinais.".
Hely Tarquinio
Justificação: A proposta visa à inclusão, no elenco de
atividades governamentais, de medidas de largo alcance
social corno a facilitação do escoamento da safra rural e a
permissão do uso de formas simplificadas de controle de
delimitação de propriedades rurais.

EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Destinar, para o exercício financeiro de 1995,

de forma prioritária, recursos para melhoria de atendimento
e expansão dos serviços oferecidos aos alunos da rede
pública de ensino elementar.".
Hely Tarquinio
Justificação: A proposta visa á inclusão, no elenco de
atividades governamentais, de medidas de largo alcance
social como possibilitar que as escolas de ensino elementar,
principalmente as situadas na área rural, possam oferecer
melhores condições de aprendizagem e de lazer aos seus
alunos, melhorando e ampliando os serviços que lhes oferece
e sanando as carências nutricionais, sociais e de saúde hoje
observadas em sua clientela.

EMENDA NQ 5
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Destinar, para o exercício financeiro de 1995,

de forma prioritária, recursos para reforma e ampliação dos
hospitais pertencentes a FHEMIG.".
Hely Tarquinio
Justificação: A proposta visa à inclusão, no elenco de
atividades governamentais, de medidas de largo alcance
social como a gradual reativação e a recuperação de leitos
desativados e à ampliação da oferta de serviço de saúde.

EMENDA NQ 6
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15 - Não poderá ser destinado recurso para atender a

despesa com clube, sindicato urbano, associação de
servidores ou entidade congênere, excetuadas as creches e
escolas de atendimento pré-escolar, bem como os convênios
com entidades de fins sociais.".
Sala das Comissões, 10 de junho de 1994.
Gilmar Machado

EMENDA NQ 7
Acrescente-se ao Capítulo III. onde convier, o seguinte

artigo:
"Art .....- A proposta orçamentária para 1995 fará prever

recursos, para que se dê inicio ao processo de recomposição
dos vencimentos do servidor público civil ou militar e do
empregado público da administração direta ou Indireta, os
quais serão reajustados até que se atinja o nível real que
tinham em outubro de 1986, conforme determina o art. 34 do



Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais.!!.
Sala das Comissões, 10 de junho de 1994.
Roberto Carvalho
Justificação: A emenda ora apresentada tem por objetivo
fazer cumprir determinação da Constituição Estadual, que
estabelece que os salários dos servidores públicos tenha seu
poder aquisitivo posto ao nível de outubro de 1986, em oito
etapas trimestrais. E preciso que essa recomposição tenha
inicio imediatamente. Some-se a isso a necessidade do
cumprimento da Constituição.

EMENDA NQ 8
Acrescente-se onde convier:
"Art. - Durante o ano de 1995, sempre que for

constatado um crescimento real da arrecadação do ICMS, o
montante que corresponder a esse crescimento real será
aplicado em investimento no setor da saúde.'.
Sala das Comissões, 10 de junho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: E do conhecimento de todos que o setor da
saúde em nosso Estado tem sofrido muito com a falta de
recursos para proporcionar um mínimo de atendimento àqueles
que dele necessitam. Assim sendo, é imperioso que no
orçamento para 1995 se busquem recursos para melhorar a
situação do setor de saúde em nosso Estado.

EMENDA NQ 9
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
°Art ------ D Poder Executivo, por meio dos órgãos

centrais de orçamento, deverá atender, no prazo máximo de
sete dias úteis contados da data do recebimento, às
solicitações relativas às categorias de programação,
encaminhadas pelo Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa, sobre
informações e dados, quantitativos e qualitativos, que
justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do
Governo.
Parágrafo Único - O disposto no !!caputul deste artigo se

aplicará aos projetos de lei de créditos adicionais.!!.
Sala das Comissões. 13 de junho de 1994.
António Carlos Pereira
Justificação: O acompanhamento da execução orçamentária

deve constituir preocupação fundamental desta Casa- Nesse
sentido, a presente emenda visa a garantir mecanismos que
facilitem esse trabalho.

EMENDA Ng 10
Acrescente-se ao Capitulo VIII, onde convier, o seguinte

artigo:
"Art. - A Lei Orçamentária deverá vir acompanhada de

demonstrativo dos débitos das administrações direta e
indireta com discriminação dos 200 (duzentos) maiores
fornecedores e prestadores de serviço com os respectivos
valores.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo obrigado a

publicar trimestralmente, no seu órgão oficial, até o último
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dia útil do mês subseqüente, o demonstrativo referido no
"caput" deste artigo, atualizado.'.
Sala das Comissões, 13 de junho de 1994-
Antônio Carlos Pereira
Justificação: Trata-se de informações importantes que darão

maior transparência á gestão financeira do Governo estadual.
Os parlamentares desta Casa, de posse dessas informações,
poderão acompanhar com maior proximidade o processo de
administração da divida pública estadual

EMENDA NQ 11
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art .....- A Lei Orçamentária para o ano de 1995 deverá

prever recursos para a realização de assentamentos de
trabalhadores rurais sem terra.!!.
Sala das Comissões ! 13 de junho de 1994.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: Os conflitos pela terra têm crescido

acentuadamente, nos últimos anos, em nosso Estado. Têm sido
gerados pelo fato de existir um número expressivo de
trabalhadores rurais que não possuem terra para produzir e
sobreviver. Por isso, é importante que sejam garantidos
recursos para o assentamento desses trabalhadores e suas
fami lias.

EMENDA Ng 12
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. - E vedado ao Poder Executivo comprometer, a

qualquer titulo, mais de um milésimo do total da receita
prevista no orçamento, incluindo receitas oriundas de
créditos suplementares, em propaganda e publicidade legal de
qualquer órgão das administrações direta e indireta.!!.
Sala das Comissões ! 13 de junho de 1994.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: A presente emenda visa a contribuir para o

disciplinamento do gasto de recursos públicos com propaganda
oficial.

EMENDA NQ 13
Dê-se ao 6 lQ do art. 29 a seguinte redação:
"Art. 29 - ..........................................

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, dando prioridade
tanto para o pequeno e médio produtores rurais como para a
média, a pequena e a microempresa.
Sala das Reuniões ! 13 de maio de 1994.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: A média, a pequena e a microempresa e o
pequeno e médio produtores rurais são responsáveis por
parcelas expressivas da produção, gerando, com isso, parcela
considerável dos empregos em nosso Estado. Devem, portanto.
ter um tratamento adequado no que diz respeito ao crédito e
ao financiamento concedidos pelas instituições financeiras
oficiais de nosso Estado.

EMENDA NO 14



Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art..... - A Lei Orçamentária para o exercicio de 1995

deverá incluir as prioridades discutidas e definidas nas
audiências públicas regionais realizadas no primeiro
semestre de 1994.!!
Sala das Reuniões. 13 de maio de 1994.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: As audiências públicas regionais têm-se
caracterizado como importante elemento no processo de
consulta e participação da sociedade civil no tocante aos
orçamentos. Há, porém, um aspecto que precisa ser melhorado.
As propostas apresentadas nas audiências do ano passado não
foram incluídas na Lei Orçamentária para o ano de 1994. E
necessário que as propostas priorizadas nessas audiências
sejam, de fato, incluidas no orçamento. Portanto, o objetivo
desta emenda é respeitar o desejo e as decisões das
audiências públicas regionais.

EMENDA NQ 15
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O Poder Executivo dará prosseguimento à

implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira
- SIAFI - nas secretarias de Estado, com terminais na
Assembléia Legislativa e no Tribunal de Contas..
Sala das Comissões, 13 de junho de 1994.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: Um dos papéis mais importantes do Poder
Legislativo é o de fiscalizar a execução orçamentária do
Estado. Para que isso realmente ocorra, é necessário que os
Deputados desta Assembléia Legislativa tenham acesso a
informações sobre as despesas que o Poder Executivo faz ao
longo do ano. A implantação do SIAFI permitirá que os
Deputados tenham acesso a essas informações. Sem que Isso
ocorra, o trabalho de fiscalização da execução orçamentária
se torna inviável.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 17 de junho de 1994

ATAS

ATA DA S50a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE JUNHO DE 1994

Presidência do Deputado Sebastião Helvécio
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios e telegramas - Apresentação de
Proposições: Representações Populares ns 15 a 20/94 -
Projetos de Lei ns 2.075 e 2.076/94 - Requerimentos nos
5.364 a 5.366/94 - Requerimento do Deputado Anderson Adauto
- Comunicações: Comunicações do Deputado Hely Tarquinio e
da Comissão Especial para Elaborar um Código de Etica e
Princípios Norteadores do Decoro Parlamentar - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Rezende, Roberto
Carvalho, Marcos Helênio e Gilmar Machado - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): 4 Fase: Designação de comissões: Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre o Veto Total á Proposição de Lei
nQ 12.253/93 - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Anderson Adauto:
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e votação de proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto
de Lei nQ 1.561/93; aprovação na forma do Substitutivo nQ 1
- Discussão, em lg turno, do Projeto de Resolução ng
2.029/94; aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 1.295/93; aprovação na forma do vencido em lQ turno -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elrniro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Bernardo Rubinger - Bonifácio
Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquinlo - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Pinto -
José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecê - Márcio Miranda
- Marcos Helénio - Maria Elvira - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley
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
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palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede â
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Francisco Ramaiflo, 2g-Secretário 'ad hoc', lê

a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Guldo Faria de Carvalho, Subchefe para
Acompanhamento da Ação Governamental da Casa Civil da
Presidência da República, acusando o recebimento do Oficio
nQ 1.089/94/SGM e informando o seu encaminhamento ao
Ministério da Educação e do Desporto. (- A Comissão de
Defesa do Consumidor.)
Da Sra. Salete Ferreira Matosinhos, Secretária Adjunta da

Casa Civil do Governo de Minas Gerais, que, reportando-se a
requerimento do Deputado Romeu Queiroz, encaminha cópia da
informação prestada pelo Diretor da Superintendência de Bens
Imóveis da Secretaria deAdministração, segundo a qual o
assunto foi encaminhado á RURALMINAS.
Do Sr. Janir Adir Moreira, Presidente da Federação dos
Contabilistas do Estado de Minas Gerais, acusando o
recebimento do Oficio nQ 913/94 e parabenizando a Assembléia
pelas audiências públicas realizadas no Estado.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Alfredo Campos, Senador, e Dano Rutier Duarte,
Secretário de Transportes e Obras Públicas, agradecendo o
convite para o lançamento da revista 'Cadernos da Escola do
Legislativo".
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:
REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 15194

Do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região, encaminhando
cópia de peças processuais referentes ao Processo ng
2.209/88, em curso na 16a Junta de Conciliação e Julgamento
desta Capital, em que são partes Nilza Maria Mendes
(reclamante) e aTransportes Metropolitanos - TRANSMETRO -
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 16/94
Do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho - 3 Região, encaminhando
cópia da sentença prolatada pela 13a Junta de Conciliação e
Julgamento desta capital, na reclamação trabalhista

a

 

 postulada por Marcelo de Melo Vida] contra a Transportes
Metropolitanos - TRANSMETRO -, contida no Processo n
1.290/93. (- Ã Comissão de Fiscalização Financeira.)
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REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 17/94
Do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe da

Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região, encaminhando
cópia de peças processuais referentes ao Processo ng
1.013/90, em curso na 20a Junta de Conciliação e Julgamento
desta Capital, em que são partes Jorge Izidio da Silva
(reclamante) e a Transportes Metropolitanos - TRANSMETRD -
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR Ng 18194
Do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho. Procurador-Chefe da

Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região, encaminhando
cópia de peças processuais referentes ao Processo n
1.297/93, em curso na 12a Junta de Conciliação e Julgamento
desta Capital, em que são partes Bartolomeu Júlio Rodrigues
(reclamante) e aTransportes Metropolitanos - TRANSMETRO -
(reclamada). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR Ng 19194
Do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho. Procurador-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região, encaminhando
cópia de peças processuais referentes ao Processo ng 837/90,
em curso na isa Junta de Conciliação e Julgamento desta
Capital, em que são partes Paulo da Silva Sino (reclamante)
e a Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO - (reclamada).
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇAO POPULAR NQ 20/94
Do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho. Procurador-Chefe da

Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região, encaminhando
cópia de peças processuais referentes ao Processo ng 551/92,
em curso na 20a Junta de Conciliação e Julgamento desta
Capital, em que são partes Anete Abood Fernandes Belo e
outros (reclamantes) e o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - (reclamado). (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

PROJETO DE LEI NQ 2.075/94
Declara de utilidade pública a Sociedade de Caridade de Mar

de Espanha, com sede no Município de Mar de Espanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade

de Caridade de Mar de Espanha, com sede no Município de Mar
de Espanha.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1994-
Bené Guedes
Justificação; A Sociedade de Caridade de Mar de Espanha é
una associação civil sem fins lucrativos que tem como
objetivo auxiliar pessoas carentes, sem nenhum tipo de
discriminação. Mantém um hospital denominado Santa Casa de
Misericórdia, no qual é dispensada assistência gratuita a
doentes desprovidos de recursos; incentiva o Clube de Mães,
com programa de orientação às mães gestantes, e, quando
necessário, sepulta modestamente os mortos.



Solicitamos, portanto, dos nobres colegas o apoio
necessário para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI No 2.076/94
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção e

Ação Social Cinira Silva - APAS -, com sede no Município de
Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Promoção e Ação Social Cinira Silva - APAS -, com sede
no Município de Campo Belo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994-
Célio de Oliveira
Justificação: A Associação de Promoção e Ação Social Cinira

Silva - APAS -, sociedade civil sem fins lucrativos, presta
assistência social e psicopedagõgica ao menor de idade por
meio de sua iniciação no trabalho. Assiste também a família
dos menores e a comunidade carente, proporcionando-lhes
orientação, apoio socioeconômico, educação e lazer.
- 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 t. do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 5.364/94, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da EPAMIG com vistas a que
forneça as informações e os documentos relativos às
negociações que abrangeram os patrimônios da EMBRAPA e da
EPAMIG, no Município de Uberaba, objeto do Projeto da
Iiniverdecidade. (- A Mesa da Assembléia.)
Ng 5.365/94, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
elaboração de projeto para asfaltaniento, pelo DER-MG, do
trecho entre os Municípios deGurinhatã e tturama, passando
pelo Distrito de Honorõpolis.
NO 5.366/94, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à criação
de uma unidade regional da Secretaria do Trabalho no
Município de Uberaba. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)
Do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja formulado
apelo ao Chefe do 6g Distrito do DNER com vistas à
implantação de três linhas de ônibus nos roteiros que
enumera.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhas à Mesa comunicações do Deputado
Hely Tarquínio e da Comissão Especial para Elaborar um
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Código de Ética e Principias Norteadores do Decoro
Parlamentar -

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sr. Deputada Geraldo

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, dois assuntos me trazem a esta tribuna na tarde
de hoje e são de fundamental importância para a vida das
mineiros. Venha apresentar dois requerimentos para
apreciação dos ilustres companheiros desta Assembléia
Legislativa. O primeiro deles tem o seguinte teor.
(- Lê requerimento, em que solicita seja formulado apelo ao

Governador do Estado e ao Secretário da Educação para que
seja autorizado o funcionamento do ensino de 2g grau na
Escola Estadual Jerônimo Arantes, em Uberlândia. Segue-se a
justificação apresentada.)
"Justificação: A Escola Estadual Jerônimo Arantes. em

Uberlândia, está situada em um bairro carente e populoso. A
falta do ensino do 2g grau na referida escola prejudica os
jovens: ao terminarem a 8a série, têm que enfrentar
novamente o grave problema da falta de vagas em escolas
públicas estaduais, ficando, ás vezes, obrigados a abandonar
os estudos por falta de condições para pagar escolas
particulares.
A vista do exposto, este requerimento há de merecer a

aprovação de nossos ilustres pares."
O segundo requerimento diz o seguinte.
(- Lê requerimento, em que solicita seja formulado apelo ao

Secretário da Educação pedindo providências junto ao
Conselho Estadual de Educação para que seja autorizada a
Inclusão da disciplina Orientação Sexual no currículo da Siá
e da 61 séries nas escolas estaduais. Segue-se a
justificação apresentada.)
"Justificação: Pesquisa feita pelo Datafolha, publicada

pela "Folha de S. Paulo" em 27/6/93, realizada em 10
Capitais do País, na qual foram ouvidas 5.078 pessoas,
revelou que 86% dos moradores das principais cidades
brasileiras aprovam a existência de programas de orientação
sexual nas escolas. Trata-se de medida de urgência, pois se
não houver tal orientação nas escolas, será impossível
conter epidemias como a AIDS. D adolescente necessita dessa
orientação, tendo em vista a ausência dos pais, que, na
maioria das vezes, trabalham fora de casa e não têm tempo
suficiente para orientar os filhos nesse sentido.
A educação sexual não ensina a fazer sexo; leva os jovens a
ser informados sobre aborto, homossexualismo, doenças
sexualmente transmissíveis e modos de evitá-las, métodos
anticoncepcionais e esclarecimentos básicos sobre vida
sexual
As escolas e as famílias mostram que eles precisam cada vez
mais de esclarecimento e de orientação a respeito do
assunto. Dessa forma, este requerimento há de merecer a
aprovação de nossos ilustres pares."
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Trago, Sr. Presidente, Srs. Deputados, anexa a esse segundo
requerimento, a pesquisa do Datafolha, que diz o seguinte.N Lê:)

"Pesquisa ouviu 5.078 pessoas
0 "Datafolha" ouviu 5.078 pessoas, estratificadas por sexo

e Idade, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Porto
Alegre, Curitiba, Brasília, Belém, Fortaleza e Recife.
A direção do "Datafolha" é dos sociólogos Antônio Manuel
Teixeira Mendes e Gustavo Venturi, tendo como assistentes
Emilia de Franco, Mauro Francisco Paulino e a estatística
Renata Nunes César. Participaram deste trabalho Sandra
Dorgan (planejamento). Wilson Aghanatios Chammas (análise),
Magda C. Ribeiro, Branca 0. Lima e Ailton Gobira
(coordenação de campo)."

- Publicado de acordo com o texto original.)
Pedimos a atenção dos colegas da Assembléia e ajuda para
aprovar este requerimento a fim de que Minas Gerais tenha
mais esse avanço no campo da educação. Era o que tinha a
dizer.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho* - Sr. Presidente, Deputado
Sebastião Helvécio, que, hoje, dirige os trabalhos desta
Casa, Srs. Deputados, senhores e senhoras presentes nas
galerias, três temas me trazem á tribuna. Gostaríamos de
denunciar o assassinato de quatro sindicalistas, dois de São
Paulo e dois do Rio de Janeiro. Dois eram filiados ao PT e
dois ao Partido Socialista - PSTU. A imprensa nacional
divulgou que dois dos assassinados eram assessores de uma
Vereadora do PT do Rio de Janeiro. E um absurdo, e não
podemos admitir que métodos passados e trágicos voltem a
imperar no Pais. Exigimos da Presidência da República a
imediata apuração desses assassinatos e que coloque a
Policia Federal para acompanhar as investigações.
o outro assunto é a reportagem que saiu no "Caderno de
Agropecuária" sobre o trabalho escravo em Minas. A nossa
Comissão encarregada de investigar a existência ou não do
trabalho escravo em Minas, composta dos Deputados Marcelo
Cecê, Wilson Pires e Péricles Ferreira, juntamente comigo,
esteve na região e comprovou a situação absurda e desumana
em que vivem os trabalhadores, as famílias e as mulheres nas
carvoarias. Pelo que constatamos, as senzalas ofereciam
melhores condições de vida aos escravos do que as que têm
essas pessoas que hoje vivem nas carvoarias. O editorial que
trata da matéria diz o seguinte: "Se esta CPI terminar em
"pizza", às vésperas de uma eleição quase geral, certamente
representará mais uma decepção, e o eleitorado mineiro não
deixará passar em branco". Portanto, não podemos admitir que
trabalho escravo e humilhante exista em Minas Gerais. Já
chega a vergonha da fome. O trabalho escravo é inadmissível.
A Assembléia de Minas tem o dever e o compromisso, não só
de investigar, mas também de envidar todos os esforços no
sentido de que aquela chama seja exterminada.
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Como diz o editorial, não sonos contra o trabalho. Somos
contra o trabalho escravo, em condições indignas, em que
pessoas são transformadas em "subgente". Todos nós temos a
obrigação de lutar contra isso. São empresas poderosas,
inclusive algumas multinacionais, que detêm a posse dos
terrenos onde trabalhadores são submetidos à escravidão.
Por último, mais dois assuntos: esta Casa aprovou o "Pró-

Leite" e o "Minas-Fruta". Ontem á noite, aprovamos o "Minas-
Fruta" e o enviamos ao Governador. Minas Gerais responde por
28,6% da produção nacional de leite, com 4900.000.000 de
litros/ano, contra 15.700.000.000 de litros produzidos no
Brasil. Entretanto, os produtores são os mais penalizados.
Eles recebem menos do que o custo para produzir o leite.
Enquanto isso, quem ganha são as grandes multinacionais e
cooperativas.
Portanto, a proposta é que o Estado invista na assistência
técnica aos pequenos e nédios produtores de leite e
derivados, para que possamos delimitar as áreas de produção
de leite, dar selo de qualidade aos nossos queijos, fazendo
com que a riqueza e os empregos fiquem no campo e garantindo
um valor mínimo do leite para oprodutor.
Minas tem também um potencial extraordinário para produzir
frutas. O Brasil é o maior produtor de frutas do mundo. No
entanto, não exportamos praticamente nada. Enquanto o Chile
transforma uma produção de 220.000ha em US$1.000.000.000,00
em exportação de frutas, o Brasil não alcança
US$150.000.000,00 ao ano. Então, a idéia é, exatamente,
termos um programa que dê incentivo ao pequeno e ao médio
produtor, para que possamos transformar esse potencial em
renda para o produtor e riqueza para a região.
Por último, gostaríamos de dizer que, ontem, o Gilmar

apresentou a posição da nossa Bancada. Continuaremos lutando
e esperamos que, no mês de agosto. o Governador nos receba
para una rodada de negociações. Que aquele mês não se
transforme em mais um mês de desgosto para os servidores.
Precisamos discutir tanto a reposição salarial quanto a
limitação entre os maiores e os menores salários. Temos uma
proposta da Bancada do PT e de outros parlamentares de
outras bancadas e de outros movimentos. Precisamos enfrentar
essa questão. No segundo semestre, as eleições vão se
definir, mas esperamos que este Plenário cumpra com seu
papel e que as eleições não prejudiquem os nossos trabalhos.
Precisamos cumprir com nossas obrigações. A questão do
funcionalismo, mais uma vez, foi adiada para agosto. Que em
agosto encontremos, finalmente, um fim para as angústias
dos servidores públicos.

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

Hei ên i o.
O Deputado Marcos Melênlo - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, público aqui presente, queremos nos
solidarizar com o Deputado Roberto Carvalho, em relação aos
diversos assuntos de que ele tratou, principalmente com
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relação aos assassinatos ocorridos nos últimos dias, de
sindicalistas e pessoas ligadas ao PSTU e ao PT.
Houve uma solicitação no sentido de que fosse feito um
protesto aqui, e o faremos.
Basta de violência! A história das lutas de classes, no
terreno do capitalismo, vem se acirrando a cada dia. Num
pais continental, com uma extensão territorial de
8.500.000km2 é inconcebível que alguém viva sem as mínimas
condições de vida - condições que passam necessariamente
pelas reformas urbana e agrária. Já não bastam as centenas
de mortes de sindicalistas e defensores dos povos da
floresta, no Norte e no Nordeste, as quais, de forma
bárbara, são patrocinadas pelos latifundiários. Mais uma
vez, no último fim de semana, assistimos a noticias
veiculadas nos principais meios de comunicação, relativas â
morte de vários companheiros.
Em São Carlos, SP, vimos a execução - com tiros na cabeça -
do companheiro José Luiz Sundermann, Vice-Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de São
Carlos, e de sua companheira Rosa Hernandes Sundermann,
ambos militantes do PSTU. Esses dois companheiros sempre
estiveram inseridos nos movimentos dos bóias-frias da região
de Tabatinga e São Carlos.
A outra execução se deu no Rio de Janeiro: foi a dos

companheiros Reinaldo Guedes Miranda e Hermôgenes de Almeida
Silva, assessores da Vereadora Jurema. do PT, que foram
metralhados e colocados dentro do porta-malas de um
automóvel abandonado a Som de um posto policial.
Na véspera, os companheiros estavam em uma plenária,

debatendo as recentes violências ocorridas contra as camadas
inferiores da sociedade, como as chacinas dos meninos da
Candelária e de Vigário-Geral, em que as vitimas eram, em
sua maioria, da raça negra. Os movimentos organizados e os
parlamentares comprometidos com a população mineira precisam
denunciar essa violência e exigir a punição dos culpados.
Por estarmos engajados em defender o povo trabalhador e uma
sociedade marginalizada, proponho que esta Casa encaminhe
documento ao Presidente da República. Itamar Franco, e aos
Governadores Luiz Antônio Fleury Filho, de São Paulo. e Nilo
Batista, do Rio de Janeiro, para que essas autoridades se
empenhem em esclarecer esses graves fatos e ponham fim a
todo esse processo de violência que tem imperado nas nossas
grandes cidades.
Estamos, de fato, preocupados com o recrudescimento da
violência num momento de mudança, em que o País passa por
uma grande transformação e em que há uma possibilidade
concreta de se alterar o "status quo', há a possibilidade de
uma mudança radical na forma como tem sido tratada a
população - uma mudança profunda, que vai diminuir a
concentração de renda e com a qual vamos ter uma reforma
agrária e política agrícola para valer. A violência começa
agora a se implantar, para impor respeito ou para intimidar
os companheiros de luta.
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Queremos fazer nosso protesto e pedir o empenho de todos os
colegas para que, de uma vez por todas, se exerça o processo
democrático, que se dá através da votação, da urna. E
assim que se fazem as renovações, e não através de
chacinas, tentando-se eliminar os companheiros
trabalhadores.
Fica aqui o registro, atendendo à solicitação do PSTU,
partido que faz parte da nossa aliança. Estamos solidários
com esse partido e com as famílias dos companheiros que
foram barbaramente atingidos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado Gilmar

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

Deputados, pessoas presentes nas galerias, queremos lamentar
que, praticamente, estamos tendo que ocupar esta tribuna,
quase que semanalmente, para alertar e conclamar esta Casa
para que volte seus olhos para o problema dos conjuntos
habitacionais q ue foram construídos no Estado de Minas
Gerais, nos últimos anos. Tal construção foi efetuada
através dos programas PAUl, PEP, PROARFA e outros Foram
construídas quase 40 mil casas, sendo que, na sua grande
maioria, houve um processo de superfaturamento. Inclusive,
as prestações eram elevadíssimas.
No inicio, esta Casa se dispôs a investigar essa questão.

Mas logo que o relatório foi aprovado na Comissão Especial,
presidida pelo Deputado Anderson Adauto, esta mesma Casa, em
virtude de uma questão de ordem do Deputado José Militão, do
PSDB, decidiu não mais investigar a questão dos conjuntos
habitacionais, com o único objetivo de proteger o Sr. Danilo
de Castro, candidato a Deputado Federal, pelo PSDB.
Enquanto isso, existem prestações muito elevadas corno as de

alguns mutuários de Coronel Fabriciano, que comparecem hoje
nas galerias - e que receberam muito bem a comissão de
Deputados aqui desta Casa. Há uma prestação, referente a uma
moradia de 21m2, que chega a CR$254.000,00. Inclusive, no
Conjunto Habitacional Silvio Pereira, que fica em Coronel
Fabriciano, a construtora recebe o suficiente para construir
uma casa de 30m2, mas a obra só tem 21m2.
E, agora, a Assembléia Legislativa, diante de um
requerimento do Deputado José Militão, se recusa a atender
esses mutuários e moradores de conjuntos habitacionais do
Estado. Queremos, mais uma vez, cobrar do Presidente da Casa
um posicionamento. Infelizmente, alguns Deputados que tinham
assinado a favor da criação de uma OPI, solicitada pelo
Deputado Marcos Helênio. retiraram os seus nomes, e a
Presidência arquivou o pedido.
Queremos deixar registrado o nosso repúdio, dizendo que não
é possível uma coisa dessas. Aos mutuários do Conjunto
Silvio Pereira, queremos dizer que, lamentavelmente, o PSDB
é o responsável maior por esse problema, por não querer
investigar a questão dos conjuntos habitacionais no Estado.
Mas o P506, juntamente com o seu candidato, terá que
explicar ao povo mineiro, e, em especial, às 40 mil famílias
que moram hoje em conjuntos habitacionais, por que, para
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proteger o seu candidato a Deputado Federal - o Sr. Danilo
de Castro -, o partido, através do Vice-Presidente desta
Casa, Deputado José Militão, está impedindo a Assembléia de
continuar seus trabalhos. A Assembléia Legislativa gastou um
dinheiro enorme para que os Deputados pudessem viajar pelo
Estado, para que os técnicos pudessem fazer medições,
fiscalizar, filmar e fotografar essas casas. E esse trabalho
não pode ficar perdido.
Quero ressaltar que há pessoas sérias no PSOB, as quais não
estão coniventes com essa situação. O Deputado Francisco
Ramalho, que é do PSDB, está cobrando uma posição da
Presidência e também quer uma investigação. Tenho certeza de
que o Deputado Antônio Pinheiro também tem a mesma opinião.
O Deputado José Militão terá de explicar para o povo
mineiro porque está com medo da CPI dos conjuntos
habitacionais. O Deputado José Militão está fazendo um
trabalho junto à Presidência e conseguirá o que pretende,
porque é o Vice-Presidente desta Casa. Nós e os mutuários,
através de sua coordenação estadual, cobraremos, no Estado
inteiro, uma posição dos candidatos do PSDB. Não vamos
admitir que o PSDB sacrifique 40 mil famílias deste Estado e
saia impune dessa questão. Vamos levar ao conhecimento do
Estado inteiro que o PSDB está impedindo a instalação da CPI
na Assembléia. Enquanto isso, os mutuários estão pagando
CR$250.000,00 por uma casa de 21m2. E inadmissível que
continuemos a assistir a tudo isso pacificamente.
Sr. Presidente, quero ressaltar aqui, mais uma vez, que há
membros do P505 que não concordam com a CPI. Em meu
pronunciamento anterior citei os nomes dos Deputados
Francisco Ramalho e Antônio Pinheiro. Eles já deram ciência
á Mesa de que não aceitam essa investigação. Espero que os
demais membros do PSDB se manifestem. D povo mineiro saberá
dar a resposta àqueles que têm medo da investigação.
Gostaria que o Deputado José Militão viesse a esta tribuna
para me responder, ele que tem estado ausente desta Casa,
porque está com medo da CPI dos conjuntos habitacionais,
porque prefere que os mutuários continuem pagando
CR$250.000,00 por uma casa de 21m2. Será que ele deseja
proteger o Sr. Danilo de Castro? Essa é a justificativa. Mas
o povo saberá dar a resposta a esses indivíduos. Muito
obrigado.
(* - Sem revisão do orador.)

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
ig 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.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei no 12.253, ex-Projeto de Lei ng 1.633/93, do Deputado
Célio de Oliveira, que torna obrigatória a realização
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gratuita, pelo Estado, do exame parasitológico de fezes e de
urina em todos os alunos da la á 4a série do lQ grau das
escolas da rede pública estadual de ensino. Pelo BRD:
efetivos - Deputados José Renato, Ibrahirn Jacob, Homero
Duarte e Ailton Vilela; suplentes - Deputados Geraldo da
Costa Pereira, José Braga, Emano Batista e Roberto Luiz
Soares; pelo PP: efetivo - Deputado Márcio Miranda; 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 da
comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Hely
Tarquinlo - falecimento do Sr. Antônio da Silva Caixeta, em
Patos de Minas (Ciente. Oficie-se.); e pela Comissão
Especial para Elaborar um Código de Ética e Princípios
Norteadores do Decoro Parlamentar - informando a conclusão
de seus trabalhos e encaminhando relatório final (Ciente.
Publique-se.).
- O teor do relatório final da referida Comissão à o

seguinte;
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ELABORAR UM CÓDIGO DE ÉTICA E PRINCÍPIOS

NORTEADORES DO DECORO PARLAMENTAR
A Comissão Especial para Elaborar um Código de Ética e
Princípios Norteadores do Decoro Parlamentar para a
Assembléia Legislativa foi constituída em 15/2/94, a
requerimento do Deputado Agostinho Patrus.
Foram inicialmente designados para compor a Comissãoos
Deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Pereira,
Baldonedo Napoleão, Bonifácio Mourão, Oílzon Melo, Hely
Tarquinio e Romeu Queiroz, na condição de membros efetivos,
e Sebastião Costa, Gilmar Machado, Antônio Pinheiro,
Anderson Adauto, Roberto Amaral, Wilson Pires e Célio de
Oliveira, como seus respectivos suplentes.
Na reunião preparatória realizada em 16/3/94, foram eleitos

Presidente e Vice-Presidente os Deputados Baldonedo Napoleão
e Tarcisio Henriques, este, na qualidade de substituto do
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do
PMDB. O Presidente eleito designou relator o Deputado Romeu
Que i roz.
Posteriormente, na reunião ordinária de 23/3/94, o Vice-

Presidente e o relator renunciaram a seus cargos, elegendo-
se então o Deputado Antônio Carlos Pereira para a Vice-
Presidência, enquanto a relatoria era entregue ao Deputado
Tarcisio Henriques. Em virtude de renúncia do Deputado
Dilzon Melo, assumiu seu lugar de membro efetivo o Deputado
José Remato, por Indicação da Liderança do BRO. Ressalvadas
as alterações mencionadas, manteve-se a composição original
da Comissão,
A Comissão Especial Para Elaborar Um Código de Ética e
Princípios Norteadores do Decoro Parlamentar obteve a
prorrogação por duas vezes do prazo inicial de 60 dias para
o desempenho de sua missão, em atenção à complexidade da
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tarefa e à impossibilidade de comparecimento de alguns
convidados no decurso do prazo original
Na seqüência dos trabalhos, contou-se com a valiosa

contribuição intelectual do Or. Menelick de Carvalho Neto.
Consultor de carreira desta Casa, autor do livro "A Sanção
no Procedimento Legislativo', Doutor em Filosofia do Direito
pela tJFMG e Professor Adjunto de Direito Constitucional e
Teoria da Constituição na Faculdade de Direito da UFMG.

Conclusão
Após meses de acendrada discussão e meticuloso estudo
acerca das possibilidades técnicas e da conveniência
política envolvidas na juridicização da ética no âmbito
parlamentar, a Comissão Especial encerra seus trabalhos com
a certeza de haver contribuído para o aprofundamento da
abordagem do tema e, por conseguinte, para o progresso da
instituição legislativa.
No momento em que a sociedade civil reclama,
fervorosamente, da classe política o compromisso irrestrito
com a moralidade pública, não podemos nos furtar á polêmica
sobre os parâmetros em que deve estar pautada a conduta
parlamentar, para que mantenha o indispensável liame com os
fins últimos da função legislativa estatal, dotando-se da
legitimidade que lhe é exigida.
Ciosos dessa responsabilidade histórica, os membros da
Comissão, com o auxilio imprescindível de especialistas e
assessores, debruçaram-se exaustivamente sobre os conceitos
de ética e decoro parlamentar, buscando clarear sua
compreensão e delinear seu alcance. Só o tempo dirá se
logramos fazê-lo com amplitude de visão capaz de relevar o
moralismo hipócrita, a puerilidade dos ingênuos e os
casuísmos partidários.
Certo é que não nos escusamos de vencer as perplexidades
que o tema provoca, por força da imprecisão de seus
contornos, do subjetivismo dos juizos axiológicos, da
variação de opiniões em torno do que é certo ou errado.
Destarte, como resultado concreto de seus esforços. a
Comissão Especial apresenta á Assembléia o projeto de
resolução anexo, contendo a disciplina da ética e do decoro
parlamentar. Esperamos que tal contribuição possa servir de
fundamento à elaboração de diploma leal eficaz e duradouro.

PROJETO DE RESOLIJÇAO NQ
Disciplina a Ética e o Decoro Parlamentar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Das Disposições Preliminares
Art. lQ - No exercício do mandato, o Deputado atenderá às
prescrições constitucionais e às contidas nesta resolução,
sujeitando-se aos procedimentos disciplinares nela
previstos.
Art. 2g - Consideram-se incompatíveis com a ética e O

decoro parlamentar:
1 - o abuso de prerrogativas constitucionais e legais;
II - a percepção de vantagens indevidas, diretamente ou por
interposta pessoa, incluindo doações, benefícios ou
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cortesias de empresas, grupos econômicos ou autoridades
públicas:
III a inobservância das vedações do art. 54 da

Constituição da República pelo Deputado, diretamente, ou por
intermédio de terceiros;
IV - a direção ou gestão de empresas emissoras de rádio e

televisão;
V - o abuso do poder econômico no processo eleitoral
VI - a prática de irregularidades no desempenho do mandato

ou de encargos dele decorrentes, compreendidos:
a) os atos que atentem contra a dignidade da investidura,

do Poder Legislativo e das instituições democráticas;
b) o descumprimento dos deveres decorrentes do mandato,
Inclusive a inobservância injustificada de prazo regimental;
c) a promoção de interesses contrários aos fins do poder

público;
d) a ausência, em cada sessão legislativa ordinária, á

quinta parte das reuniões ordinárias de caráter deliberativo
da Assembléia ou da comissão permanente de que o Deputado
seja membro, salvo licença ou missão autorizada;
e) a concessão de auxilio ou subvenção, em qualquer rubrica
orçamentária, a entidade de que participe o Deputado,
parente seu, consangüíneo ou afim, até o terceiro grau, bem
como pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto;
f) a ofensa física a Deputado, servidor do Poder
Legislativo ou qualquer outro cidadão, nas dependências da
Assembléia;
g) a omissão ou inércia do Presidente da Assembléia ou de
comissão em proferir despacho e determinar a execução de
atos indispensáveis ao regular andamento do processo
legislativo.
g lQ - Para os fins desta resolução, consideram-se pessoas

jurídicas os fundos de investimentos regionais e setoriais,
estendendo-se-lhes as vedações impostas ao Deputado pelo
art. 54 da Constituição da República.

- Presume-se verificada a hipótese do inciso III
quando parente consangüineo ou afim do Deputado, até o 3Q
grau, praticar os atos a este vedados-
f 3Q - Na hipótese da alínea "g" do inciso VI, a
requerimento de Deputado, a Comissão de Ética reunir-se-á e,
no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da
representação, decidirá sobre a aplicação da penalidade
cabível, observado o procedimento previsto no art. 16.

Da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
Art. 3 - Fica instituída a Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, composta de sete membros titulares e igual
número de suplentes, eleitos 6 (seis) deles para mandato de
2 (dois) anos, observado o princípio da proporcionalidade
partidária e o rodízio entre partidos políticos ou blocos
parlamentares não representados.
§ l - Os Líderes partidários encaminharão á Mesa os nomes

dos Deputados indicados para integrar a Comissão, em número
correspondente ao dobro das vagas que couberem ao respectivo
partido.
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f 2Q - As indicações a que se refere o parágrafo anterior
serão acompanhadas das declarações atualizadas de cada
Deputado indicado, na forma do art. SQ.

3g - Caberá à Mesa providenciar, durante os meses de
fevereiro e março da primeira e da terceira sessões
legislativas de cada legislatura, a eleição dos membros da
Comissão pela Assembléia.
Art. 4g - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
observará, quanto á organização interna e á ordem de seus
trabalhos, as disposições regimentais relativas ao
funcionamento das comissões em geral, inclusive no que diz
respeito à eleição de seu Presidente e á designação de
relatores.

lg - Os membros da Comissão deverão, sob pena de imediato
desligamento e substituição, observar a discrição e o sigilo
Inerentes á natureza de sua função.
f 2Q - Será automaticamente desligado da Comissão o membro

que não comparecer, sem justificativa, a (3) três reuniões,
consecutivas ou não, bem assim o que faltar, ainda que
justificadamente, a mais de (6) seis reuniões, durante a
sessão legislativa.

3g - As deliberações da Comissão serão tomadas por
maioria absoluta.

4Q - O Deputado Corregedor, designado pela Mesa, nos
termos do art. 93 da Resolução ng 5.065, de 31 de maio de
1990, é o sétimo membro da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, e o Corregedor-Substituto, seu suplente.

5 - A Comissão de Ética terá poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos
em lei e no Regimento Interno.

Das Declarações Obrigatórias
Art. 5g - O Deputado apresentará á Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, no prazo de quinze dias contados do
recebimento da solicitação, as seguintes declarações
obrigatórias, para fins de ampla investigação, divulgação e
publicidade:

- cópias das declarações de Imposto de Renda e de bens do
Deputado, de seu cônjuge ou companheiro e filhos, bem como
das pessoas jurídicas sob seu controle direto ou indireto,
referentes aos últimos cinco anos;
II- cópias das certidões de registro imobiliário dos bens

do Deputado, de seu cõnjuge ou companheiro e filhos, bem
como de pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto.

lg - Caberá á Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
deliberar sobre a conveniência da publicação e divulgação
das declarações referidas neste artigo.
f 2o - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior,
qualquer cidadão poderá solicitar diretamente, mediante
requerimento à Mesa da Assembléia, quaisquer informações
contidas nas declarações apresentadas pelos Deputados.

Das Penalidades
Art. 6g - O Deputado que praticar ato incompatível com a
ética e o decoro parlamentar estará sujeito às seguintes
penalidades:
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1 - censura verbal
II - censura escrita, publicada no órgão oficial do Estado

e transcrita nos anais da Casa;
rIr - impedimento temporário do exercício do mandato, não

superior a trinta dias;
rv - perda do mandato.
Parágrafo único - Nas hipóteses dos incisos II, III e IV,

será sempre assegurada ampla defesa.
Art. 7 - A censura verbal será aplicada em reunião, pelo
Presidente da Assembléia ou de comissão, no exercício do
poder de policia, ao Deputado que perturbar a ordem ou
praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas
dependências do Poder Legislativo e não estejam previstos no
art. 2g.
Art. 8g - A censura escrita será aplicada pela Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar ao Deputado que incorrer em
qualquer hipótese prevista no art. 2Q desta resolução.
Art. 9g - D impedimento temporário do exercício do mandato

será imposto ao Deputado que:
- praticar transgressão grave ou reiterada dos preceitos

regimentais, tendo sido punido, anteriormente, com a censura
escrita;
II - revelar conteúdo de debates ou deliberações que, por

disposição legal ou regimental, devam ser secretos;
III - revelar informações e documentos oficiais de caráter

reservado de que tenha tido conhecimento;
IV - faltar, sem motivo justificado, á quinta parte das
reuniões ordinárias de caráter deliberativo, dentro da
sessão legislativa ordinária ou extraordinária.
Art. 10 - Será punido com a perda do mandato o Deputado

que:
- praticar transgressão grave ou reiterada dos preceitos

regimentais, tendo sido punido anteriormente com o
impedimento temporário do exercício do mandato;
II - incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos
incisos rir, IV, V e VI do art. 55 da Constituição Federal;
iir - incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos

incisos II, III, V e VI, alínea "a", do art. 2g desta
resolução-
Art. 11 - Ao Presidente da Assembléia ou de comissão, podem
ser aplicadas as seguintes penalidades:

- censura escrita, publicada no órgão oficial do Estado e
transcrita nos anais da Casa;
rr - impedimento temporário do exercício do cargo, não

superior a trinta dias;
III - perda do cargo de Presidente.

l Q - Em qualquer das hipóteses, será assegurada ampla
defesa ao acusado.

- Sem prejuízo da aplicação de qualquer penalidade. a
Comissão de Ética assinalará prazo de três reuniões
ordinárias para que o Presidente pratique o ato omitido,
quando for o caso.

Do Processo Disciplinar
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Art. 12 - As censuras verbal e escrita serão aplicadas,
respectivamente, nos termos dos arts. 7Q e BQ desta
resolução, de oficio ou mediante provocação de Deputado,
após ser ouvido o Deputado transgressor.
Parágrafo único - Na hipótese de censura escrita,
notificar-se-á o Deputado, que poderá consignar em ata seu
protesto.
Art. 13 - A penalidade de impedimento temporário do
exercício do mandato será decidida pelo Plenário, em
escrutínio secreto e por maioria simples, mediante
provocação da Mesa, da Comissão de Etica e Decoro
Parlamentar ou de partido político representado na
Assembléia Legislativa, por intermédio do Presidente de seu
diretório estadual.
Parágrafo único - Na hipótese de infração do inciso IV do

art. 9Q desta resolução, a sanção será aplicada pela Mesa,
de oficio ou por provocação de Deputado ou partido político
representado na Assembléia Legislativa, por intermédio do
Presidente de seu diretório estadual, observado o disposto
no parágrafo único do art. 6.
Art. 14 - A perda do mandato será decidida pelo Plenário,
em escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos,
mediante iniciativa da Mesa ou de partido político
representado na Assembléia Legislativa, por intermédio do
Presidente de seu diretório estadual
Parágrafo único - Na hipótese de infração dos incisos III,
IV e V do art. 55 da Constituição Federal, a sanção será
aplicada pela Mesa, de ofício ou por provocação de Deputado
ou partido político representado na Assembléia Legislativa.
por intermédio do Presidente de seu diretório estadual,
observado o disposto no parágrafo único do art. S.
Art. 15 - A representação contra Deputado por fato sujeito
á pena de perda do mandato ou à pena de impedimento
temporário do exercício do mandato será inicialmente
encaminhada, pela Mesa, á Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, salvo quando o processo tiver origem na própria
Comissão.
Art. 16 - Recebida a representação, a Comissão observará os

seguintes procedimentos:
- designará, mediante sorteio, três de seus membros

efetivos como relatores e, no prazo de quarenta e cinco dias
contados do recebimento da representação, promoverá a
apuração dos fatos e das responsabilidades;
II - será encaminhada, no dia do recebimento, cópia da

representação ao Deputado, que terá o prazo de dez dias para
apresentar defesa escrita e provas;
III - esgotado o prazo sem apresentação de defesa, o

Presidente da Comissão nomeará defensor dativo para oferecê-
la, concedendo-lhe igual prazo;
XV - apresentada a defesa, a Comissão procederá ás

diligências e á instrução probatória, proferindo parecer que
concluirá pela procedência da representação ou pelo seu
arquivamento, sem que seja extrapolado o prazo máximo
previsto no inciso t
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Art. 17 - Na hipótese de conclusão pela procedência da
representação, a Comissão proporá projeto de resolução que
declare o impedimento temporário do exercício do mandato ou
encaminhará o processo á Comissão de Constituição e Justiça,
se o ato sujeitar-se à pena de perda do mandato.
§ 1 - A Comissão de Constituição e Justiça examinará a
legalidade e a constitucionalidade do processo e emitirá seu
parecer no prazo de cinco reuniões ordinárias contadas do
recebimento
§ 2Q - Faculta-se á Comissão de Constituição e Justiça a

oitiva do acusado ou de seu advogado, para esclarecimento ou
informação adicional à defesa, observado o prazo fixado no
parágrafo anterior.
§ 3Q - Concluída a tramitação na Comissão de Ética e Decoro

Parlamentar e na Comissão de Constituição e Justiça, será o
processo encaminhado à Mesa da Assembléia Legislativa, para
que exerça a atribuição conferida pelo art. 58, § 2Q, da
Constituição Estadual, no prazo de dez dias,
§ 40 - O projeto de resolução apresentado pela Mesa será
lido no expediente da primeira reunião ordinária, publicado
no Diário do Legislativo!! e distribuído em avulsos para
inclusão na ordem do dia.
Art. 18 - E facultado ao Deputado, em qualquer caso,
constituir advogado, que poderá atuar em todas as fases do
processo.
Art. 19 - Qualquer Deputado, cidadão ou pessoa jurídica
poderá encaminhar à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
representação contra Deputado, pela prática dos atos de que
trata o art. 2g.

- Não será recebida representação anônima ou não
fundamentada.
§ 2 - Recebida a representação, a Comissão promoverá

apuração dos fatos,nos termos do art. 16.
§ SQ - Poderá a Comissão, independentemente de
representação, promover a apuração referida no parágrafo
anterior.
Art. 20 - O Deputado acusado da prática de ato que ofenda a
sua honorabilidade poderá requerer ao Presidente da
Assembléia ou ao da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
que mande apurar a veracidade da argüição e, provada a
improcedência, imponha ao Deputado ofensor o ónus da
retratação em reunião ordinária.

lo - A apuração de que trata o "caput" será feita no
prazo de trinta dias, contados do recebimento, pelo
Presidente da Assembléia ou da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, do requerimento do ofendido.
§ 2g - Compete á Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
proceder à apuração, assegurada a oitiva do ofensor e do
ofendido, observado o disposto no art. 6Q, parágrafo Único.
§ 3Q - Independentemente da retratação, será publicada, no

órgão oficial e no periódico de maior circulação no Estado,
declaração do Presidente da Assembléia ou da Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar, contendo os nomes do ofensor e



do ofendido e os resultados da investigação realizada, até
quinze dias a pós a conclusão desta.
Art. 21 - O processo disciplinar não será interrompido pela
renúncia do Deputado nem serão por ela elididas as sanções
aplicáveis ao caso.
Art. 22 - Esta resolução, parte integrante do Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário e, de
forma expressa, as do Capitulo IV do Titulo III da Resolução
nQ 5.065, de 1990, e o art. 50 do mesmo diploma.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Saldonedo Napoleão. Presidente - Tarcisio Henriques,
relator - Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro.
- Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia.

Requerimentos
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é
aprovado requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que
solicita seja encaminhado oficio ao Sr. Alaor Ferreira
Pacheco, Chefe do 6Q Distrito do DER-MG, pedindo a
implantação de três linhas de ônibus.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os Projetos de Lei ns 1.984 e 1.866/94,
1.071/92, 1.345, 1.522, 1.563, 1.639 e 1.759/93, em virtude
de sua aprovação na reunião extraordinária realizada ontem,
à noite, bem como o Projeto de Lei Complementar nQ 24/93 e o
Projeto de Lei nQ 2.017/94, os quais tiveram sua discussão
encerrada na referida reunião e foram devolvidos à Comissão
de Administração Pública para receber parecer sobre emendas
a eles apresentadas em Plenário.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei ng 1.561/93. do Deputado Hely Tarquinio, que estabelece
as diretrizes para a cooperação técnico-financeira entre o
Estado e os consórcios administrativos intermunicipais de
saúde e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Saúde opina pela sua aprovação com as Emendas ns 1 a 3, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1, ficando
prejudicadas as Emendas ns 1 a 3, da Comissão de Saúde. 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 aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei ng
1.561/93 na forma do Substitutivo nQ 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em IQ turno, do Projeto de Resolução ng
2.029/94, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dá a
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denominação de Jornalista Januário Carneiro á sala de
imprensa situada no andar SE do Palácio da Inconfidência. A
Mesa da Assembléia opina pela sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Mesa da Assembléia.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.295/93, do

Deputado Gilmar Machado, que estabelece normas gerais para a
prevenção da transmissão da AIDS em estabelecimentos
odontológicos públicos ou privados. A Comissão de Saúde
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em l
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 aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei ng 1.295/93 na
forma do vencido em lg turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 16, 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 71lê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e trinta minutos do dia onze de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcel los, Maria Elvira e
Baldonedo Napoleão (substituindo este ao Deputado Marcelo
Cecé, por indicação da Liderança do BRD), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, 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 seguir, o
Presidente passa à fase de discussão e votação de parecer
sobre proposição sujeita á apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, a Deputada Maria Elvira, relatora
do Projeto de Lei ng 1.632/93, emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido
no lg turno. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Na fase de discussão e votação de proposições
sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão, a Deputada
Maria Elvira, relatora do Projeto de Lei ng 1.714/93,
solicita que o projeto seja convertido em diligência ao
autor, o que é deferido pelo Presidente. Prosseguindo, o
Presidente Indica o seu nome e o do Deputado Ivo José para
comporem, como representante titular e suplente,
respectivamente, a Comissão que irá renegociar o termo de
compromisso assinado pela USrMINAS. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconceilos, Presidente - Ivo José - Maria Elvira

- João Batista.
ATA DA 44iã REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Pinheiro, Célio de
Oliveira, Jaime Martins (substituindo este ao Deputado
Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do BRD), e
Marcos -lelénio (substituindo o Deputado Ivo José, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Célio de Oliveira, José Renato,
Jaime Martins, Dílzon Melo e Marcos Helênio (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 Dilzon Melo que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa Que
a reunião tem por finalidade apreciar, no lQ turno, os
pareceres dos relatores sobre o Projeto de Lei ng 1.991/94,
do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóveis á FAPEMIG. Na ausência do relator da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Presidente
redistribui a matéria ao deputado Dilzon Melo. Encerrada a
primeira parte dos trabalhos, passa-se á 2 51 fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre proposição
sujeita á apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado José Renato emite parecer, mediante o
qual conclui pela constitucionalidade, pela juridicidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 1.991/94, no lo turno.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado pelos
membros da Comissão de Constituição e Justiça. Com a
palavra, o Deputado Dilzon Melo emite parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1.
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
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Pinheiro - João

Marques - Roberto Amaral - Adelmo Carneiro Leão - Geraldo
Rezende.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR
DÍVIDAS DE TRABALHO NO DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO
VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE MINAS
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala
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das Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Anderson
Adauto, Wllson Pires e Maria José Haueisen (substituindo
esta ao Deputado Gilmar Machado, por indicação da Liderança
do PT), membros da Comissão supracitada. Encontra-se
presente, também, o Deputado Roberto Carvalho. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc', Deputado Péricles
Ferreira, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e programar os trabalhos. A
Presidência suspende a reunião por alguns minutos. Reabertos
os trabalhos, o Presidente lê comunicação do Lider do SRD,
indicando o Deputado Marcelo Cecé, do PTB, como membro
efetivo desta Comissão, em substituição ao Deputado Homero
Duarte. A seguir, o Deputado Péricles Ferreira determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Wilson Pires a atuar como escrutinador Apurados os votos,
são eleitos, para o cargo de Presidente, o Deputado Péricles
Ferreira e, para o de Vice-Presidente, o Deputado Marcelo
Cecé, ambos com quatro votos. O Deputado Péricles Ferreira
comunica que, na ausência do Vice-Presidente, a posse se
dará na próxima reunião e designa como relator o Deputado
Wilson Pires. Passa-se, então, à programação dos trabalhos
da Comissão, e, com a aprovação de todos os membros, fica
decidido que ela se reunirá ordinariamente todas as quartas-
feiras, às 141h30min. O Deputado Roberto Carvalho apresenta
dois requerimentos, em que solicita seja programada visita
desta Comissão à região Norte de Minas Gerais com a
finalidade de verificar "In loco" as condições de trabalho
nas carvoarias e nos desmatamentos realizados naquela
região; e sejam convidados para acompanhar os trabalhos
desta CPI, em todas as suas etapas, O Sr. Antônio Carlos
Gomes da Costa, Consultor da Organização Internacional do
Trabalho - OrT-UNICEF -, e representantes das seguintes
entidades: Ministério Público Estadual; Ministério Público
Federal - seção de Minas Gerais; Delegacia Regional do
Trabalho em Minas Gerais; FETAEMG; FAEMG; Poder Executivo
Estadual e Poder Executivo Federal, O Deputado Wilson Pires
apresenta requerimento, solicitando sejam convidados
representantes do IEF, do IBAMA e da ABRACAVE. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados
por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 15 de junho de 1994.
Wilson Pires, Presidente - Maria Olivia - Gilmar Machado -
Ronaldo Vasconcel los - Antônio Pinheiro.
ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de maio
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e
Ajalmar Silva, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ajalmar



Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes.
A Presidência redistribui o parecer sobre o Projeto de Lei
nQ 1.762/93, no 2Q turno, ao Deputado Márcio Miranda. Passa-
se à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação de
parecer sobre proposição sujeita á apreciação do Plenário da
Assembléia, O Deputado Márcio Miranda, relator do parecer
sobre o Projeto de Lei ng 1.762/93, no 2o turno, opina pela
aprovação da matéria na forma do vencido no lQ turno.
Submetido à discussão e à votação, é o parecer aprovado. Na
seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à discussão e á
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. D Deputado Márcio Miranda, relator do Projeto de
Lei nQ 1.671/93, no lo turno, emite parecer favorável á
aprovação da matéria com a Emenda nQ 1. Colocada em
discussão e votação, é a proposição aprovada, O Presidente
submete a votação os Requerimentos ns 5.271 e 5.290/94, nos
termos da Deliberação da Mesa nQ 487. da Assembléia, os
quais são aprovados. 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. 15 de junho de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Hely

Tarquínio, - - -
ATA DA 13 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de
junho de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados João Marques. Bernardo
Rubinger, Baldonedo Napoleão (substituindo estes aos
Deputados Cléuber Carneiro, Geraldo Rezende e Antônio
Pinheiro, respectivamente, por indicação da Liderança do
BRO), Célio de Oliveira e Marcos Helênio, membros da
Comissão de Constituição e Justiça; e Simão Pedro Toledo,
Baldonedo Napoleão, Bernardo Rubinger e Raul Messias,
membros da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Simão
Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos e informa aos
presentes que a reunião se destina a apreciar os pareceres,
em lg turno, sobre o Projeto de Lei Complementar ng 29/92,
do Deputado José Braga, que altera dispositivos sobre a
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
municípios e a criação, a organização e a supressão de
distritos, constantes em lei complementar. O Presidente
solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que
continua em discussão o parecer do Deputado Célia de
Oliveira, relator pela Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em votação, é aprovado o parecer, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria, O Presidente passa a palavra ao Deputado Bernardo
Rubinger, relator pela Comissão de Assuntos Municipais e
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Regionalização, que apresenta parecer pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo ng 1. Colocado em discussão
o parecer, fazem uso da palavra os Deputados Baldonedo
Napoleão, Bernardo Rubinger e Raul Messias, sendo que este
parlamentar requer vista do processo, a qual é concedida
pela Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros destas Comissões para a reunião a ser realizada
no dia 14 do corrente. às 15h30min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Bernardo Rubinger - Raul

Messias - Marcos Helénio - Célio de Oliveira - Baldonedo
Napoleão - José Renato.
ATA DA 72a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e trinta minutos do dia oito de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Maria Elvira e
João Batista, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcelios, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado João Batista que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Logo após, procede à leitura da
correspondência e acusa o recebimento dos convites da CEMIG
e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aos membros da
Comissão para as atividades da Semana do Meio Ambiente, que
serão promovidas pelos referidos órgãos. Registra-se a
presença da Sra. Ligia Schereiner, Presidente da Comissão de
Representação do Fórum Técnico Produtos de Origem Animal
Inspeção e Qualidade, que faz uso da palavra e entrega aos
membros da Comissão o documento final do referido fórum,
realizado em março deste ano. A seguir, o Presidente passa
à fase de discussão e votação de parecer sobre proposição
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência
do Deputado Ivo José, designado anteriormente relator do
Projeto de Lei no 1.363/93, o Presidente redistribui ao
Deputado João Batista o referido projeto. Com  a palavra, o
Deputado João Batista emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 2 ao
Substitutivo ng 1. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado por unanimidade. As 11h45min registra-se a
presença do Deputado Ivo José. Na fase de discussão e
votação de proposições sujeitas à deliberação conclusiva das
Comissões, o Deputado Ronaldo Vasconcellos, relator do
Projeto de Lei ng 1.557/93, opina pela sua aprovação.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a
palavra, o Deputado Ivo José. relator do Requerimento ng
5.151/94, que opina pela aprovação da proposição. Colocada
em votação, é a proposição aprovada. O Presidentecomunica
aos membros presentes que, na próxima reunião, será ouvido o
Sr. Didimo Inocêncio de Paula, Juiz da Comissão de
Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional
Eleitoral, que irá discorrer sobre a poluição sonora e
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visual das cidades durante as campanhas eleitorais. 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. 15 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Maria Elvira
- Bernardo Rubinger - João Batista.
ATA DA Zg REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA
PARA ACOMPANHAR AS NEGOCIAÇÕES ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E
AS LIDERANÇAS DO FUNCIONALISMO, VISANDO À REPOSIÇÃO DAS
PERDAS SALARIAIS E À CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PARA A URV
As onze horas e dez minutos do dia dezoito de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Saia das
Comissões os Deputados Anderson Adauto, Wanderley Ávila e
Maria Olivia (substituindo esta ao Deputado Clêuber
Carneiro, por indicação da Liderança do BRD), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Deputado
Anderson Adauto, na ausência do Presidente, assume a
direção dos trabalhos e solicita á Deputada Maria Olivia que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Registra-se
na oportunidade a presença do Deputado Gilmar Machado. A
seguir, o Deputado Anderson Adauto apresenta requerimento em
que solicita ao Presidente desta Casa prorrogação por mais
30 dias do prazo de funcionamento desta Comissão. Em
seguida, o Deputado Anderson Adauto passa a Presidência ao
Deputado Wanderley Avila, que coloca em discussão e votação
o requerimento, que é aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a ser tratado, o Deputado Anderson Adauto,
reassumindo a direção dos trabalhos, 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, 16 de junho de 1994.
Dilzon Melo. Presidente - Anderson Adauto - Gilmar Machado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Ng 29/93

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça
e de Assuntos Municipais e Regionalização

o Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei em
epigrafe altera dispositivos da Lei Complementar nQ 19, de
17/7/91, que versa sobre a criação, a incorporação, a fusão
e o desmembramento de municipios.
Publicada •em 24/9/93, foi a proposição distribuida a esta
Comissão para ser submetida a exame preliminar sob os
aspectos de constitucionalidade. juridicidade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a". do Regimento
Interno.
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Em virtude de requerimentos dos Deputados Elmiro Nascimento
e José Braga, aprovados em Plenário em 5/10/93, o projeto
tramita em regime de urgência, devendo ser apreciado em
reunião conjunta das Comissões acima citadas.

Fundamentação
O projeto de lei complementar em tela modifica alguns

dispositivos da Lei Complementar ng 19, de 1991, alterando
os critérios para a audiência das populações diretamente
interessadas, nos casos de criação, incorporação, fusão e
desmembramento de municípios, e para a tramitação dos
respectivos projetos nesta Casa.
O projeto atribui, também, ao Instituto de Geociências
Aplicadas - IGA - a incumbência de prestar a necessária
assessoria nos trabalhos de marcação territorial que se
fizerem necessários.
A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado

membro, prevista no art. 18, 4g da Constituição Federal,
Ressalte-se, ainda, que a matéria não é de iniciativa

privativa de nenhum dos Poderes do Estado, podendo qualquer
um dos parlamentares desta Casa deflagrar o processo
legislativo.

 Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei
Complementar ng 29/93.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1993.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Célio de Oliveira, relator
- João Marques - Baldonedo Napoleão - Raul Messias.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o Projeto de Lei
Complementar ng 29/93 altera dispositivos da Lei
Complementar ng 19, de 17/7/91, que dispõe sobre criação,
incorporação, fusão e desmembramento de municípios e sobre
criação, organização e supressão de distritos.
Publicada em 24/9/93. foi a proposição distribuída ás

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais
e Regionalização.
Os Deputados Elmiro Nascimento e José Braga apresentaram
requerimentos, aprovados em Plenário, para que a proposição
fosse examinada em reunião conjunta e em regime de urgência.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto.
Passamos, agora, a analisar a matéria quanto ao mérito, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, III, "b" e 'c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, ao dispor sobre a criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios,
vinculou tais procedimentos a requisitos previstos em lei
complementar estadual, assegurando, dessa forma, aos Estados
a possibilidade de dispor sobre a matéria segundo suas
peculiares condições regionais.



Em todo o Pais e especialmente nos Estados das Regiões Sul
e Sudeste, dezenas de novos municípios foram criados sob a
égide das respectivas leis estaduais.
A prática, entretanto, demonstrou as falhas da legislação

estadual, que, ora omissa, ora insuficientemente clara, vem
ocasionando conflitos muitas vezes levados até o Supremo
Tribunal Federal.
Por tudo isso, ao ter início a revisão da Constituição, o
4Q do art. 18 de nossa Carta Magna recebeu mais de 60
propostas de revisão, a maioria delas visando a que a
matéria voltasse a ser regulamentada, pelo menos em linhas
gerais, por lei complementar federal.
Em seu parecer, o relator da revisão, Deputado Nélson
Jobim, concluiu pela apresentação de substitutivo em que
acolhe as emendas relativas a" edição de lei complementar
federal que regule a convocação plebiscitária. a
identificação dos grupos populacionais a serem consultados
em cada caso, a transferência de recursos e, entre outros,
os requisitos de população e renda pública mínimas".
Diante de tais fatos, pareceu-nos claro que não haveria
outra atitude de bom senso a tomar, senão aguardar o
desenrolar dos trabalhos de revisão da Constituição Federal.
Durante algum tempo, portanto, esteve paralisada a
tramitação do projeto de lei ora analisado não por
desinteresse ou negligência do relator, mas por prudência e
pela convicção de que a lei estadual ficaria completamente
prejudicada caso a Constituição Federal fosse alterada.
Agora devemos reconhecer que o quadro se modificou,

ganhando novos contornos. Justifica-se, então, a retomada do
estudo do Projeto de Lei Complementar nQ 29/93.
Os dispositivos da Lei Complementar ng 19, de 1991, que o
referido projeto pretende alterar dizem respeito á consulta
plebiscitária, á época de tramitação dos projetos relativos
á criação, à incorporação, â fusão e ao desmembramento de
municípios Além disso, o projeto acrescenta parágrafo ao
aru 28, atribuindo ao Instituto de Geociências Aplicadas -
lOA - a competência para prestar assessoria aos estudos, as
perícias e aos trabalhos de demarcação territorial que se
fizerem necessários.
Sentimos, entretanto, que a Lei Complementar nQ 19,

de 1991, necessita de uma verdadeira revisão.
Valendo-nos da experiência adquirida e da observação
sistemática dos processos de emancipação vivenciados por
esta Casa, estudando a jurisprudência produzida recentemente
e, sobretudo, buscando dotar o nosso Estado de uma
legislação mais aperfeiçoada, elaboramos o Substitutivo ng
1 Nele procuramos enfrentar temas polêmicos como a
remuneração dos agentes políticos do novo município na
primeira legislatura, a responsabilidade do novo município
por dividas contraídas para a execução de obras e serviços
que tenham beneficiado o seu território e o aproveitamento
do funcionalismo lotado na área emancipada.
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Acreditamos que, dessa forma, estaremos contribuindo para
tornar mais tranqüilos os processos de nascimento de outras
coletividades políticas em nosso Estado.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar ng 29/93 na forma do Substitutivo nQ 1, a
seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 29/93
Dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o

desmembramento de municípios e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Criação do Município

Seção 1
Dos Requisitos e das Exigências

Aru l - A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municípios se farão por lei estadual,
observado o disposto nesta lei.
Art. 2Q - O município a ser criado por desmembramento se

originará do território integral de um ou mais distritos.
Art. 3 - Para a criação de municípios por desmembramento,

devem ser comprovados os seguintes requisitos, relativos ao
total da área territorial a ser emancipada:

- número mínimo de 2.000 (dois mil) eleitores na última
eleição realizada no município;
II - núcleo urbano já constituído, com mais de 400

(quatrocentas) moradias, destinado a sediar, como cidade, o
novo governo municipal;
III - edifício com capacidade e condições para o

funcionamento do governo municipal e dos órgãos de
segurança;
IV - serviços públicos de comunicação, energia elétrica,

abastecimento de água, posto de saúde, escola pública de l
grau completo e cemitério;
V - participação na receita do Imposto sobre Operações
Relativas ã Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, correspondente a, no mínimo, uma vez e
meia o menor índice apurado com base no Valor Adicionado
Fiscal - VAF - e atribuído pela Secretaria de Estado da
Fazenda a município já existente, para repasse no ano em
que se iniciar o processo de criação do município.
Parágrafo único - O atendimento dos requisitos enumerados
neste artigo será comprovado por meio de informações
escritas:

- da Justiça Eleitoral, no que se refere ao inciso 1;
II - do Serviço de Cadastro e Lançamento da Prefeitura

Municipal, no que se refere aos incisos II e III;
III - das concessionárias dos serviços públicos, das

Secretarias de Estado da Saúde e da Educação, por meio de
seus órgãos regionais, assim como da Prefeitura Municipal,
nos serviços por ela mantidos, no que se refere ao inciso
IV;
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IV - da Secretaria de Estado da Fazenda, no que se refere

ao inciso V.
Art. 4g - Nenhuma autoridade estadual ou municipal poderá
negar-se, sob pena de responsabilidade, a fornecer aos
interessados ou à Assembléia Legislativa os documentos
indispensáveis à comprovação dos requisitos exigidos para a
criação de municípios ou necessários ao inicio do processo
Art. 5g - Não se permitirá a criação de município por
desmembramento nem a anexação de distrito se essas medidas
implicarem para o município remanescente;

- o descumprimento de qualquer dos requisitos exigidos
para a criação de município;
II - a sua descontinuidade territorial;
III - a perda da continuidade e da unidade histórico-

cultural do ambiente urbano.
l Q - Consideram-se não preservadas a continuidade e a

unidade histórico-cultural do ambiente urbano quando os
novos limites intermunicipais importarem o desmembramento de
área territorial situada dentro da zona urbana do município
remanescente.

- Não ocorrerá emancipação, ainda que preenchidos os
requisitos desta lei, se a menor distância entre os
perímetros urbanos do distrito sede e do distrito a ser
emancipado for inferior a 1,3km (um quilômetro e trezentos
metros), segundo linhas geodésicas.
f 3g - O município a que pertencer o território que se
pretende emancipar ou anexar poderá representar contra o
desmembramento ou a anexação nos casos previstos neste
artigo, até a aprovação, pelo Plenário da Assembléia
Legislativa, do requerimento de que trata o inciso IV do
art. 7g, cabendo-lhe, quanto aos fatos alegados, o ónus da
prova.
Art. 6Q - Para a fusão e a incorporação de municípios, fica

dispensado o cumprimento dos requisitos e das exigências de
que trata esta seção.

Seção ir
Dos Procedimentos

Art. 7g - Os procedimentos para a criação de município por
desmembramento obedecerão às seguintes etapas:

- formação de uma comissão emancipaclonista, que se
responsabilizará pela organização dos documentos necessários
ao Inicio do processo, por seu protocolo na Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização da Assembléia
Legislativa e pelo seu acompanhamento era todas as fases;
rr - encaminhamento à Assembléia Legislativa de

representação assinada por, no mínimo, 7% (sete por cento)
dos eleitores inscritos para a última eleição realizada no
município, domiciliados na área territorial a ser
emancipada e identificados por meio do número do título
de eleitor, da seção e da zona eleitoral, em lista
organizada por entidade legalmente constituída, que se
responsabilizará pela idoneidade das assinaturas, dispensado
o reconhecimento de firmas;
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III - encaminhamento de requerimento, pela Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização, ao Presidente da
Assembléia Legislativa, solicitando providências ao Tribunal
Regional Eleitoral para a realização do plebiscito, desde
que comprovado o atendimento aos requisitos e ás exigências
desta lei;
IV - aprovação, pelo Plenário da Assembléia Legislativa, do
requerimento da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização a que se refere o inciso anterior;
V - solicitação, pela Assembléia Legislativa, ao Tribunal
Regional Eleitoral de realização de plebiscito:
VI - realização de plebiscito pelo Tribunal Regional
Eleitoral, na forma por ele disciplinada, observadas as
disposições desta lei
VII - elaboração e encaminhamento, para tramitação, do
projeto de lei de criação de município pela Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização, caso seja favorável a
resposta à consulta plebiscitària
Art. 8Q - Ao protocolar, na Comissão de Assuntos Municipais
e Regionalização, a representação a que se refere o inciso
II do artigo anterior, a comissão emancipacionista indicará
os distritos a serem emancipados, o nome do novo município
e a localidade que será sua sede, e apresentará:

- as informações de que trata o parágrafo único do art.
3Q;
II - mapa da área emancipanda, acompanhado da proposta de

alteração de limites;
III - inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis

municipais localizados na área emancipanda;
IV - relação discriminada dos servidores municipais lotados

na área emancipanda na data do protocolo referido no "caput"
deste artigo.

l Q - O município a que pertencer a área emancipanda
poderá, de forma fundamentada, contestar, junto à Comissão
de Assuntos Municipais e Regionalização, os dados a que se
referem os incisos III e IV, até a aprovação, pelo Plenário
da Assembléia Legislativa, do requerimento de que trata o
inciso IV do art. 7g.
f 2Q - Após a data do protocolo a que se refere este artigo
e enquanto tramitar o projeto de lei de que trata o inciso
VII do artigo anterior, é vedada a edição de lei municipal
que crie, organize ou suprima distrito ou que altere seus
limites.
Art. 9g - A lei de criação de município definirá seus
limites segundo linhas geográficas entre pontos de
presumivel permanência no terreno, identificáveis em
documentação cartográfica, preferencialmente acompanhando
acidentes naturais, vedada a formação de áreas descontinuas,
e mencionará a comarca a que pertence o novo município.

Seção III
Dos Prazos

Art. 10 - O protocolo a que se refere o art. Bg e a
aprovação de processo de criação de município só poderão
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ocorrer até 31 de maio do primeiro ano e no segundo ano
imediatamente anteriores ao das eleições municipais.
Art. 11 - O plebiscito de que trata o inciso VI do art. 7Q

deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias contados
da solicitação feita pela Assembléia Legislativa ao Tribunal
Regional Eleitoral.
Art. 12 - O projeto de lei de criação de município só
poderá tramitar no ano imediatamente anterior ao das
eleições municipais.
ArU 13 - As disposições desta seção aplicam-se, no que

couber, aos processos de fusão e incorporação de município e
de anexação de distrito.

Seção IV
Do Plebiscito

Art. 14 - A tramitação de projetos de lei de criação,
incorporação, fusão e desmembramento de município e de
anexação de distrito dependerá de consulta prévia, mediante
plebiscito, ás populações diretamente interessadas, exigida
a aprovação por maioria dos votos apurados em cada distrito
ou município onde se processar a consulta, tendo votado a
maioria absoluta dos eleitores alistados.
Parágrafo único - Consideram-se populações diretamente
interessadas as residentes:

- em cada distrito emancipando, no processo de criação de
município por desmembramento;
II - em cada município a ser extinto, no processo de

criação de município por fusão;
Itt - no município a ser Incorporado, no processo de

extinção de município por incorporação;
IV - no distrito a ser anexado, no processo de

anexação.
Art. 15 - Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral
regulamentar a realização da consulta plebiscitária, fixar-
lhe a data e baixar as instruções para a sua efetivação.
observado o disposto nesta lei-
Art. 16 - O Tribunal Regional Eleitoral comunicará ao

Presidente da Assembléia Legislativa o resultado da consulta
plebiscitária no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados
da sua realização.
Parágrafo único - Na hipótese de não se alcançar resposta
favorável na consulta plebiscitária, o processo será
arquivado e não poderá ser reinstaurado na mesma sessão
legislativa.

Capitulo II
Da Administração do Município Recém-Criado

Art. 17 - Até a posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, o território do município criado será
administrado pelo Prefeito do município remanescente.
# 1Q - Quando o novo município resultar do desmembramento
de dois ou mais distritos originários de mais de um
municipio, a sua administração, em cada área territorial
desmembrada, ficará a cargo do Prefeito do respectivo
município remanescente.
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- No caso de fusão de dois ou mais municípios, cada uni
deles permanecerá com sua própria administração, até a
instalação do novo município.
Art. 18 - Para facilitar o processo de transição, será
criada uma comissão paritária representativa das áreas
abrangidas.

lg - A comissão terá a seguinte composição;
- dois membros por distrito emancipando, indicados pela

comissão emancipacionista;
II - dois membros por município remanescente, indicados

pelo respectivo Prefeito,
ç 2Q - No caso de fusão, a comissão paritária será composta

de membros dos municípios envolvidos no processo, indicados
pelos respectivos Prefeitos, na razão de 2 (dois) membros
por município.
Art. 19 - Enquanto não for instalado o novo município, a
administração e a contabilidade de sua receita e despesa
serão de responsabilidade dos órgãos competentes das
Prefeituras dos municípios que lhe deram origem.
# lg - Consideram-se receita do novo municipio, para os
fins desta lei, os valores dos tributos municipais
arrecadados em seu território e as transferências a que faz
jus, conforme os critérios estabelecidos nos arts. 158 e 159
da Constituição Federal.

- No prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
publicação da lei que criar municípios, a Secretaria de
Estado da Fazenda divulgará a alteração dos índices
definitivos de participação do novo município e do município
remanescente na parcela de ICMS que lhes é devida.
creditando imediatamente ao novo município, em
estabelecimento bancário estadual mais próximo, os valores
que lhe pertencem.

Capitulo III
Seção 1

Da Instalação, da Legislação e da Responsabilidade
Financeira

Art. 20 - A instalação do município criado ocorrerá com a
posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
eleitos.
Art. 21 - A remuneração dos agentes políticos do novo
município, na primeira legislatura, corresponderá, no
máximo, á dos agentes políticos do município remanescente,
observados os limites constitucionais.
Parágrafo único - Caso haja mais de um município
remanescente, considerar-se-á, para efeito do disposto neste
artigo, aquele que houver contribuído com a maior área para
a constituição do novo município.
Art. 22 - A partir da sua instalação, o município passará a
receber as transferências das receitas tributárias federais
e estaduais que as Constituições da República e do Estado e
a legislação complementar e ordinária lhe asseguram.
Art. 23 - No primeiro exercício financeiro, até que entre

em vigor a lei orçamentária para o exercício subseqüente, o
novo município fará face a suas despesas mediante créditos
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especiais, com prévia e especifica autorização legislativa,
na forma do disposto no art. 166. BQ, da Constituição
Federal, contabilizando-os como receita e despesa extra-
orçamentárias, observado o disposto na Lei ng 4.320. de 17
de março de 1964-
Art. 24 - Os municípios criados ou acrescidos de território
de outros indenizarão o município ou municípios de origem de
quota-parte das dividas vencíveis após sua criação,
contraídas para a execução de obras e serviços que tenham
beneficiado os territórios envolvidos.
# lg - O cálculo da quota-parte será feito mediante
confronto da média da arrecadação tributária obtida nos 3
(três) últimos exercícios no território desmembrado com a
do município ou municípios de origem, no mesmo período.

- O cálculo da indenização, a cargo de perito indicado
por cada Prefeito, deverá ser concluído dentro de 6 (seis)
meses contados da instalação do municipio.
Art. 25 - Caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6(seis)
meses a contar da instalação do município, votar a sua lei
orgânica, em 2 (dois) turnos de discussão e votação,
observado o disposto nas Constituições da República e do
Estado.

lg - Até que edite sua própria legislação, o novo
município será submetido, no que couber, à legislação do
município remanescente vigente na data de sua instalação.

2 - No caso de haver mais de 1 (um) município
remanescente, vigorará a lei daquele de que é originária a
sede do novo município.
Art. 26 - Os servidores municipais em exercício no
território que se constituiu em novo município, constantes
na relação mencionada no inciso IV do art. 8g, serão por
este aproveitados, assegurados seus direitos e vantagens, no
caso de não optarem pela permanência no quadro de pessoal do
município de origem.

Seção II
Do Patrimônio

Art. 27 - Os bens públicos municipais constantes na relação
de que trata o inciso III do art. 8g passarão à propriedade
e à administração do novo município, respectivamente, na
data de sua criação e instalação.
Parágrafo único - Os bens referidos neste artigo que
constituírem parte integrante e inseparável de serviços
utilizados pelos municipios envolvidos serão administrados e
explorados conjuntamente como patrimônio comum.

Capitulo IV
Da Alteração de Limites Intermunicipais

Art. 28 - As modificações de limites intermunicipais não
resultantes de criação de município serão feitas por lei
estadual, mediante solicitação dos municípios interessados e
acordo prévio, aprovado pelas respectivas Câmaras
Municipais.

Capitulo V
Da Alteração de Topônimo Municipal
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Art. 29 - O topônimo pode ser alterado por lei estadual,
observado o disposto no art. 168 da Constituição do
Estado e as seguintes exigências:

- não serão utilizados topônimos já existentes no Pais;
TI - a escolha de topônimo deverá respeitar a tradição

histórico-cultural da localidade;
Itt - não serão utilizados nomes de pessoas vivas nem

designações de datas.
Capítulo VI
Do Distrito

Art. 30 - O município poderá dividir-se em distritos e o
distrito, em subdistritos, para efeito de descentralização
administrativa.
Art. 31 - O distrito sede tem a categoria de cidade e o
nome do município, enquanto os demais distritos têm a
categoria de vila e serão designados por número ordinal,
conforme a ordem de sua criação, tendo o nome do povoado que
lhes deu origem, respeitada a denominação na data desta lei.
Art. 32 - Compete ao município, mediante lei municipal, a
criação, a organização e a supressão de distrito, observado
o disposto em sua lei orgânica e, especialmente, no § 2g do
art. Sg desta lei.
Parágrafo único - Alei municipal que criar, organizar ou

suprimir distrito será publicada no órgão oficial do Estado.
Capitulo vir

Disposições Gerais
Art. 33 - Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar

originariamente os feitos que tenham por objeto resolver
litígios entre municípios do Estado-
Art. 34 - Cabe ao órgão encarregado dos serviços de
geografia, geologia e cartografia oficial do Estado prover
todos os estudos, as perícias e os trabalhos de demarcação
territorial, inclusive propostas de alteração de limites
intermunicipais e interdistritais, para os fins desta lei.
Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 36 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei Complementar ng 19, de 17 de julho de
1991, com as alterações da Lei Complementar nQ 24, de 25 de
maio de 1992.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Bernardo Rubinger. relator
- Antônio Júlio - Raul Messias - Marcos Helênio - Célio de
Oliveira - Baldonedo Napoleão - José Renato.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.097192

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em epigrafe dispõe sobre as normas de adaptação de
prédios públicos, a fim de se assegurar aos portadores de
deficiência acesso adequado a esses edifícios, de acordo com
os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e
Estadual
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria.
A seguir, a Comissão de Administração Pública, examinando o

mérito da proposição, opinou pela sua aprovação com a Emenda
ng 1, por ela apresentada.
Passa agora esta Comissão a analisar a matéria,

Fundamentação
O projeto de lei em análise, aperfeiçoado com a referida
emenda, não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, á sua aprovação.
Para diminuir possíveis impactos financeiros decorrentes
das obras de adaptação, o projeto estabelece o prazo de 5
(cinco) anos para que os prédios públicos já existentes
incorporem as disposições nele contidas, possibilitando,
assim, que as modificações sejam feitas quando ocorrerem
reformas e obras de conservação.
Ao estabelecer normas q ue possibilitarão o acesso adequado
de portadores de deficiência aos edifícios que abriguem
atividades caracterizadas pelo uso público, o Estado dá um
importante passo a fim de assegurar o bem-estar e a justiça
sociais.

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

ng 1,097/92 com a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão de
Administração Pública.
Sala das Comissões. 15 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Wilson Pires, relator -
Péricles Ferreira - José Renato.

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.894194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Raul Messias, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação São
Vicente do Rio Doce - ASVIRO -, com sede no Municipio de
Tarumirim.
Aprovado no lg turno, com a Emenda ng 1, o projeto volta a
ser objeto do exame desta Comissão no 2g turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
Entidade beneficente e filantrópica, a ASVIRD tem como meta
prioritária prestar assistência médico-hospitalar a pessoas
carentes. Ao longo de sua curta existência, vem
concretizando o seu nobre ideal por meio de profunda e
efetiva participação junto á população carente da região.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.894/94 no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994
Jorge Eduardo, relator
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Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.894/94

Declara de utilidade pública a Associação São Vicente do
Rio Doce, com sede no Município de Tarumirirn.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

São Vicente do Rio Doce - ÂSVIRD -, com sede no Município de
Tarumirim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.895194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
epígrafe declara de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Região de Cafemirim, com sede
no Município de Tarumirim.
Publicado, o projeto foi submetido à apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 1, 'a o , do
Regimento Interno.

Fundamentação
Sendo entidade sem fins lucrativos, a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Região de Cafemirim tem por
finalidade trabalhar pelo desenvolvimento da agricultura,
buscando melhorar o nível de vida e a promoção do bem-estar
social e econômico da comunidade tarumirinhense.
Tendo em vista essa perspectiva de atuação, a entidade
realiza um trabalho meritório, colaborando, até mesmo, na
elaboração e na execução de programas de educação, saúde e
higiene.

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

Lei ng 1.895/94 conforme foi proposto.
Sala das Comissões. 16 de junho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator-,

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.936194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei
em referência tem por finalidade declarar de utilidade
pública a Associação de Reabilitação e Apoio Bem-Me-Quer,
com sede no Município de Cataguases.
Distribuída inicialmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer, passa a
proposição a esta Comissão, nos termos do art. 140 do
Regimento Interno, para o lg turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
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Li

A proposição trata de matéria regulada pela Lei no 5.830,
de 6/12/71, que estabelece os critérios indispensáveis á
declaração de utilidade pública.
O exame da documentação apresentada demonstra que a

entidade não atende a todas as exigências da referida lei,
principalmente no que se refere à existência e ao
funcionamento há mais de dois anos, o que se verifica em seu
próprio estatuto, no art. lQ:
"Art. lg - A Associação de Reabilitação e Apoio Bem-Me-

Quer, de Cataguases, é instituída em lg de agosto de 1992."
Em face da ilegalidade acima apontada, fica prejudicada a

análise de mérito da proposição.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela rejeição do Projeto
de Lei ng 1.936/94.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.945/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Fundação
Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Município
de Nova Lima.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação do projeto,
vem a matéria a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida Fundação é uma entidade civil com personalidade

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Fundada em
1980. vem desenvolvendo programas de medicina preventiva,
saúde pública, higiene, combate a endemias, bem como outras
medidas na área da assistência médica. Suas
responsabilidades englobam a administração e a manutenção do
Hospital Nossa Senhora de Lourdes, do Lar dos Idosos e da
Clínica Fisioterápica, entidades que assistem,
pr iori tariamente, cidadãos carentes.
Pela ação que vem desenvolvendo em sua comunidade, a
entidade faz jus ao titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.945/94 em sua forma original.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
Wilson Pires. relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.966194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei
em epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
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Creche Escola Infantil São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lg turno, cabe-nos, agora, nos
termos regimentais, deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno.

Fundamentação
Ratificamos nosso parecer anterior, que concluiu pela

concessão do titulo declaratôrio de utilidade pública à
mencionada entidade, pelo profícuo trabalho educativo por
ela desenvolvido junto à população infantil e de baixa renda
do Bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte.

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

nQ 1.966/94 em sua forma original, no 2Q turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.977/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Santa casa de
Misericórdia de Piedade do Rio Grande, com sede no Município
de Piedade do Rio Grande.
Examinado o projeto preliminarmente pela comissão de

Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda
ng 1.
Vem agora a matéria a esta comissão para o lg turno de

deliberação conclusiva.
Fundamentação

A finalidade da entidade mencionada é prestar assistência
médica e social aos indivíduos menos favorecidos pela sorte.
Por desenvolver suas atividades desde 1988, cumprindo com
eficiência seus objetivos, entendemos que a declaração de
utilidade pública da Santa casa de Misericórdia de Piedade
do Rio Grande é uma necessidade imediata.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é favorável à aprovação

do Projeto de Lei nQ 1.977/94 com a Emenda nQ 1, da comissão
de constituição e Justiça.
Sala das comissões, 16 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 2.007/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Sebastião Helvécio,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a comissão de
Desenvolvimento da comunidade de Araxá, do Município de Rio
Preto.
Após exame preliminar da comissão de Constituição e

Justiça, que não encontrou óbices à tramitação do projeto,
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cabe-nos deliberar conclusivamente sobre a matéria, no lg
turno, na forma regimental.

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 1979, tem por finalidade o
desenvolvimento social, técnico e econômico do Distrito de
Araxá. Para atingir seus objetivos, a Comissão desenvolve um
trabalho intenso junto á juventude local, com o
encaminhamento dos jovens para cursos de treinamentos em
estabelecimentos especializados, dentro e fora do município.
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de utilidade

pública da referida entidade.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.007/94, no lQ turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.821193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, da Deputada Maria Olivia, tem por
escopo declarar de utilidade pública o Conselho Particular
Vicentino de Santana do Jacaré, com sede no Município de
Santana do Jacaré.
Aprovado no ig turno com a Emenda flQ 1, o projeto volta a
ser objeto de exame desta Comissão, no 2g turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que será
parte deste parecer.

Fundamentação
O Conselho Particular Vicentino de Santana do Jacaré é uma

entidade civil sem fins lucrativos, que tem como finalidade
unir e orientar as conferências vicentinas a ele ligadas,
além de promover obras especiais de caridade.
Importa ressaltar, como uma de suas maiores realizações, o

fato de ser a referida entidade o órgão mantenedor da Vila
Vicentina Or. Olinto Fonseca,

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.821/93, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.821/93

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

publicação.
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.827193
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Companhia
de Santos Reis, com sede no município de Monte Alegre de
Minas.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, Que não encontrou óbice à sua tramitação, cabe-nos
deliberar conclusivamente sobre a matéria, quanto ao aspecto
do mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
Evidencia-se claramente o caráter social da referida
Companhia, que procura incentivar a integração de seus
membros pela promoção de cultos religiosos e pelo estimulo
ao espirito de caridade.
Pela ação que vem desenvolvendo em sua comunidade, a
entidade faz jus ao titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.827/93 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lg TURNO 00 PROJETO DE LEI
No 1.890/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública o Hospital São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Tarumirim.
Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição, cabe-nos deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 1Q turno, conforme disposições
regimentais.

Fundamentação
O referido Hospital presta assistência à comunidade de
Tarumirim, sem distinção de raça, credo ou opinião política,
e atende gratuitamente as pessoas reconhecidamente pobres.
Proporciona, ainda, educação e orientação sanitária à
população.
Pelo trabalho desenvolvido em prol da saúde e do bem-estar
da comunidade tarumirinhense, a entidade merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei no 1.890/94 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
José Leandro. relator.

PARECER PARA 0 2g TURNO 00 PROJETO DE LEI
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NO 1.897/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

Do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em exame, que
pretende declarar de utilidade pública a Associação Agrícola
dos Sem-Terra de Tarumirim - AAST -, com sede no Município
de Tarumirim, foi aprovado no lg turno, com emenda.
Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria
no 2g turno, em cumprimento às disposições regimentais.
Nos termos do lQ do art. 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
A referida Associação é uma entidade civil sem fins
lucrativos, que tem por finalidade promover palestras,
debates, seminários ou outros eventos educacionais, versando
sobre a conjuntura agrária, económica, política, social e
histórica do País, com o objetivo de atender ás necessidades
de seus associados.
Pelos relevantes serviços que a Associação vem prestando
aos moradores do lugar em que atua, concluímos ser justa a
declaração de sua utilidade pública.

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

ng 1.897/94, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
José Leandro, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 1.897194

Declara de utilidade pública a Associação Agrícola dos Sem-
Terra de Tarumirim- AAST -, com sede no Município de
Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Agrícola dos Sem-Terra de Tarumirim - AAST -, com sede no
Município de Tarumirim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.903/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Produtores Rurais da Comunidade do Córrego Cabeceira do
Vai-Volta, com sede no Município de Tarumirim.
Após aprovação do projeto no lg turno, na forma proposta,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida Associação é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que tem por finalidade reunir recursos
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disponíveis - materiais, humanos e assistenciais -, por meio
da união de esforços, pondo-os à disposição da comunidade
para que se executem 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 1.903/94, no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.905/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

Do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em exame, que
pretende declarar de utilidade pública a Associação
Tarunirinhense de Amparo Social - ATAS -, com sede no
Município de Tarumirim, foi aprovado no IQ turno, com emenda

Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria
no 2Q turno, em cumprimento às disposições regimentais.
Nos termos do lg do art. 196 do Regimento Interno,

elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
Trata-se de uma entidade filantrópica sem fins lucrativos
que se destina a prestar assistência às famílias
necessitadas e a lutar por seus interesses e direitos
perante o poder público e em juízo.
Pelos relevantes serviços que a Associação vem prestando à

comunidade em que atua, concluímos ser justa a declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.905/94 no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
José Leandro, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NO 1.905/94

Declara de utilidade pública a Associação Tarumirinhense de
Amparo Social - ATAS -, com sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Tarumirinhense de Amparo Social - ATAS -, com sede no
Município de Tarumirirn.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.906194

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.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe-nos
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade é uma entidade civil cuja função
principal é prestar assistência a crianças e famílias
carentes. Integrar tais famílias na comunidade é outra
preocupação da Creche, que, para tanto, busca despertar o
espirito de solidariedade.
Por seu trabalho de cunho social, é a entidade merecedora

do titulo declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões apresentadas, somos favoráveis á aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.906/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.934194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Marcos Helênio,
pretende declarar de utilidade pública a Associação Semente
da Nova Sociedade de Sobrália, com sede no Município de
Sobrál ia.
Cumpridas as exigências regimentais, a proposição foi
aprovada no l Q turno; cabe, agora, a esta Comissão apreciá-
la no 2Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O objetivo da entidade é a busca da promoção de melhores
condições de vida e trabalho para pequenos produtores e da
divulgação e comercialização de seus produtos, de forma a
proporcionar a seus associados atividades de caráter
económico, cultural e desportivo.
Reconhecendo o sentido social e cultural dos serviços
prestados á comunidade pela entidade em causa, julgamo-la
merecedora do titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.934/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994,
Wilson Pires, relator,

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.941194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Roberto Carvalho,
objetiva declarar de utilidade pública a Ação Social São
Miguel - ACtEL -, com sede no Município de Santos Dumont.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, vem a matéria a
esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva,

Fundamentação
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A entidade em exame tem por finalidade prestar assistência
social às pessoas carentes da Paróquia de São Miguel e
Almas, no Município de Santos Dumont. Isso posto, julgamos
oportuna a declaração de sua utilidade pública.

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

ng 1.941/94 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994-
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.946/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, pretende declarar de utilidade pública o Asilo
Padre Augusto Horta, com sede no Município de Paraopeba.
Aprovado no lg turno, sem emendas, cabe-nos examinar a
matéria no 2g turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Pessoas idosas e inválidas são muito bem assistidas no
referido Asilo, que lhes fornece abrigo, vestuário,
alimentação e assistência médica. Trata-se de trabalho de
grande responsabilidade, que é executado com dedicação e
carinho; por isso, a entidade merece ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos favoráveis à aprovação do

Projeto de Lei ng 1.946/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
P4g 1.948/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Ronaldo
Vasconcelios, tem por objetivo declarar de utilidade pública
a Associação Feminina do Conjunto Sõcrates Marlani
Bittencourt, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lg turno, compete-nos deliberar

conclusivamente sobre a matéria, no 2Q turno.
Fundamentação

A referida Associação tem por finalidade colaborar no
planejamento de todas as obras de beneficência e assistência
social voltadas para os moradores do Conjunto Sócrates
Mariani Bittencourt, bem como empenhar-se junto às
autoridades competentes visando à melhoria das condições de
vida da comunidade.
Pelos serviços prestados, torna-se a entidade merecedora do
título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei ng 1.948/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994-
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Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.954/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, da Deputada Maria Elvira, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores Idosos e Crianças Pobres do Bairro Nacional -
ADMICPBNA -, com sede no Municipio de Contagem.
Aprovado no lg turno, com a Emenda ng 1, o projeto volta a
ser objeto de exame desta Comissão, no 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que será
parte deste parecer.

Fundamentação
A Associação dos Moradores Idosos e Crianças Pobres do
Bairro Nacional é uma entidade civil sem fins lucrativos que
tem por finalidade promover o desenvolvimento e o bem-estar
social do bairro.
Ao longo de sua curta existência, a Associação referida tem
proporcionado ampla e profunda assistência a inúmeras
pessoas carentes da região.

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

Lei 
no 

1.954/94. no 20 turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões. 16 de junho de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

Redação do Vencido no Ip Turno
PROJETO DE LEI No 1.954/94

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
Idosos e Crianças Carentes do Bairro Nacional, com sede no
Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores Idosos e Crianças Pobres do Bairro Nacional -
ADMICPBNA -, com sede no Municipio de Contagem.
ArU 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.956/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Costa,
pretende declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária e Social do Bairro Santa Luzia - ACSBSL -, com
sede no Município de Manhuaçu.
Cumpridas as exigências regimentais, a proposição foi
aprovada no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e deve esta Comissão, agora,
apreciá-la no 2Q turno de deliberação conclusiva.
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Elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo e é
parte deste parecer, para cumprimento do que prescreve o #
lg do art. 196 do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da entidade é representar o Bairro Santa Luzia,
promovendo seus interesses; incrementar o espirito de
solidariedade entre seus associados, mediante eventos de
caráter social e cultural amparar seus associados, quando
necessário, por meio de auxilio médico-hospitalar,
assistência jurídica e moral.
Reconhecemos o sentido social e cultural dos serviços que a
entidade presta à comunidade e julgamo-la merecedora do
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.956/94, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.956194

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e
Social do Bairro Santa Luzia - ACSBSL -, com sede no
Município de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária e Social do Bairro Santa Luzia - ACSBSL -, com
sede no Município de Manhuaçu.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.964/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em
análise objetiva declarar de utilidade pública o Lar do
Idoso Padre Lino José Correr, com sede no Município de
Ituiutaba.
Aprovada a proposição no lQ turno, compete-nos deliberar

conclusivamente sobre a matéria, no 2Q turno.
Fundamentação

A mencionada entidade tem por finalidade abrigar pessoas
idosas sem condições físicas ou financeiras de promover a
sua subsistência. Pelos serviços prestados, torna-se
merecedora do titulo de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei nQ 1.964/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.
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ATA DA 5519 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE JUNHO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficio nQ 78/94 (Projeto de Lei no
2.077/94), do Presidente ---co Tribunal de Contas -
Ofícios - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns
2.078 e 2.079/94 - Requerimentos ns 5.367 e 5.368/94 -
Requerimentos dos Deputados Mauro Lobo, Wilson Pires, Marcos
Helênio e Romeu Queiroz e da Comissão de Defesa do
Consumidor - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Fiscalização Financeira e dos Deputados Wanderley Ávila (2),
Péricles Ferreira, Márcio Miranda, Maria Olivia, Maria
Elvira, Roberto Amaral e Amilcar Padovani - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Simão Pedro Toledo e
Marcos Helênio - 2li PARTE (ORDEM DO DIA): 

lê 
Fase: Leitura

de comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimentos
dos Deputados Mauro Lobo e Wilson Pires; encaminhamento à
Gerência-Geral de Apoio às Comissões - Requerimento do
Deputado Marcos Helênio; deferimento - Requerimentos do
Deputado Romeu Queiroz e da Comissão de Defesa do
Consumidor; aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
77/91; requerimento do Deputado Jorge Hannas (retirada de
tramitação); deferimento - Discussão, em lg turno, do
Projeto de Lei ng 1.940/94; requerimento do Deputado Roberto
Amaral (retirada de tramitação); deferimento - Discussão, em
2g turno, do Projeto de Lei ng 1.351/93; aprovação na forma
do vencido em lg turno - Discussão, em 2g turno, do Projeto
de Lei no 1.410/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Bené Guedes - Amilcar
Padovani Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cêlio de Oliveira -
Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira
- Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinlo - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Batista - José Braga - José Maria Pinto - Kemil
Kumalra - Marcelo Cecé - Marcos Helênio - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Reinaldo
Lima - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcel los - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental.



476

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

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Simão Pedro Toledo, lQ-Secretário 'ad hoc', lê

a seguinte correspondência:
"OFICIO NO 76/94

Belo Horizonte, 14 de junho de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. , para exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto
de lei em anexo, que dispõe sobre a tabela de índices
aplicáveis aos padrões de vencimentos dos servidores do
Quadro de Pessoal, inclusive dos inativos, e dos integrantes
do Quadro Especial do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.
A proposição em tela, com pleno fundamento legal quanto a
sua iniciativa, e aprovada por unanimidade na sessão
plenária desta data, guarda identidade com o Projeto de Lei
nQ 2.016/94 remetido a essa Casa pelo Exmo. Sr.
Desembargador Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado, publicado no Diário do Legislativo de 11/5/94.
Necessário destacar que a inclusa proposta foi objeto de

constantes entendimentos com os titulares das Secretarias de
Planejamento e Fazenda, bem como na Comissão de
Compatibilização Orçamentária, da qual participam
representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, com o
objetivo de demonstrar o impacto financeiro no Orçamento
Estadual, tendo obtido aprovação.
Cumpre esclarecer, por oportuno, que não se prevê
alterações na composição do Quadro de Pessoal, considerando
o disposto no art. 104 do Projeto de Lei Complementar ng
3/90, que cuida da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, já
aprovado em redação final nessa augusta Casa.
Manifestando a V. Exa. a expressão do meu apreço.
Conselheiro Fued José Dib, Presidente.

PROJETO DE LEI Ng 2.077/94"
Dispõe sobre a tabela de índices aplicáveis aos padrões de
vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal, inclusive
dos inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de
Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - As tabelas dos padrões de vencimentos dos
servidores do Quadro de Pessoal, inclusive dos inativos, e
dos integrantes do Quadro Especial de Pessoal do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais são compostas dos
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padrões escalonados verticalmente segundo os índices
constantes no Anexo 1 desta lei.
§ lg - No valor estabelecido na letra "e" do Anexo 1 desta
lei estão incluídos:
a - o percentual de antecipação bimestral vigente a partir
de lg de março de 1994 nos termos do art. Sg da Lei n
11.115, de 16 de junho de 1993, combinado com o art. 4g da
Lei ng 11.349, de 27 de dezembro de 1993;
b - sessenta pontos da gratificação a que se refere o art.

6g da Lei nQ 11.349. de 27 de dezembro de 1993, ficando o
restante sujeito ás mesmas condições de percepção atualmente
vigentes;
c - setenta e cinco por cento do percentual da gratificação

especial criada pelo art. 2g da Lei ng 9.404, de 11 de maio
de 1987.
§ 2Q - Para fins de posicionamento na estrutura
estabelecida neste artigo, o servidor será classificado de
acordo com o atual vencimento básico, ficando assegurado aos
ocupantes dos cargos discriminados no Anexo 1 da Lei ng
10.858, de 5 de agosto de 1992, o padrão de posicionamento
na carreira que detiverem na data da publicação desta lei.
Art. 2g - O Anexo II da Lei ng 10.858, de 5 de agosto de
1992, passa a vigorar com a composição especificada no Anexo
II desta lei.
Parágrafo único - A promoção do servidor ao nível VI dos

cargos do Grupo de Nível Superior de Escolaridade, constante
no Anexo 1 desta lei, sujeita-se a condições a serem
estabelecidas em resolução do Tribunal de Contas.
Art 3g - Os cargos do Quadro Especial de Pessoal do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com a
vacância, serão automaticamente transformados em cargos de
Técnico de Controle Externo, código TC-NS-01.
Art. 4g - O Tribunal de Contas instituirá, na esfera de sua

competência, programa de assistência em creche e pré-escola
destinado aos filhos e dependentes dos servidores do seu
Quadro 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 Tribunal de Contas
Art. SQ - Poderão ser instituídos, por resolução do

Tribunal de Contas, os seguintes incentivos funcionais, além
daqueles já previstos no Plano de Carreira:

- prêmios pela apresentação de idéias, projetos ou
trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a
redução de custos operacionais;
II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito,

condecoração e elogio.
Art. 6Q - Os valores das tabelas de vencimentos, pensões e
proventos dos servidores do Tribunal de Contas 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.
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lQ - Os referidos valores serão revistos em 1Q de janeiro
de 1995, adotadas as regras para os servidores do Poder
Executivo.
6 2 - O Tribunal de Contas publicará as tabelas dos
vencimentos dos seus servidores, expressos em URv, nos
termos da lei.
Art. 7 - As despesas com a execução desta lei correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o disposto no art. Sg da Lei nQ 11.349, de 27
de dezembro de 1993.
- Publicado, vai o projeto às 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.

- Publicado de acordo com o texto original.)
(** - Os anexos mencionados foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo!! de 18/6/94.)
OFÍCIOS

Do Sr. António Augusto Junho Anastasia, Secretário do
Planejamento em exercício. encaminhando a relação dos
municípios que participaram do Programa Frentes Produtivas
de Trabalho, seus respectivos valores e datas de repasse. (-
A Comissão de Agropecuária.)
Da. Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Assuntos

Municipais em exercício, informando o recebimento da relação
das propostas eleitas prioritárias nas audiências públicas
realizadas no Estado.
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
em atendimento a oficio da Secretaria-Geral da Mesa
(formação de grupo de controladores de emergência),
informando que foram feitos contatos com a Gerência do
Programa de Higiene e Segurança do Trabalho da Assembléia
para elaboração de programa de treinamentos.
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração (3),
esclarecendo, em atenção a pedido de informações da Comissão
de Constituição e Justiça, que, quanto aos Projetos de Lei
nos 1.812/93 e 1.870/94, foi feita consulta, ainda sem
resposta, à Secretaria da Educação e, quanto ao Projeto de
Lei ng 1.789/93, a Secretaria de Administração concorda com
a decisão da Secretaria da Educação de doar o imóvel ao
Município de Cláudio e encaminha a esta Casa cópia do oficio
enviado à Procuradoria-Geral do Estado. (- A Comissão de
Constituição e Justiça.)
Do Sr. Waldemar Araújo, Presidente da Federação das
Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas
Gerais - FETRAM -, agradecendo o convite para participar da
audiência pública da região Central.

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

PROJETO DE LEI No 2.078194
Dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da

administração pública direta ou indireta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - E facultado aos órgãos e entidades das
administrações públicas direta, indireta e fundacional
conceder estágio a aluno matriculado em curso regular de
ensino, mantido pelo poder público ou pela iniciativa
privada, com funcionamento autorizado ou reconhecido pelos
órgãos competentes.

lQ - A concessão de que trata o "caput" deste artigo fica
condicionada à existência, no órgão ou entidade, de
estrutura que assegure ao estagiário experiência prática em
sua área de formação, sob supervisão e orientação de
profissional habilitado.
Art. 2Q - Para obtenção do estágio, o aluno deverá
comprovar freqüência e bom aproveitamento em curso de nível
superior, profissionalizante de 2ç grau ou de educação
especial
Parágrafo único - Considera-se bom aproveitamento a

obtenção de média global igual ou superior a 75% (setenta e
cinco por cento) dos pontos previstos nas matérias cursadas
no período letivo imediatamente anterior ao da concessão do
estágio-
Art. 3g - O estágio não cria vinculo empregaticio de
nenhuma natureza, podendo o estagiário receber bolsa, ajuda
de custo ou outra forma de contraprestação acordada em
instrumento especifico, ressalvado o disposto na legislação
previdenciária.
Art. 4g - Na contratação de estudante estagiário, serão

observadas as seguintes condições:
- celebração de convênio ou instrumento jurídico

congênere específico entre o órgão ou entidade pública e a
instituição de ensino, facultada a intervenção de agente de
integração, nos termos do art. SQ;
II - assinatura de termo de compromisso pelo estudante, ou
seu responsável, quando menor de 18 anos, e pelo
representante do órgão ou entidade pública concedente do
estágio, com a intervenção obrigatória da instituição de
ensino e do agente de integração, quando houver;
III - pagamento, pela entidade concedente, de bolsa de

estudos ou qualquer outra forma de contraprestação
especificada no convênio e no termo de compromisso;
IV - contraprestação, pelo estagiário, de atividades

definidas no termo de compromisso, com jornada máxima
limitada a 5 (cinco) horas diárias e 25 (vinte e cinco)
horas semanais, em horário compatível com a sua jornada
escolar;
V - correlação comprovada entre as atividades
desenvolvidas no estágio e a área de formação escolar do
estagiário.
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Art. S - Os órgãos e entidades públicos, mediante
convênios especificos, poderão recorrer aos serviços de
agentes de integração, que atuarão junto ao sistema de
ensino e à comunidade.
§ lg - Poderão atuar como agentes de integração entidades
públicas ou privadas sem fins lucrativos, em funcionamento
há pelo menos 2 (dois) anos na data de celebração dos
convênios com órgão e entidade pública.

2Q - A remuneração paga pelos órgãos públicos aos agentes
de integração pelos serviços administrativos efetivamente
prestados deverá constar nos convênios.
f 3Q - E vedada a cobrança, ao estudante, de taxa devida a

providências administrativas para a obtenção e a realização
do estágio.
Art. 6g - Compete aos agentes de integração:
a) identificar as oportunidades de estágio existentes e
informar as instituições de ensino;
b) prestar serviços administrativos, providenciando o
cadastramento de instituições de ensino e estudantes, e
pesquisando oportunidades de estágios:
c) selecionar, obedecidos os requisitos do art. 2Q, os
estudantes e encaminhá-los ao órgão ou à entidade concedente
do estágio;
d) participar, na forma do inciso II do art. 4, da
celebração do termo de compromisso;
e) promover, nos termos do convênio, ou quando
expressamente autorizado pela instituição de ensino, o
pagamento das bolsas e demais formas de contraprestação
acordadas.
Art. 7 - A instituição de ensino, diretamente ou por meio
de atuação conjunta com os agentes de integração,
providenciará seguro contra acidentes pessoais em favor do
estudante, sob pena de anulação do convênio.
Art. BQ - O estágio terá duração máxima de 1 (um) ano,
permitida uma única renovação por igual periodo, mediante
novo termo de compromisso.

lg - Extingue-se o estágio:
a) pela desistência manifestada por escrito pelo estudante;
b) pela não-renovação do termo de compromisso até a data de

seu vencimento;
c) pelo abandono ou conclusão do curso;
d) por Iniciativa do órgão concedente, a qualquer momento,
no caso de descumprimento das obrigações assumidas pelo
estagiário ou conduta inadequada no estágio, devendo, nessas
hipóteses, ser comunicados os fundamentos da decisão à
instituição de ensino e ao agente de integração.

- A renovaçãodo termo de compromisso pelo estagiário
fica condicionada à comprovação de seu bom rendimento
escolar, nos termos do art. 2Q desta lei.
Art. B - O estágio poderá ter sua duração limitada aos
periodos de férias e recessos escolares.
Parágrafo único - Na hipótese prevista neste artigo, a
jornada diária poderá ser de 8 (oito) horas, não
ultrapassado o limite de 40 (quarenta) horas semanais.



Art. 10 - O órgão ou entidade concedente emitirá
certificado de conclusão do estágio, no qual deverá constar
a especificação de sua natureza, a carga horária global e a
avaliação do aproveitamento do estudante.
Parágrafo único - O agente de integração, quando
expressamente autorizado no convênio, poderá emitir o
certificado de conclusão de estágio, ouvido o concedente no
que se refere ao desempenho do estudante no estágio.
Art. 11 - O disposto nesta lei não se aplica ao menor
aprendiz vinculado a empresa pública ou sociedade de
economia mista por contrato de aprendizagem, nos termos da
legislação trabalhista.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei ng 10.141. de 24 de abril de 1990.
Sala das Reuniões, de de 1994.
José Laviola
Justificação: Faz-se necessária a atualização das normas

estaduais que disciplinam a concessão de estágio pelo poder
público, tendo em vista os recentes diplomas legais que
regem a matéria. A Lei ng 8-859, de 23/3/94, por exemplo,
altera o art. lg e o § lg do art. SQ da Lei nQ 6.494, de
7/12/77, introduzindo significativas mudanças no tratamento
dado ao assunto na esfera federal
A Lei nQ 10.141, de 24/4/90, por sua vez, apresenta-se

defasada em alguns pontos, como, por exemplo, no que se
refere à admissão de estagiários por Fundos, os quais,
conforme definição dada pela Lei Complementar ng 27, de
18/1/93, são entidades meramente contábeis. sem estrutura
administrativa própria, o que conseqüentemente inviabiliza a
possibilidade de admissão de pessoal, até mesmo a de
estagiários.
Outro ponto relevante diz respeito à inclusão da figura do
agente de integração, previsto na legislação federal, no
Decreto ng 87.497, de 18/8/82, como parte interveniente no
processo Isso se justifica pelo fato de entidades dessa
natureza, como, por exemplo, o Centro de Integração Empresa
Escola de Minas Gerais - CIEF-MG -, o Instituto Euvaldo Lodi
e a Fundação Mendes Pinentel, estarem prestando bons
serviços no processo que relaciona o ensino com a
aprendizagem técnica e profissional.
Estamos certos de que, com o aperfeiçoamento da legislação

estadual ora proposta, o Estado de Minas Gerais estará dando
importante contribuição para a formação do jovem estudante.
- 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 Hp 2.079194
Cria o Programa de Estimulo à Atividade de Garimpagem no
Nordeste Mineiro - Pró-Garimpo -. possibilita a instituição
do Pólo de Garimpagem do Nordeste Mineiro, no Município de
Teófilo Otôni, e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Programa de Estimulo à Atividade de

Garimpagem no Nordeste Mineiro - Pró-Garimpo.
lo - O Programa objeto do caputH deste artigo abrange

exclusivamente os municípios compreendidos pelos vales do
Mucuri, do Jequitinhonha e do São Mateus -

§ 2Q - A implementação do Pró-Garimpo prevê a instituição
do Pólo de Garimpagem do Nordeste Mineiro, no Município de
Teõfilo Otõni, que será o gestor do programa proposto.
Art. 2g - O Programa objeto do artigo anterior terá a
seguinte destinação:

- incentivar a pesquisa, a exploração e o comércio de
pedras preciosas e semipreciosas;
II - promover a preservação das reservas, de forma a

combater a exploração indiscriminada;
III - desenvolver estudos visando à implantação de escolas

de lapidação e beneficiamento de pedras brutas;
IV - desenvolver programas de comercialização do produto,

de forma a concentrar a arrecadação fiscal e o emprego das
riquezas na região de origem;
V - desenvolver estudos visando à implantação de escola

gemo lógica
VI - promover incentivos fiscais;
VII - desenvolver programas voltados ao oferecimento de
subsídios à mão-de-obra qualificada, bem como de
equipamentos e tecnologia necessários à atividade de
lapidação;
VIII - estimular programas e convênios entre as
administrações municipais e o Estado, visando à
concretização dos interesses da região beneficiada;
IX - desenvolver programas de preservação das áreas e dos

rios atingidos durante o processo de exploração de jazidas;
X - promover o reconhecimento do produto da região em nível
internacional
XI - desenvolver programas de recuperação de áreas já
atingidas com a exploração indiscriminada.
Art. 3g - 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. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de junho de 1994.
Wilson Pires
Justificação: Os vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do São

Mateus integram uma das mais pobres regiões do mundo. Não
obstante possuírem um solo rico em minerais e outros
potenciais, carecem do incentivo do Governo para que se
possa resgatar a dignidade do seu sofrido povo.
Com a maior parte da população desenvolvendo a agricultura

de subsistência, resta aos outros a exploração do solo em
busca de uma jazida que lhes possa garantir o sustento.
Entretanto, é sabido que o verdadeiro lucro fica nas mãos
dos especuladores, que fazem a travessia do produto. Perde o
explorador, e perde o Estado.
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Não há fiscalização que garanta a arrecadação no município,
não há critérios para a exploração, não há retorno para o
Estado. Enfim, não há legislação que assegure e garanta o
comércio das pedras preciosas e semipreciosas.
O projeto tem por objetivo instituir o Pólo de Garimpagem
no Nordeste Mineiro e criar um programa que estimule a
atividade de garimpagem e o comércio de pedras preciosas e
semipreciosas nos vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do São
Mateus, tentando corrigir as distorções ocorridas devido á
pouca importância que as autoridades têm dispensado á
matéria.
E preciso gerar mão-de-obra especializada, capaz de

corresponder às expectativas do mercado de pedras. E preciso
gerar empregos e divisas para o Estado e para os municípios.
Acreditamos que a criação de um programa como este constitui
singular alternativa no combate à miséria dos vales do
Nordeste mineiro.
Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares
para a aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Política Energética e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.367/94, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando se
formule apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas à implantação do ensino de 2g grau na
Escola Estadual Jerônimo Arantes, do Município de
Uber 1 ãnd ia.
NQ 5.368/94, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando se
formule apelo ao Secretário da Educação com vistas à
inclusão de disciplina de orientação sexual no currículo da
Sa e da 6a séries do ensino fundamental das escolas
estaduais. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
Do Deputado Mauro Lobo, em que pede sejam solicitados à

Comissão de Assuntos Municipais o recebimento de documentos
e a reabertura dos processos de emancipação dos Distritos de
Juvenilia e Monte Rei, do Município de Manga.
Do Deputado Wilson Pires, em que pede se solicite à

Comissão de Assuntos Municipais a abertura dos processos de
emancipação dos seguintes distritos, integrantes dos
municípios que se seguem Topázio e Mucuri - Teófilo Otôni;
Divisa Alegre - Aguas Vermelhas; Fidelãndia - Ataléia; Ponto
dos Volantes - rtinga.
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja o Projeto de
Lei n 1.858/93 passado ao exame da comissão seguinte à que
foi distribuído, já que está vencido o prazo para a Comissão
de Administração Pública emitir parecer sobre a citada
proposição. (- A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o item VII do art. 244 c/c o art. 240 do
Regimento Interno.)
Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando seja o Projeto de
Lei no 2.016/94 apreciado em reunião conjunta das comissões
a que foi distribuído.
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Da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja
dirigida ao Presidente da República, aos Ministros da
Fazenda e da Educação e aos congressistas membros da
comissão que analisará a Medida Provisória nQ 524/94 moção
de apoio à mencionada proposição._

- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão
de Fiscalização Financeira e dos Deputados Wanderley Ávila
(2), Péricles Ferreira, Márcio Miranda, Maria Olivia, Maria
Elvira, Roberto Amaral e Amilcar Padovani.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado Simão

Pedro Toledo.
O Deputado Simão Pedro Toledo - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, ocupo a tribuna para fazer um registro que é
triste para todos os mineiros: o historiador e pesquisador
Hélio Matos Gravatá faleceu no dia 14 e deixou uma lacuna
imensa em nosso Estado no que diz respeito á pesquisa
histórica e ao significado da sua personalidade para a nossa
cultura.
Funcionário mais antigo do Arquivo Público Mineiro,
realizou uma obra elogiável, deu uma contribuição
inestimável para todas as grandes obras que versaram sobre a
história de nosso povo. Os subsídios que forneceu foram
inestimáveis. Hélio Matos Gravatá desenvolveu um trabalho
elogiável no que tange à pesquisa em nosso Estado. E de
destacar que seus trabalhos contribuíram para que tivéssemos
uma obra preciosa em termos de literatura, que foi a
compilação dos trabalhos de Carlos Drummond de Andrade
escritos na década de 30, sob pseudônimo. Deve-se a ele,
Gravatá, esse trabalho de pesquisa, que permitiu a
identificação de um trabalho do grande poeta mineiro. Esse
trabalho constituiu um estudo comparativo de estilo e
redundou nessa obra admirável que a Secretaria da Cultura
houve por bem publicar.
Por isso, fazemos com pesar o registro desse falecimento,
porque fica uma lacuna imensa em nosso Estado no que tange a
esse trabalho tão nobilitante quanto difícil que é o da
pesquisa histórica. Hélio Gravatá legou a Minas e ao Brasil
uma lição de vida, de entusiasmo e de trabalho, que ele
soube tão bem executar, com grande dignidade, até os últimos
momentos de sua existência. De resto, cabe proclamar a
verdade contida no Eclesiastes e que tão bem se aplica a
ele: "A boa vida tem o número limitado de dias; o bom nome,
porém, permanecerá para sempre " . Muito obrigado.

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

Helênlo.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
distinto público presente, estamos ocupando mais uma vez
esta tribuna, para levantar um assunto que poderia ter sido
abordado em uma questão de ordem. Entretanto, preferimos
usar esse espaço para fazer uma cobrança à Mesa. No caso, a
Presidência poderia, no decorrer de nossa fala ou logo após.



dar um retorno. Inclusive, ontem, uma cobrança análoga foi
feita pelo Deputado Gilmar Machado sobre outra CPI. Mas,
agora, não estou fazendo a cobrança da CPI da Moradia, por
cuja instalação também estamos esperando. Estamos
preocupados também com outra CPI, que seguiu seus trâmites
legais, mas até hoje não foi instalada. Estamos apreensivos
com a sua validade, com a sua constituição e queremos saber
se o Regimento Interno permite que seus prazos sejam
postergados. Para resolver esse problema estamos
apresentando o seguinte requerimento.
- Lê requerimento em que solicita, nos termos do art. 60, §

3g, da Constituição Estadual; dos arts. lg e 4g da Lei nQ
1.579 (federal), de 18/3/52. e do Regimento Interno desta
Assembléia, especialmente os arts. 83, incisos XI e XXXIII;
84, inciso 1; 113; 177. § lg, inciso II: 178; 244, inciso
XXV; 245, inciso XX. e 289, seja recebido e despachado
requerimento de sua autoria, assinado por 1/3 dos membros
desta Casa, protocolado pela Secretaria-Geral da Mesa as
9h26min do dia 26/5/94, em que pleiteia seja constituida
comissão parlamentar de inquérito para buscar
esclarecimentos acerca de irregularidades na direção da
Caixa Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito,
criada pela Lei ng 977, de 17/9/27, a partir da extinção
daquelas corporações em 30/12/69, conforme denúncias
apresentadas à Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa.
A justificação é a que se segue.
"As comissões parlamentares de inquérito, direito

consagrado às Casas parlamentares, têm "status"
constitucional e são historicamente entendidas como
prerrogativa da minoria nas Assembléias.
Consoante as disposições legais e constitucionais,
necessita-se, para a abertura de uma CPI, tão-somente do
preenchimento dos requisitos relativos à existência de fato
determinado a ser investigado e que a terça parte da Casa
subscreva o pedido.
Tal é o entendimento consagrado universalmente, seja pela

tradição democrática do mundo ocidental, seja pela natureza
que lhe garantem a Constituição e as leis brasileiras, bem
como nossos principais magistrados e tratadistas.
Desde que se encontra á disposição do Presidente da

Assembléia o requerimento devidamente instruído, exigindo a
abertura da CPI, não lhe cabem prazos nem considerações,
senão o recebimento da proposição.
Cabe ressaltar, ainda, que nosso pedido foi recebido pela
Mesa já há 20 dias, que requerimento de idêntica natureza,
protocolado apôs o nosso, já foi devidamente despachado e
que foi instalada a comissão que se solicitou.
Recordamos, finalmente, que não podemos permitir que se
transija quando estamos tratando de interesses fundamentais
para vidas humanas, mormente nesse caso, quando cuidamos de
zelar pelos direitos de aposentados e pensionistas.
Assim é que, conforme o obrigam a Constituição, a lei e o
Regimento Interno deste parlamento, requeremos do nobre
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Presidente o respeito que todo cidadão merece e o
conseqüente despacho pretendido.
Sr. Presidente, estamos aguardando, até o final deste

expediente, um retorno sobre a questão dessa outra CPI.
Tivemos, ontem, o questionamento relativo á CPI q ue trata

do superfaturamento em conjuntos habitacionais. Sabemos que,
nesse caso, houve um artificio, usado por um Deputado do
P505 - e é bom dizermos seu nome, Deputado José Militão,
para que os outros Deputados do partido não sejam atingidos
- que protelou o andamento da CPI, que, até hoje, não
apresentou resultados.
Gostaríamos de saber quais os motivos ou quem estaria
influenciando no sentido da não-instauração da referida da
CPI.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)4 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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Fiscalização Financeira - aprovação, na 126 Reunião
Ordinária, do Projeto de Resolução ng 2.067/94, de sua
autoria (Ciente. Publique-se); pelos Deputados Wanderley
Ávila (2) - falecimento do Sr. Elmir Sebastião Aguiar e da
Sra. Josefa Pereira da Silva, em Várzea da Palma; Péricles
Ferreira - falecimento da Sra. Maria da Conceição Borges.
nesta Capital; Márcio Miranda - falecimento da Sra. Angelita
Pozzolini Froes, em Divinõpolis; Maria Olivia - falecimento
do Sr. João Jibran, em Campo Selo; Maria Elvira -
falecimento da Sra. Áurea Lúcia Sarros, nesta Capital
Roberto Amaral - falecimento da Sra Maria das Dores
Rodrigues, em Montes Claros; Amilcar Padovani - falecimento
da Sra. Glória Aroni de Oliveira, em Juiz de Fora (Ciente
Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, são despachados á Gerência-Geral de Apoio às

Comissões, cada um por sua vez, nos termos regimentais,
requerimentos dos Deputados Mauro Lobo, solicitando a
reabertura dos processos de emancipação dos Distritos de
Juvenilia e Monte Rei, no Município de Manga; e Wilson
Pires, solicitando a reabertura dos processos de emancipação
dos Distritos de Topázio e Mucuri, no Município de Teõfiio
Otõni; de Divisa Alegre, no Município de Águas Vermelhas,
Fidelândia, no Município de Ataléia, e de Ponte dos
Volantes, no Município de Itinga.
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênlo

que, nos termos dos arts. 134, inciso I. e 140 do Regimento
Interno, solicita seja o Projeto de Lei ng 1.858/93, de sua
autoria, enviado para exame da comissão seguinte, uma vez
que a Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para
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sobre ele emitir parecer. Esta Presidência defere c
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244,
c/c o art. 240. do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita
reunião conjunta para a apreciação do Projeto de Lei nç
2.016/94, do Tribunal de Justiça. Em votação, c
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado,
Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, em que

solicita seja apresentada moção de apoio à Medida Provisória
nQ 524/94, que estipula as regras para a correção das
mensalidades escolares. 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 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 77/91, do Deputado Jorge Hannas, que dispõe sobre o
tombamento de imóveis situados nas Avenidas Hermilo Alves e
Eduardo Magalhães, na cidade de São João dei-Rei. Incluído
em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento
Interno. Em poder da Mesa requerimento do autor, em que
solicita a retirada de tramitação do projeto. A Presidência
defere o requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.940/94, do

Deputado Roberto Amaral, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de São Francisco. Incluído em ordem
do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Em
poder da Mesa requerimento do autor, em que solicita a
retirada de tramitação do projeto. A Presidência defere o
requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 244 do
Regimento Interno.
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, em 2Q
turno, na forma do vencido em lg turno, o Projeto de Lei n
1.351/93, do Deputado António Pinheiro, que institui o
cadastro estadual dos estabelecimentos que comercializam
tintas em aerossol e dá outras providências, e o Projeto de
Lei nQ 1.410/93. do Deputado José Laviola, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de São João
Evangelista. (A Comissão de Redação.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 17, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.898/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Raul Messias,
objetiva declarar de utilidade pública o Asilo Raimundo
Albergaria, com sede no Município de Tarumirim.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emendas, cabe-nos
analisar a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Amparar idosos de ambos os sexos e assisti-]os em termos
materiais e espirituais são as metas do Asilo Raimundo
Albergaria.
A julgar por sua devotada atuação, é a entidade merecedora
do titulo de utilidade pública Que se propõe lhe seja
concedido.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos favoráveis à aprovação do

Projeto de Lei nQ 1.898/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1994.
José Leandro, relator.
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Belo Horizonte, terça-feira, 21 de junho de 1994

ATAS

ATA DA ss» REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE JUNHO DE 1994

Presidência do Deputado Agostinho Patrus
SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): ia Fase:
Ata - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Bonifácio
Mourão - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Antônio
Júlio - Arnaldo Canarinho - Bonifácio Mourão - Eduardo Brás
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Jaime Martins - João Batista - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Maria Dlivla - Milton Salles - Péricles Ferreira
- Ronaldo Vasconcel los - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrus) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretãrio para proceder à leitura da ata
da reunião anterior. Na sua ausência, com a palavra, o
Deputado Ibrahim Jacob.

tg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ibraflim Jacob. 2Q-Secretário "ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores Inscritos para o Pequeno Expediente.

Oradores Inscritos
O Sr, Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs Deputados, senhores e senhoras, hoje subo a
esta tribuna para exaltar uma das figuras femininas mais
suaves do Município de Serro. Trata-se da Irmã Maria do
Carmo de Assis Martins.
Natural de Itabira, ingressou na companhia das filhas da
caridade a l/5/44, tendo completado, este ano, seu
cinqüentenárlo de dedicação religiosa.
Há 21 anos em Serro, já é considerada por todos como

serrana.
A Irmã Maria do Carmo atuou como professora no Colégio
Nossa Senhora da Conceição, onde hoje cuida da sua
biblioteca Leva o conforto de comunhões a domicilio e ajuda
grandemente na secretaria da paróquia. Além disso, aos
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domingos, dedica-se integralmente ao Distrito de Pedro
Lessa. onde dirige o culto dominical, coordena a catequese e
dá cursos de batismo e crisma. Já ministrou cursinhos de
bordado e ainda arranja tempo para ministrar aulas
particulares de inglês para alunos de 5 a Ba série. Como se
pode ver, o dinamismo da Irmã Maria do Carmo é realmente de
deixar-nos admirados.
Entretanto, não é e nem foi só em Serro que Irmã Maria do
Carmo vem praticando a caridade: já rodou grande parte do
Pais distribuindo o seu sorriso, a sua doçura e fazendo o
bem.
Iniciando sua vida religiosa na província do Rio, atuou

como professora em Joinville, Entre-Rios de Minas, Mariana,
Belo Vaie, Campina Verde, Brasília, Varginha e Rio
Piracicaba.
Em sua vida não desempenhou somente funções de professora,
mas também atuou como agente de pastoral em missões
populares, em Campina Verde, em favelas na Asa Norte de
Brasilia, na pastoral do enfermo no Hospital de Varginha e
na pastoral da Paróquia de Rio Piracicaba. Em Goiãnia, atuou
ainda como secretária na escola de enfermagem e ministrou
aulas na Colônia Santa Maria, que cuida dos hansenianos.
Habilitada pelo Colégio Nossa Senhora das Dores, de
Itabira, no 2g grau, especializou-se em francês, no Rio; em
inglês, em Belo Horizonte, e em música e canto, em Curitiba.
Tendo como lema 'Â caridade do Cristo crucificado nos
impele" e convivendo com outras almas como a sua,
inteiramente doadas a Deus no serviço dos pobres, Irmã Maria
do Carmo de Assis Martins é merecedora de toda esta nossa
homenagem, razão pela qual lhe prestamos a mais justa das
homenagens, requerendo á Mesa, ouvido o Plenário, seja
registrado nos Anais desta Casa um voto de louvor pelo
cinqüentenãrio de dedicação religiosa e exemplar vida
evangélica da Irmã Maria do Carmo.
Parabéns. Irmã. Minas Gerais, nossa região e especialmente

o Serro se orgulham do seu trabalho.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,
comunicações a serem feitas, Líderes inscritos nem oradores
para o Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de debates de segunda-
feira, dia 20 , às 20 horas. Levanta-se a reunião,

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.240194,
QUE FIXA LIMITE PARA O VALOR DAS MULTAS INCIDENTES SOBRE
DÉBITOS RELATIVOS A IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Márcio Miranda, Roberto Luiz
Soares, Célio de Oliveira e Ailton Vilela (substituindo este
ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do
BRD), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc', Deputado Márcio Miranda,
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declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator. 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 Márcio
Miranda e Roberto Luiz Soares, respectivamente. O Presidente
"ad hoc" empossa o Vice-Presidente, que, por sua vez, no
exercício da Presidência, dá posse ao Presidente eleito, O
Deputado Márcio Miranda agradece a escolha de seu nome e
designa para relator da matéria em pauta o Deputado Roberto
Luiz Soares. 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, 18 de maio de 1994.
Márcio Miranda, Presidente , - Jorge Hannas - Jorge Eduardo.
ATA DA llSã REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia nove de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Baldonedo Napoleão e Bernardo Rubinger (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 aberta a
reunião 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 reunião tem por finalidade apreciar a pauta e
redistribui os Projetos de Lei nos 1.410 e 1.563/93 aos
Deputados Bernardo Rubinger e Baldonedo Napoleão,
respectivamente. Encerrada a l parte dos trabalhos, passa-
se à la fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação de
proposição da Comissão, O Deputado Cêlio de Oliveira
apresenta o anteprojeto de resolução que dispõe sobre a
concessão de auxílios financeiros diversos mediante recursos
consignados no orçamento da Assembléia Legislativa,
estabelece critérios para a sua distribuição e dá outras
providências. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
anteprojeto, que, em seguida, é subscrito pelos membros
presentes da Comissão. Neste momento, registra-se a presença
do Deputado Marcos Helênio, A Presidência passa à 2a 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 Bernardo Rubinger
emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.410/93, no 2Q turno, na forma proposta.
O Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 1,563/93, no 2
turno, na forma do vencido no lg turno. Colocados em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Encerrada essa fase, passa-se à 3a fase da Ordem
do Dia , com a discussão e a votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Roberto Amaral emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do Requerimento flQ 5.250/94. Colocado em votação,
é o requerimento aprovado. Relator também do Requerimento ng
5.288/94, o Deputado Roberto Amaral emite parecer, mediante
o qual conclui pela rejeição do requerimento acima
mencionado. Submetida a votação, é a matéria rejeitada. Logo
após, a Presidência designa o Deputado Roberto Amaral para
relatar os processos de aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais das seguintes entidades: Associação das
Vilas de Contagem, de Contagem; Instituto Educacional de
Jequitinhonha, de Jequitinhonha; Associação dos
Proprietários e Moradores do Distrito de Topázio, de Teófilo
Otôni; Centro Infantil Comunitário Creche Liginha, de Belo
Horizonte; Caixa Escolar Santa Terezinha, de Santos Dumont;
Caixa Escolar Amália Nepomuceno de Souza -Escola Estadual
Governador Valadares, de Conceição das Alagoas; Loja
Maçônica Renovação e Fidelidade nQ 133, de Pirapora; Centro
de Defesa dos Direitos Humanos, de Uberlândia; Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Taboão, de Duro Fino;
Associação Comunitária dos Moradores da Pedreira, de Campo
Belo; Centro Comunitário Rural de Lagoa de Baixo, de
Rubelita; Lar São Vicente de Paulo, de rllcinla; Hospital
Wilkinson de Souza Meirelles, de Miradouro; Conselho Central
Diocesano de Uberaba da Sociedade São Vicente de Paulo, de
Uberaba; Associação Comunitária dos Bairros Bela Vista e
Kennedy, de Governador Valadares; Lar da Criança Feliz, de
Paineiras; Creche Escolinha Beija-Flor Sociedade de
Assistência à Infância de Coronel Murta, de Coronel Murta;
Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural dos Pequenos
Produtores Rurais da Comunidade de Ardópoles-Atoleiro, de
Rio Pardo de Minas; Conselho de Desenvolvimento Comunitário
da Sede do Municipio de Divino, de Divino; Conselho
Comunitário Rural da Comunidade Cacoco de Baixo, de
Divinópolis; Associação Comunitária do Lago de Três Marias,
de Três Marias; Caixa Escolar Oswaldo Vicintin. de Várzea da
Palma; Associação Pesca Maravilhosa, de Rubelita; Conselho
Comunitário dos Pequenos Produtores Menheiros e Parceiros da
Comunidade de Malhada Alta, de Icarai de Minas; Hospital
Evangélico de Carangola, de Carangola; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Santa Rita. de Peçanha; Grupo
Gente Nova - GGN -. de Governador Valadares; Instituto
Educacional de Jequitinhonha. de .Jequitinhonha; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Indianópolis - CODEMI -, de
Indianõpolis; Associação Amigos do Bairro Vila Nova - AAB -,
de Mantena; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE -, de Sacramento; Rotary Club de Visconde do Rio
Branco, de Visconde do Rio Branco; Aliança Nacional da
Juventude, de Pouso Alegre; ACD - Associação de Crianças
Deficientes, de Uberaba; Associação Comunitária da Zona Sul
do Conjunto Sir - ACOSSIR -, de Governador Valadares;
Associação Comunitária do Bairro Alto Santa Cruz, de Itinga;
Associação Beneficente Irmão Sol - Irmã Lua - ABISIL -, de
Itaipé; Associação Comunitária Jatobá, de Belo Horizonte e
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Populares de tapu, de Iapu A seguir, a Presidência designa
o Deputado Bernardo Rubinger para relatar os processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades; Movimento Cultural Jovem de Itambacuri
- MOCUJOI -, de Itambacuri; Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -. de Uberlândia; Centro Comunitário
Rural Lagoa de Baixo, de Belo Horizonte; Associação de
Amigos e Moradores do Bairro de Lourdes, de Governador
Valadares; Caixa Escolar Artur Napoleão, de Barroso;
Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários
de Oivinôpolis, de Divinópolis; Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Santa Margarida, de Santa Margarida; Associação
dos Moradores de Mandacaru, de São João do Paraíso; Centro
Comunitário Promorar Baixinha, de Rubim; Associação
Comunitária de Santa Bárbara, de Santa Bárbara; Associação
de Proteção á Infância de Santa Luzia, de Santa Luzia; Caixa
Escolar Artur Napoleão, de Barroso; Associação de
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de Ressaquinha, de
Ressaquinha; Santa Casa de Misericórdia de Piedade do Rio
Grande, de Piedade do Rio Grande; Associação Amigos de
Palmópolis, de Palmõpolis e Associação Comunitária Nossa
Senhora de Fátima do Bairro do Carmo, de Barbacena. Com a
palavra, os mencionados relatores emitem seus pareceres,
mediante os quais concluem pela aprovação dos supracitados
processos de aplicação de recursos oriundos de subvenções
das referidas entidades. Colocados em discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. A seguir, a
Presidência designa o Deputado Roberto Amaral para relatar
os processos de aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais das seguintes entidades: Associação Comunitária dos
Quartéis, de Inhaúma; Obras Sociais São Jorge, de Belo
Horizonte; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Sesmarias, de Coração de Jesus; Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Américo Silva, de Lagoa da Prata;
Província Carmelitana de Santo Elias, de Belo Horizonte;
Associação Comunitária de Agua Comprida, de Agua Comprida;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de
Teõfilo Otôni; Fundação Nossa Senhora do Patrocínio do
Santisssimo Sacramento, de Sacramento; Serviço Promocional
de Assistência á Família - SERPAF - , de Sete Lagoas;
Fundação Municipal do Bem-Estar do Menor - FUMBEM -, de
Diamantina; Caixa Escolar Professora Evangelina Meirelies de
Miranda , de Pouso Alegre; Associação Mineira de Defesa do
Ambiente - AMDA -, de Belo Horizonte; Caixa Escolar
Monsenhor Lisboa, de Paula Cândido; Associação dos Moradores
do Bairro Matinha, de Teófilo Otõni; Igreja Pentecostal
Cristo é a Vitória, de Pirapora; Caixa Escolar da Escola
Estadual Alexandre Bernardes Primo, de Lagoa da Prata;
Sociedade dos Amigos do Loteamento do Bairro Santa Tereza.
de Barbacena; Obras Sociais Vovó Faleiro, de São João de]-
Rei; Centro Comunitário do Bairro Consolação, de Diamantina;
Associação de Assistência a Carentes de Pirapora, de
Pirapora; Fundação Champagnat, de Mateus Leme; Caixa Escolar
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Isaias Pereira de Carvalho. de Poço Fundo; Fundação Hospital
São José de Botelhos, de Botelhos; Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Bom Despacho;
Associação dos Caminhoneiros de Cláudio, de Cláudio;
Associação da Santa Infância de Uberaba, de Uberaba;
Associação Comunitária de Canabrava, de São Francisco, e
Cia. Absurda, de Belo Horizonte, O Deputado Roberto Amaral
requer sejam esses processos convertidos em diligência às
mencionadas entidades. A Presidência defere o requerimento.
Logo a pós, designa o Deputado Baldonedo Napoleão para
relatar os processos de aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais das seguintes entidades; Associação
Comunitária de Brejinho, de Icarai de Minas; Centro de
Aprendizagem Comunitária, de São Domingos; Lar dos Meninos
Dom Orione, de Belo Horizonte; Recanto São Sebastião, de
Igarapé; Creche Recanto Comunitário Criança Feliz, de Belo
Horizonte; Caixa Escolar da Escola Estadual Aurélio Luiz da
Costa, de Uberaba; Desafio Jovem Hebrom, de Vargem Alegre;
Associação Feminina do Sol Nascente, de Ibirité; Associação
Comunitária Santa Terezinha, de Alto Rio Doce; Associação de
Auxílio ao Deficiente Fisico, de Formiga; Lira Nossa Senhora
das Mercês, de São Tiago; Associação da Mulher em Prol da
Comunidade, de Salinas; Associação Comunitária de Joaquim
Fel icio, de Joaquim Felicio; Associação dos Moradores de
Linópolis, de Linópolis; Província dos Capuchinhos de Minas
Gerais, de Governador Valadares; Lar dos Meninos Dom Orione,
de Belo Horizonte; Associação Comunitária dos Amigos de
Congonhas, de Congonhas; Associação Comunitária São
Sebastião, de Belo Horizonte; Núcleo Esportivo Real Minas,
de Barbacena; Creche Municipal Tia Celeste, de Santana do
Manhuaçu; Creche da Ação Social da Paróquia Bom Pastor, de
Belo Horizonte; Conselho de Desenvolvimento Comunitário do
Distrito de São José do Buriti, de Feli><lândia; Movimento
Social de Promoção Humana, de Pouso Alegre; Grupo
Espiritualista Estrela da Paz, de Belo Horizonte; Cáritas
Diocesana de Almenara, de Jequitinhonha; Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário
de Prata, de Prata; Núcleo Assistencial Central de Santa
Bárbara do Tugúrio, de Santa Bárbara do Tugúrio; Lions Clube
Divinópolis Pioneiro, de Divinópolis; MOP'S - Movimento de
Promoção Social, de Belo Horizonte; Associação de
Desenvolvimento Comunitário Vau dos Machados, de Vau dos
Machados; S/C - Seminário Sagrado Coração de Jesus, de Belo
Horizonte; Ekigarra Esporte Clube, de Betim; Associação
Comunitária Nossa Senhora da Conceição da Vila São Rafael do
Bairro Esplanada, de Belo Horizonte; Assistência Social da
Criança e do Adolescente - ASCA -, de Carneirinho;
Conferência de São Sebastião, da Conferência de São Vicente
de Paulo, de Biquinhas; Associação Comunitária dos
Agricultores e Trabalhadores Rurais de São Sebastião do Gil,
de Desterro de Entre-Rios; Associação Beneficiente São João
Batista, de Visconde do Rio Branco; Associação Concreta dos
Amigos e Moradores de Palmital dos Carvalhos - ACAMPE -, de
Senhora dos Remédios; Clube do Menor, de Pouso Alegre;
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Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Nossa Senhora da
Glória, de Belo Horizonte; Associação de Ação Comunitária de
Lavrinha, de São Francisco; Associação dos Moradores do
Bairro Rio Novo, de Januária; Associação de Proteção à
Maternidade e á Infância de Felisburgo, de Felisburgo;
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Montes Claros e
do Norte de Minas Gerais, de Montes Claros; Associação dos
Moradores da Vila Santo António do Rio Grande, de Fronteira;
Creche Comunitária Maria Bessa, de Belo Horizonte;
Associação Beneficente São Vicente de Paulo, de Iturama;
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro
Caiçaras, de Barbacena; Associação Comunitária Pró-
Desenvolvimento de Santa Maria do Suaçui, de Santa Maria do
Suaçui ; Creche São Francisco de Assis, de Santa Maria do
Suaçui, e Legião de Assistência Cristã - LAC -. de Uberaba-
0 Deputado Baldonedo Napoleão apresenta requerimento em que
solicita sejam esses processos convertidos em diligência às
entidades relacionadas. A Presidência defere o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, o Deputado Célio de
Oliveira agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária a ser
realizada no dia 14/6/94. ás 15 horas, na Sala das
Comissões, com a finalidade de se apreciar a matéria
constante na pauta, determina que se lavre a ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Márcio Miranda - José

Renato - Roberto Amaral - Marcos Helênio,
ATA DA 125a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia quatorze de junho de mil novecentos e
noventa e Quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral, José Renato e
Márcio Miranda (substituindo este ao Deputado João Marques,
por indicação da Liderança do PP), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Célio de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que esta reunião
tem por finalidade apreciar as matérias constantes na pauta
e redistribui ao Deputado Marcos Helênio o Projeto de Lei n
1.757/93. Logo após, passa á leitura da correspondência
enviada pelo Dr. Antônio Cláudio Vieira, Presidente da
Câmara Municipal de São Francisco, em que solicita seja
apresentado ao projeto do orçamento do Estado proposição
visando a que se priorizem por regiões as obras e os
investimentos do orçamento estadual. Encerrada a la parte
dos trabalhos, passa-se à 2 fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Marcos Helênio emite seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 1-757/93, no l
turno, na forma do Substitutivo no 1. Submetido a discussão
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e votação, é aprovado o parecer. Encerrada essa fase,
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
Marcos Helênio para relatar os processos de aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais das seguintes
entidades: Caixa Escolar Professor Vitério Leopoldino da
Silva, de Itapagipe; Centro Comunitário Materno Infantil São
José Operário, de Uberaba; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Monte Selo, de Carbonita; Associação de
Desenvolvimento Comunitário da Matão - ADCM -. de Rio
Vermelho; Associação Educativa e Cultural de Igarapé -
ASSECIG -, de Igarapé; Centro Espirita Vicente de Paulo, de
Conceição das Alagoas; Conselho Central Nossa Senhora do
Pilar, de São João de]-Rei; Associação Comunitária Lar Menor
de Paulistas, de Paulistas; Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Areião de Crucilândia; Conselho
Municipal de Desenvolvimento Comunitário e Social de
Itaguara, de Itaguara; Associação dos Pequenos Produtores
Rurais de Argola, de Paraíso; Associação Comunitária
Educacional de Belo Oriente, de Belo Oriente; Associação dos
Amigos e Moradores do Bairro Santa Maria, de Uberaba;
Associação dos Moradores dos Bairros Catalão, Bela Vista e
São José, de Divinópolis; Obras Sociais Senhora da Glória,
de Belo Horizonte; Associação dos Moradores de Cabeceira de
São Pedro, de Teófilo Otõni; Associação Comunitária Rural de
Porteira Nova, de Pajeú; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Duas Barras, de Padre Paraíso; Conselho
Comunitário de Agua Branca de Minas, de Comercinho; Grupo
Teatral Carlos Chagas, de Carlos Chagas; Casa da Amizade das
Senhoras dos Rotarianos de Lagoa da Prata, de Lagoa da
Prata; Associação Comunitária dos Bairros do Município de
Luz, de Luz; Caixa Escolar Monsenhor Alfredo Dohr, de Lagoa
da Prata; Lira Monsenhor Otaviano, de Santo Antõnlo do
Monte; Caixa Escolar Joaquim Afonso Rodrigues, de Carmo da
Mata; Instituto Educacional de Jequitinhonha, de
Jequitinhonha; Centro Cultural de Araçuai Nagô, de Araçuai;
Sociedade Unidos Cachoeirense -SUC-, de Chapada do Norte;
Santa Casa de Misericórdia do Rio Novo, de Rio Novo;
Hospital e Maternidade Maria Eloy. de Palma; Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -. de Juiz de Fora;
Instituto Dona Selva, de Guarará; Associação Comunitária
Beneficente dos Moradores do Bairro Porto Alegre, de Itinga.
Logo após, a Presidência designa o Deputado Márcio Miranda
para relatar os processos de aplicações de recursos oriundos
de subvenções sociais das seguintes entidades: Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Sete Lagoas;
Creche Centro Infantil União, de Belo Horizonte; Irmandade
de Nossa Senhora das Vitórias, de Belo Horizonte; Instituto
Recanto de Paz, de Governador Valadares; Conferência Santo
Antônio da Sociedade São Vicente de Paulo, de Peçanha;
Conselho Central de Governador Valadares da SSVP, de
Governador Valadares; Ação Social Paroquial da Paróquia
Nossa Senhora da Conceição, do Serro; Federação Municipal
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das Associações Comunitárias de Januária - FACOMJAN -, de
Januária; Conselho Particular de Japaraiba da SSVP, de
Japaraiba; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arcos, de
Arcos: Sociedade de São Vicente de Paulo, de Formiga:
Associação Comunitária de Pedras, de Itatiaiuçu; Associação
do Bairro Santa Aguida, de Mateus Leme; Entidade de
Assistência Social Paulo VI. de Congonhal; Conselho
Particular de Ouro Preto da SSVP. de Ouro Preto; Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Teôfilo Otôni, de Teófilo Otõni:
Centro Cultural de Araçuai Nagô, de Araçuai ; Serviço de
Obras Sociais, de Pedra Azul; Associação de Trabalhadores de
Medina. de Medina; Associação de Moradores do bairro Nações,
de Divinôpolis; Associação dos Amigos de Auxilio Mútuo e
Assistencial do Bairro Serra do Cabral, de Cambu'i; Fundação
Geriátrica Educacional Padre Antônio Pascoal, de Cambui;
Irmandade dos Congados de Nossa Senhora do Rosário, de Carmo
da Mata; Caixa Escolar Vinicius Meyer, de Pouso Alegre;
Associação dos Moradores dos Bairros Pereira, Tanque,
Laranjal e Rená, de Ouro Fino; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Laranjal, de Laranjal; Caixa Escolar
Waidomiro Magalhães Pinto, de Várzea da Palma. Prosseguindo.
a Presidência distribui ao Deputado José Renato os processos
de aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades: Caixa Escolar Deolindo de Freitas
Paixão, de Conceição das Alagoas; Caixa Escolar Idalina
Horta Galvão. de São João de]-Rei; Associação dos Moradores
do Bairro Cidade Nova, de Maravilhas; Núcleo Assistencial
Espirita Maria da Cruz, de Ipatinga; Sociedade São Vicente
de Paulo, de Campo do Meio; Creche Comunitária Menino Jesus,
de Elôi Mendes; Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora da
Piedade, de Itaúna; Associação de Moradores do Bairro Bom
Sucesso, de Tupaciguara; Grupo Comunitário Ourval Dias de
Abreu, de Uberaba; Núcleo Comunitário dos Amigos do Bairro
Gonçalves, de Poço Fundo; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Dom Corrêa, de Manhuaçu; Sociedade de Cultura
Musical de Barbacena, de Barbacena; Associação dos Amigos da
Cidade de Itacambira, de Itacambira; Fundação Educacional
Lucas Machado, de Belo Horizonte; Creche Raio de Luz, de
Teófllo Otôni; Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, de
Divinópolis; Casa de Recuperação Dona Zulmira da SSVP, de
Governador Valadares: Associação Unidos dos Córregos dos
Prazeres, Limoeiro e Onça, de Governador Valadares;
Associação Comunitária do Bairro Santa Paula, de Governador
Valadares; Lira 30 de Janeiro, de Governador Valadares;
Associação Samuel Domingues Gomes, de Governador Valadares;
Obras da Paróquia Nossa Senhora das Graças, de Mantena;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de
Alpinópolis; Núcleo São Francisco de Assis - Núcleo dos
Hansenianos de Lagoa da Prata, de Lagoa da Prata; Associação
Comunitária Morrinhos, de Aguas Vermelhas; Associação dos
Moradores da Comunidade de Pinhãozeiro, de Salinas; Conselho
Comunitário Rural da Comunidade de Galiléia do Município de
Caparaó, de Barbacena: única Central das Associações de
Moradores - UCAM -, de Pouso Alegre, e Centro Comunitário
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Altino Barbosa, de Teófilo Otõni. Com a palavra, os
mencionados relatores emitem seus pareceres, mediante os
quais concluem pela aprovação dos supracitados processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais das
referidas entidades. Colocados em 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 desta Comissão para a
próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia
15/6/94, na Sala das Comissões, com a finalidade de se
apreciarem as matérias constantes na pauta, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de junho de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - José Renato - Wilson Pires
- Péricles Ferreira.
ATA DA 126g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia quinze de junho de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célio de Oliveira, José Renato, Péricles Ferreira
e Wilson Pires (substituindo este ao Deputado João Marques,
por indicação da Liderança do PP), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Péricles Ferreira que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta, redistribui o Projeto de Lei ng
1097/92, da Deputada Maria José Haueisen, no lQ turno, ao
Deputado Wilson Pires e distribui o Projeto de Resolução ng
2.067/94, desta Comissão, no 2g turno, ao Deputado José
Renato. Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se á 2já
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. D Deputado Wilson Pires emite parecer,
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.097/92 no
lg turno, com a Emenda no 1. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, a Presidência
passa á 3 fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
de proposição que dispensa a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado José Renato emite parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação do Projeto de Resolução ng
2.067/94 no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Colocado em votação, é aprovado o projeto. Cumprida a
finalidade da reunião, 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, 16 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helénio - Pêricles

Ferreira - Geraldo Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO
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PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.001/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Romeu Queiroz,
pretende declarar de utilidade pública a Associação das
Damas de Caridade, com sede no Município de Poços de Caldas.
Cumpridas as exigências regimentais, a proposição foi
aprovada no lg turno e deve esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2g turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço tem por objetivo assistir idosos
carentes e pessoas inválidas. Fundou e mantém, no referido
município, o Asilo São Vicente de Paulo.
Reconhecemos o sentido social dos serviços que a entidade
presta à comunidade e julgamo-la merecedora do titulo
declaratório de utilidade pública.

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

2.001/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator,
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Belo Horizonte, Quarta-feira, 22 de junho de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE JUNHO DE 1994

Presidência do Deputado Cõssimo Freitas
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Â5 201h15min, comparecem dos Deputados:
Cóssimo Freitas - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -

Tarcisio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado Cóssimo Freitas) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
presente reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 21, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (
Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 28fl REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e
votação de proposições: Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei nQ 1.984/94; parecer oral do relator;
discurso do Deputado Gilmar Machado: apresentação das
Emendas nps 23 a 25; encerramento da discussão; votação do
projeto, salvo emendas; discurso do Deputado Dilzon Meio;
aprovação de requerimento do Deputado Gilmar Machado;
deferimento; votação das Emendas ns 4 a 12 e 18 a 22;
leitura das emendas; aprovação; votação das Emendas nos 1 a
3 e 13 a 17; rejeição; votação das Emendas ngs 23 a 25;
parecer do relator; discurso do Deputado Gilmar Machado;
rejeição - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei n
2.017/94; apresentação das Emendas ns 10 a 17; encerramento
da discussão; encaminhamento à Comissão de Administração
Pública - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng
1.865/94; discurso do Deputado Milton Salles; suspensão e
reabertura da reunião; continuação do discurso do Deputado
Mílton Safles; apresentação da Emenda flQ 1; encerramento da
discussão; leitura das emendas, votação do Substitutivo n
1; aprovação; votação da Emenda nQ 1; rejeição - Discussão.
em 1Q turno, do Projeto de Lei Complementar ng 24/93;
apresentação das Emendas ngs 7 a 11; encerramento da
discussão; encaminhamento à Comissão de Administração
Pública - Discussão, em 2Q turno, dos Projetos de Lei ns
1.071/92, 1.345, 1.522, 1.563, 1.639 e 1.759/93; aprovação -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h13min, 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 - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Milton Salles - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Roberto Amara] - Roberto Lula Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

ia PARTE
Ata

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

2â PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 1A parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Tendo em vista a Importância da matéria
constante na pauta, a Presidência vai suspender a reunião
por 10 minutos, para que possam ser formalizados acordos a
respeito do Projeto de Lei nQ 1-984/94. Estão suspensos os
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei nQ 1.984/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
conversão em URV das tabelas de vencimentos e de soldos dos
servidores públicos do Poder Executivo e dá outras
providências. As Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer.
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Foi designado relator em Plenário o Deputado Roberto
Amaral, para emitir parecer oral sobre o projeto e as
emendas a ele apresentadas.
Com a palavra, o relator, para emitir seu parecer.
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
foi constituida pela Mesa uma Comissão Especial para estudar
o assunto referente ao Projeto de Lei nQ 1.984/94. Dela foi
extraida outra comissão para, juntamente com sindicalistas,
reunir-se com representantes do Governo e com o próprio
Governador, em busca de entendimento. Meu parecer, que
passarei a proferir, baseia-se no resultado desse encontro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.984/94

(Nos Termos do Art 223 do Regimento Interno)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
dispõe sobre a conversão em URV das tabelas de vencimentos e
de soldos dos servidores públicos do Poder Executivo e dá
outras providências.
Publicado em 14/4/94, o projeto de lei passou a tramitar em

regime de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado.
As comissões para as quais a matéria foi distribuída não se

pronunciaram no prazo regimental.
Em vista disso, foi o projeto incluído na ordem do dia e

para ele designado relator, que passa, agora, a fundamentar
seu parecer.

Fundamentação
A Constituição do Estado, em seu art. 66, III, "b",
assegura ao Governador a competência privativa para
inaugurar o processo legislativo no caso em questão.
Ocorre, ainda, que o art. Go da Lei ng 11.115, de 16/6/93,
preconiza a suspensão do atual sistema de recomposição dos
vencimentos, na ocorrência de fato relevante na economia
nacional
Ao implantar plano de estabilização, o Governo Federal

alterou substancialmente a conjuntura econômica nacional, o
que justifica sobremaneira a alteração das regras contidas
na referida lei.
Não vislumbramos, portanto, nenhum impedimento jurídico,

constitucional ou legal á aprovação do projeto.
Quanto ao mérito, é importante destacar que a proposição em
análise guarda estrita fidelidade à Lei no 8.880, de
27/5/94, que entre outros assuntos regula a conversão para a
URV dos salários dos servidores públicos federais e dos
empregados da iniciativa privada. O amplo debate nacional
sobre o tema demonstra que a conversão pela média dos
valores é técnica e eticamente correta, ao garantir a
manutenção do poder de compra dos salários na transição de
uma conjuntura inflacionária para um cenário de moeda
estável
A análise dos dispositivos constantes na proposição em
estudo revela a utilização de critérios corretos para a
conversão das remunerações em URV, o que garantirá aos
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servidores a manutenção de seu atual poder de compra e à
administração pública, a consolidação de seu equilíbrio
econômico.
Com relação às emendas apresentadas por meus nobres pares,
consideramos adequada a aprovação das Emendas ngs 4 a 12 e
18. A Emenda ng 4 estende o apostilamento aos detentores de
função pública, que se acham hoje discriminados em relação
aos ocupantes de cargo efetivo. A Emenda ng 5 autoriza o
Poder Executivo a contratar seguro de vida em grupo para os
servidores públicos. As Emendas ng 6 a 12 decorrem de
consenso estabelecido nas negociações salariais envolvendo o
Governo do Estado e as lideranças do funcionalismo. A Emenda
no 18 estabelece que o pagamento da gratificação natalina
será efetuado, a partir de 1995, em duas parcelas, nos meses
de julho e dezembro. A Emenda no 19 foi retirada a
requerimento de seu autor. Consideramos, por fim,
inconveniente a aprovação das emendas nos 1 a 3 e 13 a 17,
que não se coadunam com o espirito do projeto.
Outrossim, sugerimos emenda que visa unicamente a garantir

o equilíbrio entre as parcelas que compõem a remuneração dos
servidores do Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização
e Arrecadação, sem elevação das despesas do Tesouro
Estadual. Sugerimos, por fim, três emendas que expressam o
acordo final entre o Governo do Estado e as lideranças do
funcionalismo.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.984/94, acrescido das Emendas ngs 4 a 12 e 18,
apresentadas em plenário, e das Emendas ngs 20 a 22, a
seguir redigidas, e pela rejeição das Emendas ngs 1 a 3 e 13
a 17.

EMENDA NO 20
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar

aos atuais valores de vencimento constantes na estrutura de
cargos de que trata a Lei ng 6.762, de 23 de dezembro de
1975, parcela das gratificações previstas em seu art. 20,
inciso 1, alterado pelo art. 15 da Lei no 11.091, de 4 de
maio de 1993, e no art. So da Lei Delegada ng 4, de 12 de
julho de 1985, alterado pelo art.. lg da Lei ng 10.276, de lg
de setembro de 1990.
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 índices básicos definidos para o 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 adequada
à absorção do aumento ocorrido na parcela relativa ao
vencimento.".

EMENDA NO 21
Acrescente-se onde convier;

a

Li
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"Art. . - Fica estabelecido como piso de remuneração,
incluídas todas as gratificações de natureza universal, o
valor de 80 uRVs, a vigorar a partir de lQ de junho de
1994.

EMENDA NO 22
"Art..... - A Tabela de Vencimentos do Quadro de

Magistério, categoria Professor, passa a vigorar, a partir
de lQ de junho de 1994. conforme o Anexo 1 desta lei.
Parágrafo único - As Tabelas de Vencimentos das demais

classes do Quadro de Magistério serão reajustadas nos termos
do art. 4Q desta Lei."
Sala das Reuniões. 14 de junho de 1994.
Roberto Amaral, relator.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra,
para discuti-]o, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, na
discussão desse projeto, não poderíamos deixar de ressaltar
o empenho da Casa em debater a questão desde a apresentação
do requerimento do Deputado Roberto Carvalho, que deu origem
à comissão. Reconhecemos o trabalho que foi desenvolvido sob
a Presidência do Deputado Dílzon Melo, tendo como relator o
Deputado Anderspn Adauto. Participamos da comissão, durante
todo o processo e podemos afirmar que houve esforços para
abrir as negociações e tentar um acordo.
Durante essa fase, o funcionalismo demonstrou que, de fato,

quer a negociação e deseja ser valorizado pelo Estado, tendo
em vista os serviços que muito bem desempenha em todas as
áreas do Estado.
Queremos ressaltar que a Bancada do PT estará votando
favoravelmente ao projeto, mas discutiremos algumas emendas
que foram apresentadas. Desse modo, queremos deixar clara a
nossa posição, que é a de votar de acordo com o projeto, e
dizer também que houve um esforço para sua elaboração. Se
disséssemos o contrário, estaríamos mentindo, e não gostamos
de fazer isso.
Reconhecemos que há um esforço, por parte do Governador,
para tentar dialogar. Contudo, não é possível deixar todo o
processo à vontade do Governador. E preciso que tenhamos
alguns critérios estabelecidos durante o processo, inclusive
quando são apresentadas emendas pelos Deputados, às quais,
algumas das vezes, estaremos votando favoravelmente. Da
mesma forma que essas emendas foram colocadas, entendemos,
também, que é importante que algumas questões fiquem claras.
Por exemplo, é preciso garantir valores mínimos; é preciso
enfrentar com clareza e seriedade esse problema. Não basta
apenas dizer que se deve enfrentar os altos salários pagos
pelo Estado para tentar melhorar os mais baixos. E preciso
que haja uma demonstração clara de que se quer fazer Isso.
Por essa razão, é importante fazer a regulamentação do art.
24 da nossa Constituição, que determina que há necessidade
da limitação dos valores máximos pagos pelo Estado. E
fundamental que essas questões sejam discutidas, agora, para
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que possamos enfrentar, na prática, a distribuição dos
recursos na folha de pagamento.
Para encerrar, gostaríamos de dizer que nós, assim como

outros Deputados, temos o direito e o dever de apresentar
emendas. A partir dai estaremos discutindo e, ao mesmo
tempo, votando essas emendas. Votaremos o projeto, apesar de
todas as suas limitações e de todas as dificuldades.
Entendemos que já foi dado um passo e que, com a organização
dos funcionários e com a disposição desta Casa - que eu
espero que permaneça -, poderá haver uma melhoria salarial,
pois o funcionalismo merece um salário mais justo, mais
decente. E nessa perspectiva que a nossa bancada estará
votando o projeto. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Continua em discussão o projeto.
- Vêm à Mesa

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 1.984/94
EMENDA No 23

Acrescente-se onde convier:
"Art..... - Os valores das tabelas de vencimentos dos

Quadros de Pessoal das Administrações Direta e Indireta dos
Poderes do Estado serão recalculados, a partir de lQ de
julho de 1994, considerando-se os seguintes pisos:

- nível elementar: 105 URVs;
II - nível de lQ grau: 144 URVs;
III - nível de 2Q grau: 194 URVs;
IV - nível superior: 320 (JRVs.".
Sala das Reuniões, de de 1994.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Os referidos valores vigoravam em março de
1991, época da posse do atual Governador, q ue, durante sua
campanha eleitoral, se comprometeu a recompor os vencimentos
aos níveis reais de outubro de 1986. Tal compromisso,
garantido constitucionalmente, não foi resgatado.
Espera-se do Governador que, no mínimo, restitua ao
funcionalismo as perdas salariais acumuladas durante o seu
Governo.

EMENDA NO 24
Acrescente-se onde convier:
"Art..... - Os valores das tabelas de vencimentos dos

Quadros de Pessoal das Administrações Direta e Indireta dos
Poderes do Estado serão recalculados, a partir de 1Q de
agosto de 1994, considerando-se os seguintes pisos,
efetivamente percebidos em outubro de 1986:

- nível elementar: 154 URVs;
II - nível de lQ grau: 228 JRVs;
III - nível de 2Q grau: 337 URVs;
IV - nível superior: 742 URVs.
Parágrafo único - a recomposição a que se refere este

artigo se dará em 5 (cinco) parcelas mensais consecutivas.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Constituição Estadual determina, mo art. 34

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Que os
vencimentos percebidos pelos servidores públicos do Estado
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sejam reajustados até a recomposição ao nível real percebido
em outubro de 1986.
Tal dispositivo constitucional foi publicamente defendido e

assumido pelo então candidato e atual Governador, durante a
campanha eleitoral para o Governo do Estado.
Esta emenda dá a oportunidade ao Governador de resgatar, no
final de seu Governo, a palavra empenhada junto ao
funcionalismo público, parcela significativa da população de
Minas Gerais.

EMENDA NQ 25
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os valores percebidos como remuneração, em

espécie, a qualquer titulo, pelos servidores públicos dos
Poderes do Estado, não poderão ser superiores a 90% (noventa
por cento) da remuneração percebida, no âmbito de cada
Poder, pelo Secretário de Estado, pelo Deputado Estadual e
pelo Desembargador.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Constituição do Estado preconiza, em seu
art. 24, lg, que os limites máximos de remuneração dos
servidores públicos sejam fixados em lei, obedecidos os
parâmetros ali indicados.
E de se observar que o Município de Belo Horizonte
implantou, em 1990, dispositivo semelhante, que tem sido
fielmente cumprido.
Recentemente, o Governo Federal editou medida provisória

com o mesmo objetivo.
Espera-se que os Poderes do Estado de Minas Gerais
demonstrem a mesma disposição em conter as disparidades
salariais ora existentes na hierarquia da administração
pública.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão do projeto. No

decorrer da discussão, foram apresentadas as Emendas ngs 23,
24 e 25. do Deputado Adelmo Carneiro Leão- A Presidência
indaga do relator se está em condições de emitir seu parecer
sobre as emendas apresentadas neste instante.
O Deputado Roberto Amaral - Nosso parecer é pela rejeição

das Emendas ns 23 a 25, considerando, como disse no inicio,
que todo esse trabalho foi fruto de estudo da matéria nas
comissões- Não achamos oportuno apresentar outras emendas
neste momento.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas.
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Dilzon
Melo.
O Deputado O j izon Meio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas presentes nas galerias, queríamos fazer algumas
ponderações como Presidente da comissão escolhida por esta
Assembléia para acompanhar as negociações e, principalmente,
a conversão dos salários, juntamente com os dirigentes das
comissões, das coordenações sindicais, do SINO-UTE, do
SINDIPOL e de tantas outras categorias que lá também
reivindicavam melhorias salariais.
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Tivemos aqui o pronunciamento do Deputado Gilmar Machado.
Nada mais diverge do que a verdade dita por ele. Não houve
aqui perdedores. Deixo isso bem claro, porque, todas as
vezes que vamos negociar com o Governo a respeito de
questões salariais, sempre existe uma imagem de que houve
perdedores. Mas nunca é o Governo. Na maioria das vezes quem
perde é o funcionalismo público.
Acontece que todas essas emendas que foram acatadas foram
frutos de entendimentos. E vocês vão dizer: mas entendimento
para quem ganha pouco? Não é essa a questão. A comissão, os
membros do Governo e o próprio Governador entendem que
estamos, na verdade, discutindo em cima de miséria, querendo
congelar miséria. O que queremos dizer é que, na verdade,
houve avanços, e se não foram conquistas, agora, de uma só
vez, essas melhorias estão por vir. Vocês fiquem tranqüilos
e cientes de que se tudo não pôde ser conquistado agora,
essa melhoria deverá vir. Tanto que, na última reunião com o
Governador, ficou entendido que essa comissão não seria
dissolvida, continuaria a existir para acompanhar a evolução
da receita do Estado e para que não se cometessem mais
injustiças como aquelas que têm sido feitas e para que as
distorções salariais que estão havendo no Estado deixem de
existir.
Sempre existiu 'goela larga", e queremos que isso acabe.

Principalmente, depois da emenda do Deputado Gilmar Machado,
que possibilita se estabeleça um teto para esses salários.
Particularmente, voto com o Deputado Gilmar Machado, mas
deixando claro que essas emendas não foram fruto de
entendimento desta comissão com o Governo. Sendo assim, elas
são passíveis de derrota. Agora, nem por isso o
funcionalismo público está derrotado. Derrotados já estão há
muito tempo com essa miséria de salário que ganham. Na
verdade, estamos querendo propiciar-lhes alguma melhoria
daqui para frente.
Houve, por parte do Governador, abertura para que essas

distorções pudessem acontecer ou ser minimizadas a partir de
julho. Logicamente nem tudo foi perfeito. Houve
incompreensão dos sindicatos. Várias simulações foram
feitas, com abertura, inclusive, para que os sindicatos
pudessem ter acesso a esses documentos. Se não foi possível
conseguir tudo agora, o que foi combinado está sendo
acordado e vai ser aceito. Não ficou nada de fora.
Estaremos, a partir de julho, caminhando com a coordenação e
com os Deputados do PT, para que as conquistas feitas até
agora não sejam esquecidas. As emendas que foram
apresentadas serão aceitas pelo Plenário. Queremos dizer da
seriedade desta comissão e dizer que ela vai continuar.
Portanto, não vamos polemizar com o PT. Parabenizamos o PT,
nesta fase de transição, pelo espirito de entendimento. Com
a aquiescência do Sr. Governador, com certeza, esta comissão
irá caminhar a partir de julho.
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do ilustre
Deputado Gilmar Machado que, na forma regimental, solicita a
votação destacada das Emendas nos 23 a 25. A Presidência
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defere o requerimento, em conformidade com o inciso XVII do
art. 244 do Regimento Interno.
Esta Presidência solicita aos Deputados que ocupem os seus
lugares. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
Em votação, as emendas que receberam parecer pela

aprovação.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria que
fosse feita a leitura das emendas.
O Sr. Presidente - E regimental. Esta Presidência solicita

ao ilustre Secretário que proceda á leitura das emendas.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura

das Emendas ngs 4 a 9 e 20 e 21.
- O Sr. Secretário lê as Emendas ngs 4 a 9, publicadas no
"Diário do Legislativo" de 15/6/94, pág. 37, e as Emendas
ngs 20 e 21, que constam no parecer do relator, Deputado
Roberto Amaral, lido nesta reunião.
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas ngs 4 a 12 e 18 a
22, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas.
Em votação, as Emendas flQ5 1 a 3 e 13 a 17, que receberam

parecer pela rejeição, salvo destaques. Os Deputados q ue as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.
Em votação, as Emendas ngs 23 a 25, destacadas, que
receberam parecer pela rejeição. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Gilmar Machado, que dispõe
de 3 minutos, tendo em vista que o projeto se encontra em
regime de urgência.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

quero me referir às três emendas que, segundo o argumento de
muitos, foram resultado de acordo.
Tivemos, há pouco, uma conversa com o Governador do Estado,
que manifestou o seu entendimento de que não deveriam ser
incluídos, nesse projeto de lei, os tetos mínimos. Nós, ao
contrário, consideramos importante ser assegurado, no
projeto, a garantia de sua inclusão.
As Emendas ngs 23 a 25 são as seguintes:
- As emendas lidas pelo orador estão publicadas nesta

edição.
Queremos ressalvar que a última emenda apenas regulamenta o
art. 24, lg, da Constituição do Estado, que dispõe sobre a
necessidade da fixação dos tetos máximos. Entendemos que a
importância da inclusão do teto mínimo está em que se
assegure que vai haver o mínimo que deverá ser pago.
Entendemos que, nessa lei, seria melhor e mais prudente se
pudéssemos fazer essa inclusão. Levamos esse argumento ao
Sr. Governador, que afirmou que procederá a essas
iniciativas no mês de agosto. A nosso ver, é um período
longo, que nos deixa sem as perspectivas de que precisamos
agora.
Ao mesmo tempo, é necessário verificar, desde já, se há
interesse no combate aos altos salários, o que deve ser
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imediatamente iniciado, com a regulamentação do art. 24 da
Constituição do Estado.
Diante disso, gostaríamos de solicitar o apoio dos colegas

à aprovação dessas emendas. Peço que votem favoravelmente a
elas e contra o parecer apresentado pelo Deputado Roberto
Amara].
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Em votação, as
Emendas ngs 23 a 25, destacadas, que receberam parecer pela
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado o
Projeto de Lei ng 1.984/94 com as Emendas ns 4 a 12 e 18 a
22. (- A Comissão de Redação.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 2.017/94, do

Governador do Estado, que dispõe sobre a FAPEMIG e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas nQs. 1 e 2,
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela sua aprovação com as Emendas nos. 1 e 2. da Comissão de
Justiça, e 3 a 8, que apresenta. A Comissão de Ciência e
Tecnologia opina pela sua aprovação com as Emendas flQ5. 1 e
2. da Comissão de Justiça; 3 a 8. da Comissão de
Administração Pública, e com a Emenda nQ 9, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com as Emendas nQs. 1 e 2, da Comissão de Justiça; 3
a 8, da Comissão de Administração Pública, e 9, da Comissão
de Ciência e Tecnologia. Em discussão, o projeto.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 2.017194
EMENDA Ng 10

o 2g do art. 7g, constante na Emenda nQ 5, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7g- ...............................................

- E vedada a doação a pessoas físicas ou instituições
de direito privado não pertencentes à administração pública
dos três níveis de Governo.".
Sala das Reuniões, 14 de junho de 1994.
Gilmar Machado
Justificação: A redação original satisfaz melhor à
realidade, já que exclui, como possíveis sujeitos passivos
da doação dos equipamentos, apenas as pessoas jurídicas de
direito privado não integrantes da administração pública. A
Emenda ng 5 da Comissão de Administração Pública, numa
redação equivocada, exclui qualquer pessoa jurídica de
direito privado, o que atingiria, por exemplo, a EPAMIG, que
é uma empresa pública de direito privado. Restabelecemos,
portanto, a redação original do 2g do art. 7g.

EMENDA No li
o art. 12 do projeto de lei em epígrafe passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 12 - O mandato dos membros do Conselho Curador será

de 4 (quatro) anos, podendo ser renovado por igual período,
com substituição obrigatória anual da quarta parte, no
mínimo.

lg - 0 mandato do Presidente será de 2 (dois) anos.
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# 2o - O Presidente do Conselho Curador, em seus
Impedimentos legais e eventuais, será substituído pelo mais
idoso de seus membros.".
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994.
Gilmar Machado
Justificação: O projeto original prevê mandato de 6 anos
para o Conselho Curador. Entendemos, em conjunto com
diversos representantes de entidades da área de ciência e
tecnologia, ser o período excessivamente longo, podendo, até
mesmo, vir a excluir gerações inteiras de técnicos,
professores e outros profissionais.
Nossa proposta busca corrigir essa distorção, trazendo ao

Conselho rotatividade que garanta maior representatividade
de pessoas e idéias.

EMENDA NQ 12
Acrescenta inciso ao art. 5g do projeto de lei em epigrafe:
"Art. 5g - . . .............................................
III - bens de herança jacente declarados vacantes.".
Sala das Reuniões, de de 1994.
Gilmar Machado
Justificação: Os bens vacantes são oriundos de herança
jacente para a qual não existam herdeiros, assumindo o
Estado o domínio dos bens arrecadados. Devem, então, ser
destinados a fundações que desenvolvam o ensino
universitário, como é o caso da FAPEMIG (art. 212, parágrafo
único do Código Civil brasileiro).
Lembramos que, em São Paulo, os bens vacantes já são

destinados á IJSP e à UNESP.
EMENDA NO 13

O inciso II do art. 4g do projeto de lei em epígrafe passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4g - . . ............................................
II - promover ou participar de iniciativas e programas

voltados à capacitação dos recursos humanos pertencentes às
instituições voltadas á área de ciência, tecnologia e ensino
superior.".
Sala das Reuniões, de de 1994.
Gilmar Machado
Justificação: Nossa emenda tem o objetivo primordial de

clarear a redação do texto original, corrigindo omissão que
constatamos.

EMENDA Ng 14
O art. 11 do projeto de lei em epigrafe passa a vigorar com

a seguinte redação, mantidos os # lg e 2g:
"Art. 11 - O Conselho Curador da FAPEMIG tem a seguinte

composição:
- 4 (quatro) membros escolhidos entre pessoas de Ilibada

reputação, sendo 2 (dois) do meio empresarial e 2 (dois) de
grande experiência e alta cultura cientifica e tecnológica
no Estado de Minas Gerais;
II - 4 (quatro) membros escolhidos entre os indicados em

listas tríplices, organizadas pelos institutos de pesquisa e
Instituições de ensino superior com sede no Estado e
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vinculadas ao Governo Federal, em conjunto com outras
universidades em funcionamento no Estado de Minas Gerais;
III - 3 (três) membros escolhidos entre os indicados em
listas triplices, organizadas pelas entidades de pesquisa e
instituições de ensino superior, vinculadas ao Governo
Estadual, em conjunto com as universidades estaduais.".
Sala das Reuniões, de de 1994.
Gilmar Machado
Justificação: Nossa proposta busca garantir maior
representatividade das entidades estaduais, assegurando
composição paritária para o Conselho.

EMENDA NQ 15
O inciso vir do art. BQ passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. BQ	.................................................
VII - fomentar a difusão dos resultados de pesquisa.".
Sala das Reuniões, de de 1994.
Gilmar Machado
Justificação: Entendemos que a FAPEMIG, para cumprir sua
finalidade, tem, entre suas competências, a de fomentar a
difusão dos resultados de pesquisa. Remeter-lhe a
competência de "promover" a difusão, como originalmente
previsto, poderia revesti-Ia de um caráter executor, quando,
na verdade, cabe-lhe participar do processo.

EMENDA NQ 16
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redação:
"Art. 7 - Os equipamentos adquiridos para a execução dos

projetos de pesquisas nas instituições públicas poderão, a
critério técnico estabelecido pela Fundação, ser
transferidos, no todo ou em parte, ás instituições em que se
realizem projetos de pesquisas para o desenvolvimento
científico e tecnológico do Estado, pertencentes aos três
níveis de governo.
Parágrafo único - A transferência de que trata este artigo
far-se-á mediante encargo, com cláusula de reversão do bem,
no caso de desvio da sua utilização.".
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
Hely Tarquinio
Justificação: A emenda visa a tornar mais explícita a
redação do citado artigo, de modo a definir corretamente seu
objetivo.

EMENDA NQ 17
Dê-se ao inciso III do art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - ...............................................
III - julgar, até fevereiro de cada ano, as contas do

exercício anterior;".
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1994.
Hely Tarquinio
Justificação: Permite-se que, após elaborado o

demonstrativo financeiro e o relatório de atividades, sejam
eles julgados, estabelecendo-se, simplesmente, um prazo para
essa atividade.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão do projeto. No
decorrer da discussão, foram apresentadas as Emendas ns 10
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a 15, do Deputado Gilmar Machado; 16 e 17, do Deputado Hely
Tarquinio. Em face do que dispõe o 2Q do art. 195 do
Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto á
Comissão de Administração Pública, para que emita parecer
sobre as emendas.
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de

Lei ng 1.865/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre _a
UEMG e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1 ao vencido em lQ turno. Em discussão, o
projeto. Para discuti-]o, com a palavra, o Deputado Milton
Sal les.
O Deputado Milton Salles - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

ocupo a tribuna apenas para esclarecer que o Plenário desta
Casa se prontificou a votar favoravelmente a uma emenda por
mim apresentada, que beneficia os professores do Instituto
de Educação do Estado de Minas Gerais.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita às pessoas que
se encontram nas galerias que respeitem o Plenário desta
Casa.
Estão suspensos os nossos trabalhos por 10 minutos, até que

as galerias compreendam a posição do orador.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Continua com a palavra o Deputado Milton Salles.
O Deputado Milton Sanes - Em respeito às galerias, retiro

a minha emenda. Não vou defender os professores do Instituto
de Educação.
O Sr. Presidente - Continua em discussão o projeto.
- Vem à Mesa:

EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.865/94
Suprima-se o inciso III do art. 20.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 1994.
Hely Tarquinio
Justificação: A supressão proposta visa a eliminar
redundância, uma vez que o inciso ii já trata de auxilio ou
subvenção destinada a entidades públicas ou privadas; além
disso, a FAPEMIG é um ente de natureza jurídica classificado
como entidade.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,

encerra-se a discussão.
No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a

Emenda nQ 1, do Deputado Hely Tarquinio. Nos termos do
do art. 196 do Regimento Interno, a Presidência vai submetê-
la a votação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.
O Deputado Adelnio Carneiro Leão - Sr. Presidente, peço que

determine a leitura da emenda.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado Adelmo

Carneiro Leão. Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura
da Emenda nQ 1, do Deputado Hely Tarquínio.
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- A emenda lida pelo Sr Secretário está publicada nesta

edição.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Milton Salles.
O Deputado Milton Sanes - Sr. Presidente, gostaria que V.
Exa. solicitasse fosse feita a leitura da emenda por mim
retirada.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Solicito ao Sr.
Secretário que proceda á leitura da emenda do Deputado
Milton Salles.
O Sr. Secretário - A emenda tem o seguinte teor: "Dê-se ao
art. 30 a seguinte redação: Art. 30 - Ficam criados no
Quadro de Pessoal da Universidade do Estado de Minas Gerais
- UEMG - cargos de provimento constituídos pelas classes
constantes no Anexo IV desta lei, garantindo-se aos
professores efetivos do curso de Pedagogia do Instituto de
Educação do Estado de Minas Gerais a transformação de seus
cargos em cargos de professores da UEMG, assegurados os seus
direitos e vantagens adquiridos em legislação anterior,
mantendo estrita correlação de nível e grau com os seus
atuais cargos.".
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo no 1, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda no 1. do Deputado Hely Tarquinio Os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 2 turno, o
Projeto de Lei no 1.865/94, na forma do Substitutivo no 1. A
Comissão de Redação.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei complementar n

24/93.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 24/93
EMENDA Ng 7

Inclua-se onde convier o seguinte artigo, fazendo-se a
substituição na redação dada á Emenda 

no 6 da Comissão de
Fiscalização Financeira:
"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, nos termos do SQ do art. 36 da
Constituição Estadual.
Parágrafo único - O presente dispositivo aplica-se aos

Defensores Públicos e aos Delegados de Policia.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques
Justificação: A proporção indicada na mensagem

governamental fazendo corresponder a 2/3 dos vencimentos do
Procurador a pensão destinada à viúva e aos filhos do
servidor falecido contraria o disposto no art. 36, § SQ, da
Constituição Estadual, que estipula o seu valor como
equivalente à totalidade dos vencimentos do Procurador.
Outrossim, a extensão do referido beneficio aos ocupantes
dos cargos de carreira de Defensor Público e Delegado de
Polícia, uma vez que os Procuradores do Estado já receberam
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o mencionado amparo, é uma decorrência do que vem disposto
no art. 131, c/c os arts. 24 e 32, da Constituição Estadual,
pelo que se deve corrigir o texto proposto, a fim de que não
se pratique injustiça ou se descumpra o preceito
constitucional.

EMENDA NQ 8
Dê-se ao art. 38 a seguinte redação:
"Art. 38 - O vencimento de Procurador da Fazenda Estadual

guardará diferença de, no mínimo, 10% (dez por cento), de
uma para outra classe da carreira, a partir do fixado para o
cargo de Procurador da Fazenda Estadual de Classe Especial,
o qual será de valor não inferior a 90% (noventa por cento)
do vencimento fixado para o cargo de Procurador-Geral da
Fazenda Estadual -
Sala das Reuniões, de março de 1993.
José Militão
Justificação: Não se justifica uma diferença de 25% sobre o
vencimento de Procurador da Fazenda Estadual de Classe
Especial para o vencimento de Procurador-Geral da Fazenda
Estadual, quando o próprio artigo que se pretende modificar
já guardou uma diferença entre as classes de io%.
O artigo deverá ser modificado em atendimento ao principio
isonômico, não se concebendo duas diferenças de percentuais
em um mesmo órgão.
Em vista da justiça e da oportunidade desta emenda,
contamos com o apoio de nossos nobres pares para a sua
aprovação.

EMENDA NQ 9
Dê-se ao parágrafo único do art. 42 a seguinte redação:
"Art. 42 - ...............................
Parágrafo único - O Procurador Regional da Fazenda e o

Procurador-Consultor da Fazenda perceberão, ainda, a título
de gratificação de função, verba de 20% (vinte por cento)
calculada sobre a remuneração pelo exercício de cargo em
comissão.".
Sala das Reuniões, de março de 1993.
José Militão
Justificação; a verba de 20%, concedida a titulo de
gratificação de função para os cargos comissionados de
Procurador Regional da Fazenda e Procurador-Consultor da
Fazenda não poderá ter base de cálculo diferente da prevista
no 4g do arU 40 do projeto em tela, em vista da flagrante
contrariedade ao principio isonômico consagrado pelas
Constituições Federal e Estadual-
Aos cargos em comissão não poderá ser dado tratamento
desigual, e o 4g do arU 40 do referido projeto concede a
verba de 20% sobre a remuneração e não sobre o vencimento.
Em razão da justiça e da oportunidade desta emenda,

contamos com o apoio de nossos pares para a sua aprovação.
EMENDA NQ 10

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo;
"Art .....- Fica concedida pensão mensal, por falecimento

de Procurador da Fazenda Estadual, ao cônjuge, enquanto
durar a viuvez, ou, em sua falta, aos filhos menores de 18
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(dezoito) anos, ou incapazes, correspondente a 2/3 (dois
terços) da remuneração ou de proventos do servidor falecido,
sendo inacumulável com outra percebida a mesmo titulo.".
Sala das Reuniões, de março de 1993.
José Militão
Justificação: A emenda justifica-se em face da previsão

contida no art. 46 do Projeto de Lei nQ 53/92, que organiza
a Procuradoria-Geral do Estado, que concede igual vantagem
aos Procuradores do Estado e aos Consultores Técnicos em
virtude do principio da isonomia consagrado na Constituição
Federal
Tratando os Projetos de Lei nos 53/92 e 24/93 de classes
afins, há de se respeitar a igualdade de direitos entre
integrantes dessas classes, concedendo-lhes tratamento
i sonôm i co.
Em vista da justiça e da oportunidade desta emenda,
contamos com o apoio de nossos nobres pares para a sua
aprovação.

EMENDA NQ 11
Suprima-se a expressão "2/3 (dois terços)" da redação dada
ao art. 46 pela Emenda nQ 6 apresentada pelo Governador do
Estado.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994.
Hely Tarquinio
Justificação: 0 objetivo dessa emenda é adequar a redação
do art. 46 do projeto em tela ao disposto no SQ do art. 40
da Constituição Federal.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto as Emendas ngs 7 a
11. Em face do que dispõe o f 2o do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência vai devolver a matéria à Comissão de
Administração Pública, para que emita parecer sobre as
emendas.
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, sem
debates, em 2Q turno, na forma do vencido em lQ turno, os
Projetos de Lei nQs 1.071/92, do Deputado Ibrahim Jacob, que
autoriza o Poder Executivo a fazer doação de imóvel do
Estado a entidade filantrópica do Município de Ubá;
1.345/93, do Governador do Estado, que autoriza a aquisição
de imóvel situado na cidade de Montes Claros; 1.522/93, do
Deputado Roberto Carvalho, que dispõe sobre a criação de
programa de incentivo à fruticultura; 1.563/93, do Deputado
João Batista, que estabelece a obrigatoriedade do exame
otorrinolaringolôgico nas crianças em idade escolar;
1.639/93, da Comissão de Saúde, que assegura o oferecimento
gratuito, pelo Estado, do exame do cariõtipo e da triagem
metabólica para diagnóstico da fenilcetonúrla e do
hipotireoidismo congênito - "exame do pezinho' -; e. em 2g
turno, o Projeto de Lei nQ 1.759/93, do Deputado Sebastião
Helvécio, que dispõe sobre o programa de alimentação escolar
da rede pública estadual. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada, ficando desconvocada a extraordinária da mesma
data. ás 9 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.847/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Centro Espirita Pai João da Mata, com sede no Município de
Selo Horizonte.
Publicado, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice à sua tramitação nesta Casa. Vem agora _o
projeto a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade de que trata o projeto em exame realiza um
trabalho de grande valor em benefício de seus sócios,
praticando o bem por todos os meios que estejam ao seu
alcance. Dessa forma, faz jus ao reconhecimento de sua
utilidade pública.

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

Lei nQ 1.847/93 na forma original.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.985/94

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei sob apreciação, do Deputado Antônio Júlio,
objetiva dar a denominação de Prefeito José Porfirio de
Oliveira à Escola Estadual da Vila Nossa Senhora Aparecida,
1.2.0.A. localizada no Município de Pará de Minas.
Apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramitação, e
apresentou o Substitutivo ng 1, vem a proposição a esta
Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
José Porfirio de Oliveira, nascido em Pará de Minas a
18/6/30, foi um menino de origem humilde que, desde cedo,
assumiu responsabilidades, a fim de ajudar a família no
sustento de seus cinco irmãos.
Em todas as atividades que realizou, demonstrou grande
espírito de liderança e, em 1962, já como próspero e
respeitado comerciante, ingressou na vida pública. Em 1966,
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foi eleito Prefeito de Pará de Minas, cargo para o qual se
reelegeu em 1976 e 1988. Faleceu no exercício de seu
terceiro mandato, à frente da administração daquele
município.
Sempre preocupado com o problema da educação, o Prefeito
José Porfirio de Oliveira construiu vários prédios escolares
e creches, recebendo por esse motivo o título de Prefeito da
Educação, o que lhe dava grande orgulho.
Pelo exemplo de vida que deu á sua comunidade e por suas
qualidades de homem público e administrador zeloso e
sensível às necessidades das pessoas mais carentes, o
homenageado, que hoje integra a galeria dos homens ilustres
de Pará de Minas, merece ter seu nome atribuído a uma das
escolas que ajudou a criar.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.985/94 no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1
da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.006/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Núcleo Ocupacional à Pessoa Especial - NOPE -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice à sua tramitação nesta Casa. Vem agora o
projeto a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A referida entidade é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, que tem por objetivo proteger, instruir, treinar
e integrar pessoas excepcionais, ou seja, todo indivíduo que
se afaste, física ou mentalmente, das normas de
desenvolvimento próprio da idade. Dessa forma, por seu
relevante trabalho e louváveis propósitos, merece ser
declarada de utilidade pública.

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

Lei no 2.006/94 na forma original.
Sala das Comissões. 21 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2QTURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.454/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em epigrafe, do Deputado Wellington de Castro,
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação
S.O.S. Criança Garibalde Carpaneda de Araguari, com sede no
Município de Araguari.
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Aprovado o projeto no lg turno, com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe-nos, agora.
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que
segue anexa e integra este parecer.

Fundamentação
Ratificamos a opinião exarada por esta Comissão quando a
matéria foi apreciada no lo turno, a qual foi favorável à
aprovação do projeto em apreço.
Com efeito, a entidade que se pretende beneficiar, criada
sob o influxo do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem
prestado inestimáveis serviços á comunidade, merecendo,
assim, o titulo declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
A vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.454/93 no 2o turno, na forma do vencido no l
turno.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Leandro, relator.

Redação do Vencido no Ig Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.454193

Declara de utilidade pública a Associação S.O.S. Criança
Garibalde Carpaneda de Araguari, com sede no Municipio de
Araguari
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

5.0.5. Criança Garibalde Carpaneda de Araguari, com sede no
Município de Araguari.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
P49 1.901/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

0 projeto em tela, 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.
Cumpridas as exigências regimentais, a proposição foi
aprovada no 1g turno com a Emenda no 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; deve esta Comissão, agora. apreciá-
la no 2o turno de deliberação conclusiva.
Elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo e é

parte deste parecer, para cumprimento do que prescreve o §
lg do art. 196 do Regimento Interno.

Fundamentação
0 objetivo da entidade em exame é prestar assistência aos
produtores rurais e pequenos lavradores da localidade em que
se situa e proporcionar aos seus associados carentes
assistência médico-odontológica.
Reconhecemos o sentido social de seus serviços e julgamo-la

merecedora da declaração de utilidade pública.
Conclusão
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Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.901/94 no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.901194

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Córrego do Diamante, com sede no
Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego do Diamante, com
sede no Município de Tarumirim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.961194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Bonifácio Mourão, tem
por escopo 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.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe, agora, a
esta Comissão examiná-lo no 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação referida é entidade civil sem fins lucrativos,
criada em fevereiro de 1989 com o objetivo especifico de
fomentar o desenvolvimento agropecuário do município.
A par de seu objetivo maior, a Associação tem voltado suas
atenções para a infância e a adolescência, promovendo ações
e programas efetivos de assistência médico-odontológica,
educacionais e recreativos,

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.961/94, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994-
José Leandro. relator.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 23 de junho de 1994

ATA

ATA DA 553a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE JUNHO DE 1994

Presidência do Deputado Elrniro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Ofícios e telegramas - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ngs 2.080 a 2.082/94 -
Requerimento ng 5.369/94 - Requerimentos dos Deputados
Elmiro Nascimento (3), Mauro Lobo (4), Clêuber Carneiro (4)
Maria Olivia, Adelmo Carneiro Leão (2), Jorge Hannas e
Milton Salles (3) - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Elmiro Nascimento, Tarcísio Henriques, Maria Elvira, Márcio
Miranda (2), Maria Olivia e Wanderley Ávila - Registro de
presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Roberto Amaral, Gilmar Machado, Maria Elvira e Marcos
Helênio - Questão de ordem - 2â PARTE (ORDEM DO DIA): 1
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Elmiro Nascimento (3). Mauro
Lobo (4) e Clêuber Carneiro (2); encaminhamento à Gerência-
Geral de Apoio às Comissões - Requerimentos da Deputada
Maria Olivia e dos Deputados Clêuber Carneiro (2). Adelmo
Carneiro Leão (2). Jorge Hannas e Milton Salies (3);
aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.756/93;
encerramento da discussão; discurso do Deputado Agostinho
Patrus; requerimento do Deputado Agostinho Patrus;
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaques;
aprovação; votação das Emendas ngs 2 e 4; aprovação; votação
das Emendas ngs 1, 3, 5, 6 e 7; rejeição - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei no 1.699/93; aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1 - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 1.762/93; aprovação na forma do vencido em lg turno -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvêcio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - AíltOn
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antõnio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Cêlio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cássimo Freitas - Dilzon Meio - Elisa
Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende
- Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto_-
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - José Braga - José
Laviola - José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria



Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Raul Messias -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio 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 ás leituras
das atas das duas reuniões anteriores.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Hely Tarquinlo, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede á leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Roberto Amaral, lg-Secretário "ad hoc', lê a
seguinte correspondência:

OFICIaS
Do Sr. Roberto Pinheiro Klein, Secretário Executivo do
Ministério da Integração Regional, prestando informações
sobre o Projeto de Transposição de Aguas do Rio São
Francisco. (- Anexe-se aos processos da CIPE - São
Francisco.)
Do Sr. António Augusto Junho Anastasia. Secretário de

Administração em exercício, agradecendo o envio do relatório
com as propostas priorizadas nas audiências públicas
realizadas nos Municípios de Caxambu e Uberaba.
Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação
em exercício, informando que a Escola Estadual Vargem de
Casa, localizada no Município de São Francisco, não possui
denominação oficial. (- A Comissão de Constituição e
Justiça.)
Do Sr. José Armando Pinheiro da Silveira, Juiz de Direito

da Comarca de Raul Soares, informando que não há contradição
entre o art. 12 e o art. 24, IV, do estatuto da ASSECRAS,
uma vez que o art. 12 trata dos Diretores da ASSECRAS, que
não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos, e o
aru 24, IV, trata de Diretores de centros de estudos
mantidos pela ASSECRAS, q ue coordenam o ensino local, sendo
por isso remunerados. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. José França Tavares, Corregedor-Geral de Policia da
Secretaria de Segurança Pública, encaminhando relatório do
Subcorregedor de Policia a respeito de inquérito policial
instaurado para apurar o extermínio de menores. (- A
Comissão Especial - Extermínio de Meninos de Rua.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Silésio Mendonça, Prefeito Municipal de Pará de
Minas, parabenizando a Casa pela iniciativa da realização
das audiências públicas regionais.
Da Diretoria do Circulo Psicanalítico de Minas Gerais,

congratulando a Casa pelo lançamento da revista 'Cadernos da
Escola do Legislativo".
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI Np 2.080/94

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
ttambacuri
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Municipio de Itambacuri uma gleba de 3ha (três hectares), a
ser desmembrada da área total de 195.760m2 (cento e noventa
e cinco mil setecentos e sessenta metros quadrados),
encerrada num perímetro de 1.693,19m (mil seiscentos e
noventa e três metros e dezenove centímetros), sita na Praça
Tenente Lopes, na cidade de Itambacuri, confrontando ao
norte com a Av. Frei Arcãngelo; ao sul com Lauro Lopes da
Silva; a leste com a Praça Tenente Lopes, o córrego do
Engenho e outros, e a oeste com a rua Castelo Branco e o rio
Fortuna
Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se
á construção do Parque de Exposição Agropecuária de
Itambacuri -
Art. 2 - 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 visa à doação ao Município de
Itambacuri,na forma mencionada no art. lg, de gleba
destinada à construção do Parque de Exposição Agropecuária
de Itambacuri.
E importante lembrar q ue o referido imóvel, de propriedade

da FEBEM, já vem sendo utilizado na realização de vários
eventos festivos do município.
Pelo fato de este projeto favorecer o desenvolvimento e a
difusão da atividade agropecuária no Município de
Itambacuri, esperamos contar com o apoio de nossos nobres
pares à sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI P1g 2.081/94
Declara de utilidade pública a Creche São João da Escócia,

com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche São

João da Escócia, com sede no Município de Alfenas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1994.
Maria Elvira
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Justificação: A Creche São João da Escócia, com sede no
Município de Alfenas, tem seus estatutos registrados no
Cartório de Pessoas Jurídicas sob o nQ 158, a fls. 35, V, do
livro A-2.
De acordo com o atestado fornecido pelo Juiz de Direito Dr.
Laércio Cristiano Viana, a Creche São João da Escócia
funciona há mais de dois anos e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo exercício dos
cargos que ocupam.
Submetemos, pois, á apreciação dos eminentes pares o
projeto que ora apresentamos, solicitando-lhes apoio para
aprovação da matéria-
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.082/94
Declara de utilidade pública a Guarda-Mirim de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Guarda-

Mirim de Ponte Nova.
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.
Geraldo Rezende
Justificação: A Guarda-Mirim de Ponte Nova é uma sociedade

civil sem fins lucrativos destinada a congregar meninos de
11 a 16 anos de idade com a finalidade de educá-los.
A entidade funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idóneas, que não recebem nenhuma
remuneração pelos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a Guarda-Mirim traz aos

jovens do município, apresentamos este projeto e solicitamos
o apoio de nossos Ilustres pares á sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça para

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

REQUERIMENTOS
NQ 5-369/94, do Deputado Homero Duarte, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Corporação Musical Nossa Senhora da Conceição, do Município
de Raposos, pelo transcurso do 68 aniversário de sua
fundação. (- A Comissão de Educação.)
Do Deputado Elmiro Nascimento (3), solicitando se adotem as
providências para instauração dos processos de emancipação
dos seguintes distritos, pertencentes aos municípios que se
seguem: Natalândia - Bonfinópolis de Minas; Brasilândia -
João Pinheiro; Vila Dom Bosco - Bonfinópolis de Minas.
Do Deputado Mauro Lobo (4), em que pede seja solicitado á

Comissão de Assuntos Municipais que receba documentos e
reabra os processos de emancipação dos seguintes distritos,
pertencentes aos municípios que se seguem: Vargem Alegre -
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Caratinga; Vermelho Novo - Raul Soares; Piedade e Imbã -
Carat i nga.
Do Deputado Clêuber Carneiro (2), solicitando seja
autorizado á Comissão de Assuntos Municipais o recebimento
da documentação relativa á emancipação do Distrito de Serra
das Araras, a ser desmembrado do Município de São Francisco,
e do Distrito de Pintópolis, a ser desmembrado do Município
de Urucuia.
Da Deputada Maria Olivia, solicitando seja atribuído regime
de urgência á tramitação da Mensagem ng 465/94, do
Governador do Estado, que encaminha a esta Casa um exemplar
"Balanço Geral do Estado" relativo ao exercício financeiro
de 1993.
Do Deputado Clêuber Carneiro (2), solicitando seja

atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei
Complementar ng 27/93. da Procuradoria-Geral de Justiça, que
estabelece a organização do Ministério Público do Estado, e
que o referido projeto seja apreciado em reunião conjunta
das comissões a que foi distribuído.
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão (2). pleiteando a
tramitação em regime de urgência das solicitações para
instauração de processo criminal contra Deputado, que se
encontram aguardando parecer na Comissão de Constituição e
Justiça; e solicitando envio de expediente ao
Superintendente do INCRA no Estado no qual requer cópia de
processo administrativo que trata da compra de área de
1.0001ha no Núcleo de Assentamento Mocambinho, no Município
de Jaíba.
Do Deputado Jorge Hannas, solicitando a tramitação em
regime de urgência do Projeto de Lei ng 1.765/93, de sua
autoria
Do Deputado Milton Salles (3), solicitando que o Projeto de
Lei ng 2.073/94 seja apreciado em reunião conjunta de
comissões e que os Projetos de Lei ngs 2.073/94 e 1.665/93
tenham tramitação em regime de urgência.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Elmiro Nascimento, Tarcisio Henriques, Maria Elvira, Márcio
Miranda (2), Maria Olivia e Wanderley Avila.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em
Plenário, da delegação coreana que visita esta Casa.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Amara].
O Deputado Roberto Amara] - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
realizam-se em Montes Claros, nos dias 20 e 21 do corrente,
atividades ligadas ao Projeto de Melhoria do Ensino de
Ciências, numa promoção da UNIMDNTES, por intermédio da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.
A primeira parte do programa constará de um minicurso

denominado "Astronomia - Teoria e Prática", ministrado pelo
respeitável Prof. Bernardo Riedel, figura exponencial do
corpo docente da UFMG na área das Ciências Exatas.



A seguir, virá a conferência "Metodologia do Ensino de
Ciências", a ser proferida pelo eminente Prof. Jenner
Procôpio de Alvarenga, autor de livros didáticos, ex-Pró-
Reitor do Conselho de Extensão da UFMG e um dos pilares do
Instituto de Ciências Biológicas daquela universidade, hoje
vivendo o prêmio da aposentadoria, embora se mantenha
ocupado participando de eventos como esse.
Os blocos finais do projeto estarão a cargo do Prof.

Wellington Caldeira Comes, personalidade do nosso mundo
científico, de Quem Montes Claros tem a honra de ser terra
natal. Inicialmente, o Ilustre professor fará conferência
sobre as DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis -,
incluindo no temário a devastadora AIOS. Para o segundo
bloco, o erudito conferencista discorrerá sobre o tema "A
Origem da Vida", tendo por clientela alunos dos cursos de
graduação em Ciências e Biologia da Faculdade de Filosofia
da IJNIMONTES.
Antes de nos determos, ainda que sumariamente, na
contemplação dos méritos que ornam essa entidade humana
chamada Wellington Caldeira Comes, gostaríamos de tecer
breve comentário a respeito da extraordinária importância
desse ciclo de informações que são passadas á juventude
estudiosa de Montes Claros.
A cidade receberá três professores. Pelos currículos,
percebe-se que não se trata apenas de três Indivíduos. Mais
que Isso, são três existências que se colocam na ponta de
uma calha Que tem sua origem na origem da vida - se o
estimado professor permitir esse ingênuo gracejo a propósito
de sua conferência.
Qualquer cientista, por mais sábio que fosse, estaria
fatalmente ultrapassado se se prendesse a algumas poucas
décadas, ou mesmo a alguns anos passados, porque é frenética
a roda do saber humano. Essa é a razão de cada conferência,
cada palestra se ver convertida numa síntese emocionante da
vertiginosa travessia da raça humana pelos caminhos da
história.
Quando um professor toma a palavra, é Aristóteles que
ouvimos, é Caliléu que se expressa, é Einstein que se faz
presente, mas sob uma ótica purificada: já que os homens não
são deuses - apesar de esforços descomunais acionarem a
ambicionada aproximação -, cada geração arrecada saberes
inusitados e faz o homem de uma era ser maior que seus
antecessores, embora sem prejuízo para o tino de perceber a
estrela noturna de ontem brilhar na manhã que ela tenha
sabido promover.
O Prof. Wellington Caldeira Comes volta, mais uma vez, à

sua terra. Presença física e conhecimento científico aportam
em Montes Claros. Entendendo, como bons entendedores, que
isso é muito daquilo que queremos, precisamos alardear uma
atitude que supera o âmbito de procedimentos
circunstanciais.
Como testemunho inequívoco de seu devotamento à causa da
educação, nosso professor doou à municipalidade montes-
clarense, com a nossa participação, um telescópio refletor
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newtoniano destinado ao observatório astronômico da cidade,
com estas especificações: 300mm de abertura e mecanismos de
relojoeiro para fotografia de longa exposição.
O valor material desse aparelho é enorme. Além desse
aspecto, objetivo a toda prova, vemo-lo acrescido de
consideração especial, já que o professor utilizou seus
próprios recursos para que a cidade e a região se beneficiem
desse precioso instrumento.
Atitudes dessa natureza fazem o homem reforçar a fé na
humanidade, sobretudo em época de enfraquecimento das
virtudes voltadas para o bem coletivo. Feliz é a terra que
tem filhos do quilate do Prof. Wellington Caldeira Comes,
tão lúcido no discernimento cientifico quanto caloroso no
trato das questões humanas. Sua terra, seu Estado, Prof.
Wellington Caldeira Gomes, se orgulham de chamá-lo
conterrâneo, coestaduano e. principalmente, amigo e um dos
mais importantes ex-alunos.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupo esta tribuna, hoje, para falar de um assunto de
interesse direto da comunidade uberlandense. No dia 18 de
junho, sábado passado, foi realizado um culto de ação de
graças, em Uberlândia, pela aquisição do terreno onde será
construída a nova escola do Colégio Batista no Estado de
Minas Gerais.
Dentro em breve será lançada a pedra fundamental da obra,

que num futuro próximo dará á comunidade de Uberlândia mais
uma instituição de ensino, considerada das mais importantes
em nosso Estado. Da mesma forma, a comunidade batista de
Minas Gerais, e em especial a de Uberlândia, se sente
honrada pela expansão de sua atuação no Estado.
Estive presente no culto, como batista que sou e como

cidadão que tem por aquela instituição de ensino um forte
reconhecimento pelos inestimáveis serviços prestados á
juventude mineira. Participaram do culto o Secretário
Executivo da Convenção Batista Mineira, Pastor Aloisio
Penido Bertho; o Diretor-Geral do Colégio Batista Mineiro,
Pastor Ader Alves de Assis; o Presidente da Junta de
Educação do Colégio Batista Mineiro, Pastor Antônio de
Oliveira; todos os pastores batistas de Uberlândia; a
comunidade batista das igrejas e representantes dos batistas
em Belo Horizonte - foram a Uberlãndia dois ônibus de Belo
Horizonte, Tornando o culto ainda mais bonito, ouvimos os
corais do Colégio Batista de Belo Horizonte e das Igrejas
Batistas de Uberlândia.
Recentemente tivemos a oportunidade de homenagear, nesta
Casa, o Colégio Batista Mineiro pelos seus 76 anos de
atuação firme no sistema educacional de nosso Estado. Urna
homenagem justa e que ganha contornos ainda mais festivos ao
vermos sua expansão em direção ao Triângulo Mineiro. Nesse
sentido, faz-se necessário lembrar um pouco da história
desta instituição de ensino.
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A primeira tentativa de se montar um colégio batista em
Belo Horizonte ocorreu em 1897, por iniciativa do Pastor
Antônio Vieira da Fonseca. A segunda, em 1897, partiu das
missionárias Mary Wilcox e Berta Stenger. Só em lQ/3/18
surgiu, no salão da Primeira Igreja Batista de Belo
Horizonte, na rua Tupinambás, 527, a esperada escola dos
batistas,
Em seu livro 'Pioneirismo e Neopioneirismo - Cem Anos de

Ação Missionária Batista em Minas', o Pastor Ader Alves de
Assis escreve sobre o primeiro colégio: "Começou com apenas
13 alunos. Coisas pequenas com grande futuro; coisas
modestas com direção divina, clara e decisiva. E por algum
tempo o Colégio não passou mesmo de uma modesta escola com
um alto ideal e uma pretensão de grandeza".
E é o próprio Pastor Ader que mais adiante complementa:
"Tudo acaba se tornando grande quando Deus está à frente,
ainda que comece pequeno".
Com multo esforço, a comunidade batista da época conseguiu
recursos para comprar o terreno de 225.109m2 que abriga
ainda hoje o Colégio Batista Mineiro, na Rua Pouso Alegre,
602. Já são 76 anos de história. Uma história de anos de
dedicação ao ensino. Como professor que sou, orgulho-me de
ver o Colégio Batista Mineiro entre os principais do Estado
de Minas Gerais. Orgulho-me, mais ainda, por saber que em
breve a comunidade de Uberlândia terá acesso a este
educandário. Parabéns á comunidade batista mineira, parabéns
á população de Uberlândia. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
tenho vários assuntos a abordar, mas o tempo é curto. Vamos
por partes.
Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a ECT pelo material

que está enviando, juntamente com o Banco Central, para
trazer esclarecimentos sobre a implantação do real, o novo
dinheiro brasileiro. Esse folheto -"Real, sua Nova Moeda" -
está sendo distribuido pelo correio. Por ele recebemos
orientação de como trocar a moeda a partir de l Q de julho
próximo. Basta Ir a qualquer agência bancária para trocar os
seus cruzeiros reais por reais, mesmo que não seja cliente
do Banco. Durante 15 dias, os Bancos vão lhe dar reais em
troca de cruzeiros reais. Se for necessário, esse prazo será
ampliado. No dia lQ de julho, o Banco Central fixará o valor
de troca de cruzeiros reais. Quero cumprimentar essa empresa
por essa iniciativa.
Sr. Presidente, hoje, pela manhã, recebi um convite da
Associação Comercial de Minas para mais um café parlamentar.
E o tema de hoje foi um tema muito polêmico e dos mais
palpitantes, o problema das mensalidades escolares.
Agradecemos a visita da delegação coreana ao Plenário desta
Assembléia Legislativa. Estou me sentindo muito asiática,
Sr. Presidente, já que ontem jantei com o Embaixador da
China e, hoje, recebemos os coreanos neste Plenário.
Mas voltemos ao nosso assunto, companheiros e companheiras
presentes. É um assunto palpitante, que interessa a todos os
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que estão aqui, que está sendo discutido em vários níveis e
que está causando grande apreensão em alunos, pais de
alunos, professores e proprietários de estabelecimentos
particulares.
Quero comentar que - como todo mundo já sabe, nunca escondi
a minha origem - venho da iniciativa privada. Fui professora
e Diretora de colégio particular e de uma instituição de
ensino superior privada e nunca me afastei desse assunto.
Obviamente, tenho um testemunho a dar. Tenho uma experiência
de vida na área e conheço as suas dificuldades e as suas
coisas boas e ruins.
Hoje, pela manhã, a Associação Comercial fez o seu café
parlamentar com a presença do Pe. Geraldo Magela. Reitor da
PUC-MG, de Maria Lúcia Scarpelli, Diretora do PROCON-MG, do
Prof. Honõrio Tomellin, Diretor da UNA, que representava o
Prof. António Veronesi, Reitor da Universidade de Guarulhos
e Presidente da Associação Nacional das Universidades
Privadas, de outras autoridades, empresários, professores,
pais e alunos. Nesse encontro, foram ouvidos todos os lados
da questão.
Queria cumprimentar o ilustre Lúcio Bemquerer, Presidente
da Associação Comercial de Minas Gerais, pela sua
democrática iniciativa de ouvir os depoimentos e as questões
ali apresentadas. Aliás, trouxe para esta Casa, Sr.
Presidente, um documento redigido pelos Reitores das
universidades católicas brasileiras. D titulo do documento
ë: 'Manifestação dos Reitores das Universidades Comunitárias
e Confessionais Brasileiras'. Assinam esse documento, entre
outras escolas, a Universidade Católica de Santos, a
Universidade Sagrado Coração, a Universidade Metodista de
Piracicaba, a Universidade de São Francisco, a Universidade
Vale dos Sinos, a Universidade Luterana do Brasil, as
Universidades Católicas de Pernambuco e de Minas.
Esse documento mostra uma série de preocupações. Uma delas,

que quero trazer á nossa meditação e ao nosso debate, é a
seguinte: o que o Governo brasileiro pretende em relação ao
ensino privado? Pretende ser intervencionista ou não? Ele,
que fala em privatização e que privatiza as empresas
estatais, ao mesmo tempo está interferindo na Iniciativa
privada. A questão, é claro, é ideológica. Por isso mesmo, o
Governo brasileiro precisa definir-se a respeito da sua
posição: intervencionista ou não?
Quanto á referida medida provisória, tivemos o
pronunciamento do Deputado Federal Aloisio Vasconcelos, que
foi muito feliz ao dizer que a medida provisória vem do
período da ditadura, vem do Governo militar. Os militares
impunham uma lei através de uma medida provisória. Hoje, ela
vai para o Congresso e vai-se tornar lei somente se for esta
a decisão dos Deputados. E o que os Deputados Federais podem
fazer? Podem propor um projeto substitutivo á medida
provisória, que vem do Executivo Federal. Esse projeto
substitutivo passa a ser denominado projeto de lei de
conversão, que é o que vai ser votado.
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É claro que, no momento, é difícil reunir todos os
Deputados Federais para votar um projeto de lei de
conversão, mas acreditamos que é possível, e adotamos essa
linha, que é a mesma defendida pelo Deputado Aloisio
Vasconcelos. A Medida Provisória ng 524, infelizmente,
instalou a desarmonia, instalou a discórdia, instalou a
desconfiança entre a sociedade civil e os envolvidos com a
área do ensino privado.
Quero comentar alguma coisa para nossa reflexão. D ensino
privado, hoje, tem uma posição muito clara; ele não quer
privilégios e não quer dinheiro público. Nós, que defendemos
a iniciativa privada na educação, não queremos ajuda
financeira de governo nenhum. As escolas particulares querem
sobreviver por si mesmas, oferecendo serviços de boa
qualidade, que serão adquiridos. E aqui não adianta falar
que o ensino não é um serviço, porque é. E serviço tem
preço. Quem mantém uma escola paga aluguel, água, telefone,
luz, ICMS, paga os salários dos professores e dos
funcionários, paga as contribuições previdenciárias. Uma
escola particular é uma empresa como qualquer outra. Não
adianta querer apresentar o ensino como algo etéreo ele não
• é. As contas chegam e têm que ser pagas dentro do mês, com
• dinheiro da mensalidade paga pelos alunos, pela clientela
da escola.
Gostaria, também, de dizer que o ensino tem um preço

político e que esse preço político é o do debate ideológico.
O que se nota, como notamos hoje, num debate, é que há
representantes de alguns grupos de estudantes que são
ligados a partidos que, ideologicamente, são contra a
iniciativa privada. A posição deles é de se acabar com a
iniciativa privada. Mas eles se esquecem do fato de que
apenas nos países de regime ditatorial o ensino é
totalmente público; em Cuba, na União Soviética o ensino é
um só, é uma cabeça só, é um ensino obrigatório em que não
se pode mudar nada, nem uma linha. Nós, que vivemos numa
democracia política e que buscamos a democracia social,
ideologicamente defendemos uma escola polivalente.
As escolas católicas, protestantes, logosóficas, espiritas,
americanas, piagetianas, montessorianas são escolas
diferentes, que oferecem seus serviços aos alunos e a seus
pais.
Sr. Presidente, tentando encerrar esse assunto, que ã
complexo, sugeriria aos colegas Deputados, de diversos
partidos, que lessem o documento das universidades católicas
do Brasil, para entenderem porque a medida provisória foi um
ato de violência praticado contra todas as escolas
brasileiras. Gostaria de deixar bem claro que, sem nenhuma
ameaça de 'locaute", se a sociedade não rediscutir os rumos
dessa medida, nós, que já temos uma escola pública
sucateada, teremos uma escola particular de péssima
qualidade. A reunião de hoje de manhã foi muito séria,
importante e mostrou que a coisa não é brincadeira.
Lamentamos a atitude do Presidente Itamar Franco, que, num

momento um tanto emocional, adquiriu uma postura

a1
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intervencionista, que não está de acordo com o momento
brasileiro, principalmente quando se fala em privatização,
quando se fala em liberdade de economia.
Sr. Presidente, era o que tínhamos a dizer. Convidamos os
Deputados para o debate que vai acontecer na Câmara
Municipal às 191h30min, quando esse assunto virá à baila.
Muito obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

He 1 ên i o.
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público aqui presente: nossa opinião é
contrária à da Deputada Maria Elvira. Acompanhamos, durante
várias reuniões, na Comissão de Defesa do Consumidor, a
situação dramática que estavam vivendo milhares de alunos
das escolas particulares. Vejam V. Exas. : os alunos de
classe média não estavam podendo pagar as mensalidades, que
estavam realmente abusivas. Ao fazerem a conversão, as
escolas levaram em conta os meses de fevereiro a maio. Isso
provocou elevação absurda dos preços das mensalidades.
Vários alunos teriam que abandonar as escolas, por não terem
condições de pagar as mensalidades. O Presidente Itamar
Franco, que não pertence a nenhum partido socialista, pelo
contrário, foi eleito com Collor de Mello, assinou a medida
provisória, sensibilizando-se com a situação vivida por
milhares de alunos. Essa medida veio a minimizar um pouco o
sofrimento desses pais que aqui vieram, durante vários
meses, lutar para que a conversão fosse feita de novembro a
fevereiro e não de fevereiro a maio. Com isso, haverá
redução nas mensalidades.
As empresas da área de educação são as mais lucrativas do
Pais. Com os lucros auferidos do funcionamento de uma sala
de aula apenas, paga-se todo o custo operacional de uma
escola.Havia abuso por parte das escolas particulares. O
"lobby" foi feito de maneira muito organizada e muito
eficiente.
Esperamos que o Congresso tenha coragem de referendar a
medida provisória do Presidente Itamar Franco, que
estabelece a conversão tomando por base os meses de novembro
a fevereiro. Caso contrário, ocorrerá o caos total
Nós reivindicamos, sim, ensino público de boa qualidade, e

não queremos, de forma nenhuma, acabar com o ensino privado.
Nós entendemos que é papel do Estado cumprir com sua
finalidade social de dar escola de boa qualidade a pessoas
que não têm condições financeiras.
A escola privada não pode agir como se fosse uma empresa

que explora as pessoas. Ela tem, sim, que ter lucro, mas não
de maneira abusiva. Estamos vendo prédios e mais prédios
serem construídos. Há império nesse ramo. Então, é preciso
ter sensibilidade.
A União de Associações de Pais de Alunos - UNIAPAS -

acompanhou esse trabalho, também acompanharam esse trabalho
o PROCON e o Ministério Público. Encaminhamos para o
Presidente da República vários pedidos para que ele
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assinasse essa medida provisória, considerando a conversão
de novembro a fevereiro.
Agora, vamos trabalhar para que o Congresso confirme Isso,
porque, caso contrário, milhares de alunos terão que
abandonar as escolas. Diante desse tato, os proprietários de
escolas, simplesmente, dizem assim: "se não têm dinheiro,
saiam e vão procurar uma escola pública". Essa é a posição
da maioria dos proprietários de escola.
Nós vamos lutar para que haja, realmente, um critério, e
não um abuso. Por que muitas das vezes essas escolas se
intitulam entidade ou fundação sem fins lucrativos? Até
isso elas colocam. Mas, na hora H, todo o custo operacional
é jogado nas mensalidades, e não há pai de aluno que consiga
manter seus filhos nas escolas particulares. A não ser que
seja Deputado, latifundiário, banqueiro ou grande
empresário. Um trabalhador que ganha um, dois ou três
salários minimos não tem condições de pagar a mensalidade
que hoje está por volta de CR$400.000,00 ou CR$500.000,00 em
escolas razoáveis.
Então, vamos lutar contra isso, contra esse "lobby" imoral
no Brasil. E ainda vem esse plano, que é um outro
estelionato eleitoral para enganar o povo. Mas a população
está atenta e não vai mais embarcar nessa canoa furada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, eu não poderia
deixar de fazer uma colocação, porque a minha posição sempre
foi muito clara, como também a minha origem como professora
e como diretora de escola particular. Quer dizer, nós
sabemos do momento dificil que o povo brasileiro está
vivendo. Nós perdemos poder de compra. Todas as classes
perderam poder de compra. E existe, efetivamente, não há
como negar, um problema, hoje, no bolso dos pais. Não é só
para pagar colégio não, é também para pagar dentista,
remédio, condução. Enfim, toda a classe média está muito
sacrificada. E é essa classe média que geralmente tem os
filhos nas escolas particulares
Eu tenho o maior respeito pelo Deputado Marcos Helênio e
fui até sua companheira na Comissão de Defesa do Consumidor.
Mas devo dizer que acho, Sr. Deputado, que o senhor precisa
se informar um pouco mais. Acho que o senhor está sendo
muito radical e até um pouco supérfluo na análise da
situação das escolas. Não podemos generalizar. Em todas as
áreas vão existir empresas sérias e empresas que não são
sérias. Hoje, por exemplo, a apresentação do pessoal do
Pitágoras foi uma apresentação seriissima. A própria Maria
Lúcia Scarpelli, do PROCON. foi muito feliz em suas
colocações, quando disse do quanto os PROCONs estão
incomodados com o que está acontecendo, porque estão
sentindo que as escolas particulares também estão sofrendo
com o problema.
Quando se fala em escolas particulares, todo mundo lembra
logo das grandes como o Pitágoras, a Católica, que é uma



532

grande universidade, a própria escola da qual eu venho.
Entretanto, a maioria é formada por escolas pequenas.
Hoje, na reunião, estava o pessoal do Bem-te-vi, do Balão

Vermelho, que são escolas pequenininhas que já se colocaram
com clareza. Se realmente a medida provisória do Governo_-
que acho arbitrária - vigorar, essas escolas serão
inviabilizadas. Elas não terão condições de pagar as suas
contribuições, os aluguéis, os salários dos professores, o
salário dos funcionários, a luz , a água, o telefone, o
papel... E tem uma coisa que o Deputado não falou, que é a
questão do investimento. Na educação tem que se garantir,
pelo menos, 10% para investimento.
E o que é investimento? São os laboratórios, os livros, as

assinaturas de periódicos, material de audio-visual, tudo
aquilo que faz com que uma escola tenha boa qualidade.
Então, é importante separar a venda de um liquidificador da
venda de um assento na sala de aula. Todos os dois são
produtos, mas têm que ter um tratamento diferenciado.
Hoje, no depoimento dado pela Ora. Maria Lúcia Scarpelli,
ela dizia que, em algumas escolas, como no Colégio Santo
António, os pais se reuniram e foram contra a medida
provisória. Assinaram um documento em que declaravam que
sabem que, se aquilo vigorar, o Colégio Santo Antônio, onde
seus filhos estão, ficará inviabilizado. Do lado dos pais
também já existe um movimento para mostrar que essa medida é
intempestiva e arbitrária. Apenas para informar o Deputado
Marcos Helênio, amanhã, o STF vai julgar a ação que já se
encontra em andamento, inclusive, sendo argüida a
constitucionalidade da medida provisória. Pelo menos, até
amanhã, estamos em suspenso.
Eu aqui relatei. Deputado, a reunião de hoje de manhã, da

qual participei e fiquei impressionada não só com a presença
do pessoal da área de ensino, mas também de pessoas das
associações de pais, que estão muito participativas. Por
exemplo, foi colocada pela associação uma coisa muito
interessante: eles abrem mão das mensalidades, desde que as
escolas não recebam dinheiro do Governo. Hoje, elas não
recebem mais dinheiro do Governo, são poucas as que recebem.
Nós, do sindicato, sempre defendemos que não queremos
dinheiro do Governo. Só queremos liberdade para trabalhar.
Inclusive, existem escolas com preços diferentes. Tudo
depende do serviço que oferecem, e isso está dentro da lei
de economia de mercado-

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1 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.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Elmiro Nascimento - falecimento do Sr. José Pereira Nunes,
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em Patos de Minas; Tarcisio Henriques - falecimento do Sr.
José Faria Júnior, em Cataguases; Maria Elvira -
falecimento da Sra. Elvira Veiga Salles Alvos, nesta
Capital: Márcio Miranda (2) - falecimento dos Srs. Jair
Francisco da Silva e Waiter Nunes Braz, em Divinõpolis;
Maria Olivia - falecimento do Sr. Carlos Luiz Dolabela,
nesta Capital; e Wanderley Ávila - falecimento do Sr.
Geraldo Magela de Meio Santos, em Capelinha (Ciente. Oficie-
se.).

Requerimentos
- A seguir, são despachados à Gerência-Geral de Apoio às

Comissões requerimentos dos Deputados Elmiro Nascimento (3)
- providências para a instauração dos processos de
emancipação dos Distritos de Natalãndia, (Município de
Bonfinõpolis de Minas), Brasilândia (Município de João
Pinheiro) e Vila Dom Bosco (Município de Sonfinõpolis de
Minas); Mauro Lobo (4) - encaminhamento de solicitação à
Comissão de Assuntos Municipais com vistas ao recebimento de
documentos e á reabertura dos processos de emancipação dos
Distritos de Vargem Alegre (Município de Caratinga),
Vermelho Novo (Município de Raul Soares), Piedade (Município
de Caratinga) e Imbé (Município de Caratinga); e Clêuber
Carneiro (2) - autorização para o recebimento, pela Comissão
de Assuntos Municipais, dos documentos necessários à
emancipação dos Distritos de Pintõpolis (Município de
Urucuia) e Serra das Araras (Município de São Francisco).
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria Olivia,

em que solicita, nos termos regimentais, seja atribuído
regime de urgência á tramitação da Mensagem ng 465/94, do
Governador do Estado, por meio da qual foi encaminhado a
esta Casa o Balanço Geral do Estado relativo ao exercício de
1993. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Clêuber Carneiro, em que solicita,

nos termos regimentais, seja atribuído regime de urgência à
tramitação do Projeto de Lei Complementar ng 27/93, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que estabelece a organização
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos
Deputados Ciêuber Carneiro - reunião conjunta de comissões
para apreciação do Projeto de Lei Complementar ng 27/93, da
Procuradoria-Geral de Justiça; Adelmo Carneiro Leão (2) -
regime de urgência para apreciação das solicitações de
instauração de processo criminal contra Deputados e envio ao
Superintendente do INCRA de cópia do processo administrativo
que trata da compra de 1.000ha na área de Mocambinho, no
Distrito de Jaiba; Jorge Hannas - regime de urgência para a
tramitação do Projeto de Lei ng 1.765/93; e Milton Salles
(3) - apreciação do Projeto de Lei nQ 2.073/94 em reunião
conjunta de Comissões; apreciação dos Projetos de Lei ngs
2.073/94 e 1.665/93 em regime de urgência.
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2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase. a Presidência passa á 2ê 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 no 1-756/93, do Deputado Agostinho Patrus, que cria o
Programa Mineiro de Apoio e Orientação Técnica à Construção,
Reforma e Melhoria de Moradia para Familias de Baixa Renda -
PROMORAR. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ngs 1 a S. que
apresenta. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela sua
aprovação com as Emendas ngs 1 a 5, da Comissão de Justiça.
e 6, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação com as Emendas ns 1 a 5, da
Comissão de Justiça; 6, da Comissão de Saúde e Ação Social,
e 7, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o nobre Deputado
Agostinho Patrus.
O Deputado Agostinho Patrus* - Esse projeto foi apresentado
nesta Casa por sugestão do Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura - CREA -, com assessoria dessa entidade, que
representa os profissionais da área em Minas Gerais.
A intenção do CREA, nesse projeto, é dar assistência
técnica ás familias de baixa renda, que moram em vilas,
favelas ou cidades do interior e fazem modificações em suas
casas sem nenhum conhecimento técnico, superdimensionando
lajes, fazendo corredores desnecessários, etc., o que
encarece a obra. São justamente pessoas de baixa renda que
assim procedem. Esse projeto quer atingir pessoas que ganham
até 10 salários minimos e têm projetos de até 60m2.
Pedimos que, antes do encerramento da discussão, fossem
apresentados alguns destaques, bem como algumas emendas.
Esse requerimento foi apresentado á Mesa, pedindo destaque
para a votação das Emendas ns 1, 3, 5, 6 e 7 e, agora,
me foi passado junto com o projeto.
Destacamos essas cinco emendas, e esse é o motivo da minha
presença nesta tribuna: a Emenda ng 3 modifica totalmente o
art. Sg, e no art. SQ, nós estabeleciamos redução de taxas,
eliminação de exigências, redução de encargos. Esse projeto
foi apresentado ao Governo, na área da Secretaria da Fazenda
e Planejamento, e ele concordou com essas condições. Vem,
então, a Comissão retirando essa redução de taxas. Em outras
palavras, a emenda estabelece o seguinte: "O Estado poderá
celebrar convênios com a União, os municipios e as entidades
de direito público e privado, para execução do PROMORAR.
priorizando ( ....)Com as prioridades estou, até, de
acordo, com exceção dessa última, "unidades habitacionais
dotadas de abastecimento de água potável e coleta e
disposição sanitárias adequadas", porque acho que isso
dificulta a execução do projeto. Há um morador na periferia
de uma pequena cidade que precisa de uma assistência médica,
ali não tem esgoto, não tem nada, mas ele pode ter
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assistência desse projeto. Acho que esse é um ponto que
deveríamos discutir. Mas, tudo bem. 0 que nós dizíamos no
projeto é o seguinte: Para a execução do PROMORAR, o Estado
poderá celebrar convénios com a União, os municípios e as
entidades de direito público e privado." Aqui, eles pararam.
No meu projeto, continuaria: "procurando eliminar exigências
e taxas, reduzindo encargos e propiciando, por meio dessas
entidades, a assistência de projetos e execução por
arquitetos, engenheiros e técnicos de 2g grau, legalmente
habilitados, de conformidade com as suas competências." 0
meu projeto dá, também, a possibilidade de diminuir a
exigência de taxas, reduzindo encargos, etc. Portanto, sou
contrário a essa emenda, porque ela é restritiva.
Quanto â Emenda ng 5, ela diz o seguinte: "Dê-se ao art. 7g
a seguinte redação:" Vou ler o art. 7Q: "0 Poder Executivo
regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias a contar da
data de sua publicação." Mudaram para o seguinte: "Esta lei
será regulamentada pelo Poder Executivo". Eu estabeleci 90
dias. A emenda quer deixar sem prazo. Deixando com prazo,
muitas vezes não é cumprido. Vamos, então, estabelecer o
prazo de 90 dias. A única diferença é esta: eu estabeleci o
prazo de 90 dias e a emenda diz, apenas, que será
regulamentada pelo Poder Executivo, sem prazo.
Emenda nQ 6. A Emenda no 6 diz o seguinte: "Dê-se ao

do art. 2g a seguinte redação:" Vou ler o texto do projeto
de lei: "Para efeitos desta lei, considera-se família de
baixa renda aquela com renda de até 30 UPFMG, que se propõe
a construir com recursos próprios uma moradia com área
construída de até 60m2 (sessenta metros quadrados), cuja
laje não seja maciça." Diz a emenda o seguinte: "Para os
efeitos desta lei, são beneficiários deste programa famílias
com renda de até 10 (dez) salários mínimos mensais, com
atendimento prioritário ás famílias com renda de até 5
(cinco) salários mínimos mensais, que se propõem a
construir, com recursos próprios, uma moradia com área de
até 60m2 (sessenta metros quadrados)". Então, o que foi
retirado: mudou de unidade fiscal para salário mínimo, o
que, no meu entendimento, é inconstitucional. Tudo que se
relaciona com salário mínimo é inconstitucional. E. por
outro lado, retiraram-se, também, os 60m2. E eu acho que
deve haver um certo limite no tamanho da casa. Por isso
fiquei contra essa emenda. Mudar esses 60m2, tudo bem, mas
relacionar com salário mínimo sou contra. Então, sou contra
a Emenda ng 6 porque ela relacionou as famílias
beneficiárias com o salário mínimo, ao invés de 30 UPFMG, o
que acho inconstitucional. E eles priorizam cinco salários.
Para priorizar, se quiserem podem baixar para 15 UPFMG, mas
acho que 30 UPFMG é um valor razoável e que todo mundo
aceita.
Hoje, 30 unidades fiscais representam aproximadamente 7
salários mínimos e não 10 ou 5 salários mínimos. E, não está
nem nos 10 ou 5 salários mínimos.
Também fiquei contra a Emenda no 7: "Acrescente-se onde

convier: "o PROMORAR será gerido pela Companhia de Habitação



536

do Estado de Minas Gerais - COHAB -, com recursos do
orçamento de investimento das empresas controladas pelo
Estado, de fontes do Tesouro Estadual ou de operações de
crédito internas. Não quis colocar isso no projeto porque
ele já diz que a Secretaria de Habitação é que vai
estabelecer o órgão que irá gerir o PROMORAR. Não vou
vincular o PROMORAR á COHAB, porque a Secretaria de
Habitação pode querer estabelecer a que órgão ele deve se
vincular ou pode vinculá-lo a si própria. Mas, já está
estabelecido que é a Secretaria de Habitação que irá decidir
isso.
Sou contra a Emenda ng 7, porque ela vincula o PROMORAR á
COHAB e estabelece que os recursos para a sua execução
provirão do orçamento de investimento das empresas
controladas pelo Estado. 0 PROMORAR pode ser executado até
com a colaboração do próprio CREA, sem investimento nenhum.
E uma prestação de serviço que os engenheiros querem fazer,
como um agradecimento pelo ensino gratuito que tiveram nas
universidades federais.
Também sou favorável à não-aprovação da Emenda ng 1,
porque ela estabelece apenas áreas urbanas.
Minha proposta é que não sejam aprovadas as Emendas ngs 1.
3, S. 6 e 7, sendo aprovado o projeto com as Emendas ngs 2 e
4. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado
Agostinho Patrus, em que pede destaque para aprovação das
Emendas nos 1, 3, 5, 6 e 7. A Presidência defere o
requerimento, nos termos do inciso XVII do art. 244 do
Regimento Interno.
Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nos 2 e 4. Os Deputados que as

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, a Emenda ng 1, objeto de destaque. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda ng 3, da Comissão de Justiça, objeto

de destaque. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda ng 5. da Comissão de Justiça, objeto

de destaque. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda ng 6, da Comissão de Saúde e Ação
Social, objeto de destaque. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Em votação, a Emenda ng 7, da Comissão de Fiscalização
Financeira, objeto de destaque. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei ng
1.756/93, com as Emendas ngs 2 e 4. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
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Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 1.699/93, do
Deputado Tarcísio Henriques, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de construção de eclusas em todas as obras
de represamento de rios para fins de aproveitamento
energético. A Comissão de Política Energética opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1 ao
vencido em lQ turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nQ 1 ao vencido em lQ turno, da Comissão de
Política Energética. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 1.699/93, na
forma do Substitutivo flQ 1 ao vencido em lQ turno. A
Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.762/93, do
Deputado Simão Pedro Toledo, que dispõe sobre a pesagem
obrigatória dos recipientes de gás liquefeito de petróleo
quando de sua venda ao consumidor. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1Q 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 2Q turno, o
Projeto de Lei ng 1.762/93, 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 a
extraordinária de amanhã, dia 22, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, bem corno 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

"OFÍCIO NQ 79/94*
Belo Horizonte. 21 de junho de 1994.
Excelentissimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para

comunicar-lhe que, em Sessão Plenária do dia 21 de junho de
1994, este Tribunal apreciou o Balanço Geral do Governo do
Estado de Minas Gerais, referente ao exercício financeiro de
1993, emitindo o Parecer Prévio de sua competência, cuja
cópia encaminho-lhe, em anexo, para os devidos fins.
Esclareço a Vossa Excelência que o traslado das Notas

Taquigráficas relativas á Sessão Plenária retromencionada
será, posteriormente, enviado a essa Casa Legislativa.
Prevaleço-me da oportunidade para reafirmar a Vossa

Excelência a expressão do meu elevado apreço.
Conselheiro Fued Dib. Presidente.
(- D Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Governo do

Estado, Relativo ao Exercício de 1993 e as Essencialidades
do Balanço Geral do Estado de Minas Gerais, Relativo ao
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Exercício Financeiro de 1993, Encaminhado através da
Mensagem no 465/94, Publicado em 27/4/94. foram publicados
na edição do "Diário do Legislativo de 23/6/94.)

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.655/93

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Anderson Adauto,
objetiva tornar obrigatório o registro, na conta mensal de
consumo, do percentual do aumento tarifário praticado pelas
empresas prestadoras de serviço público que atuam no Estado.
Publicada no "Diário do Legislativo' de 18/9/93, foi a
proposição distribuida as Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública para receber parecer. A
primeira concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, e a
segunda opinou pela sua aprovação.
Em atendimento á solicitação do Deputado Marcos Helênlo,

por meio de requerimento publicado em 28/10/93, vem, agora,
o projeto a esta Comissão para ser apreciado, nos termos do
aru 190, c/c o art. 245, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta tem o mérito de informar ao
consumidor o percentual de aumento praticado pelas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos
cobrados sob a forma de tarifa, quais sejam as de água,
energia elétrica e telefone.
Não há dúvida de q ue a medida, se concretizada, propiciará
o acesso da população usuária dos mencionados serviços
públicos a relevante dado informativo, permitindo-lhe
conhecer com absoluta transparência todo o processo de
formação dos custos relativos a esses serviços.
Dessa forma, será atribuida a cada consumidor ampla
possibilidade de acompanhamento e fiscalização das
atividades públicas delegadas a concessionárias e
permissionár ias.
Ressalte-se, portanto, a preocupação do legislador com a
informação plena, livre de subterfúgios, que se constitui em
um dos direitos básicos do consumidor e é, sem sombra de
dúvida, um dos principais aspectos da relação de consumo.
Entretanto, a obrigatoriedade ora proposta se tornará
Inócua se não houver a previsão de penalidade pelo
descumprimento da exigência que se pretende criar Por isso,
propomos, no final deste parecer, a Emenda no 1, com vistas
a adequar o projeto à técnica legislativa.
Apresentamos, ainda, a Emenda no 2, com o intuito de
proporcionar ás empresas delegatárias tempo adequado para se
adaptarem ao novo encargo a que estarão sujeitas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.655/93, no 1Q turno, com as Emendas no 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier:
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"Art. . - Ocorrendo o descumprimento do disposto no art.
lg, fica o usuário desobrigado do pagamento da tarifa
correspondente ao período respectivo.".

EMENDA NQ 2
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- As empresas destinatárias da obrigação de que

trata o art. lg terão o prazo de até 30 (trinta) dias a
partir da publicação desta lei para atender ao disposto no
seu art. lQ.

Sala das Comissões, 22 de junho de 1994.
Marcos Helénlo, Presidente - Márcio Miranda, relator - Hely

Tarqu i n i o.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.769193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epígrafe dá a denominação de Clemente Vieira de
Araújo ao trecho da Rodovia MG-190 que liga Sacramento à BR-
262.
Publicada em 24/3/94, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe á Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador,
dispor sobre bens do domínio público (art. 61, XIV, da
Constituição Estadual).
Rege também a matéria a Lei nQ 5.378. de 3/12/69, que, em
seu art. lg, determina que a escolha de denominação de bem
público só pode recair em nomes de pessoas falecidas que se
tenham destacado por notórias qualidades e relevantes
serviços prestados à coletividade.
O Or. Clemente Vieira de Araújo, médico e ex-Prefeito de

Sacramento, pelos seus atos, satisfaz os requisitos da lei.
Em atendimento à diligência proposta por esta Comissão, o

Diretor Geral do DER-MG Informou que o trecho da Rodovia MG-
190 que liga o Município de Sacramento á BR-262 ainda não
tem denominação oficial.
Inexistem, portanto, óbices jurídicos e constitucionais que

comprometam a normal tramitação do projeto nesta Casa.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.769/93 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

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

NQ 1.929/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a
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implantar o Programa de Incentivo á Indústria de Calçados do
Estado de Minas Gerais - Pró-Calçado.
Publicada em 11/3/94, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, v, "a do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a dotar o Estado de um
instrumento legal capaz de impulsionar o desenvolvimento da
indústria calçadista mineira, importante segmento da nossa
economia.
o assunto tratado no projeto é compatível com as regras do
art. 24, V e fl lg, 2g e 3g e do art. 25 da Constituição
Federal.
o programa que se pretende criar por via desta proposição,
na qualidade de plano de desenvolvimento, encontra-se no rol
das atribuições da Assembléia Legislativa, conforme dispõe o
art. 61, V, da Constituição do Estado.
Por meio da interpretação dos dispositivos constitucionais

supracitados, não detectamos óbices que possam prejudicar o
curso normal da tramitação do projeto nesta Casa.
Porém, tendo em vista algumas incorreções de ordem técnica,

achamos por bem aprimorar o texto da proposição. Para tanto,
apresentamos, na conclusão do parecer, o Substitutivo ng 1.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.929/94 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI
No 1.929/94

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de
Incentivo à Produção de Calçados do Estado de Minas Gerais -
Pró-Calçado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a Instituir o
Programa de Incentivo à Produção de Calçados do Estado de
Minas Gerais - Pró-Calçado.
Art. 2g - São objetivos do Pró-Calçado:
- incentivar a produção, a comercialização no mercado

interno e a exportação de calçados;
II - garantir linha de crédito, por via de financiamentos

oficiais, prioritarlamente para as pequenas e médias
empresas produtoras de calçado;
III - especializar e aperfeiçoar a mão-de-obra ativa

empregada na produção de calçados;
IV - criar oportunidades de emprego para a mão-de-obra

especializada disponível;
V - adequar a qualidade dos calçados aos padrões exigidos
pelos mercados interno e externo e, em especial, pelo
MERCOSUL;
VI - melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do
setor;
Vil - facilitar a um número maior de consumidores o acesso

ao mercado calçadista;
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VIII - adotar políticas fiscal e tributária menos onerosas
e mais racionalizadas para o setor calçadista.
Art. 3g - Compete ao Poder Executivo, com a participação de
entidades representativas das classes de produtores e de
trabalhadores do setor calçadista, a implantação do
programa.
Art. 4 - 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.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Geraldo

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

No 2.039/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Gilmar Machado.
visa a declarar de utilidade pública o Centro Evangélico de
Reabilitação e Trabalho Orientado - CERTO -. com  sede no
Município de Uberlândia.
Publicada em 26/5/94, vem a proposição a esta Comissão para

exame preliminar, conforme determina o art. 195, c/c O art.
103, V. 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Consultando os documentos constantes no processo,
constatamos que a entidade tem personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos e tem sua diretoria
constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício dos cargos que ocupam.
Sendo assim, não há impedimento à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.039/94.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.042/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em destaque, do Deputado Dilzon Melo, objetiva
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Municipal de Abaeté, com sede no Município de
Abaeté.
Publicada em 26/5/94, 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 juntados ao projeto confirma que o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário Municipal de Abaeté
é uma entidade civil de caráter beneficente, que funciona
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composta de pessoas idôneas,
pelos cargos que ocupam.
requisitos estabelecidos pela
regulamenta a matéria.
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anos, e cuja diretoria é
que não recebem remuneração
Cumpriram-se, portanto, os
Lei nQ 5.830, de 6/12/71. que

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.042/94 em sua forma original.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

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

NQ 2.043/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Agostinho Patrus, tem por
finalidade declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Bárbara -.
com sede no Município de Santa Bárbara.
Publicada em 26/5/94, vem a matéria, para exame preliminar,

a esta Comissão, nos termos do art. 195, c/c. o art. 104. 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Consoante a legislação em vigor - Lei nQ 3.373, de 12/5/65,
com a redação dada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71 -, não
existe óbice à tramitação do projeto.
Com efeito, a documentação anexada ao processo informa ser
a referida entidade uma associação filantrópica, sem fins
lucrativos, que está em pleno e regular funcionamento há
mais de dois anos, e cuja diretoria é composta de pessoas
idôneas, que nada percebem pelo exercido dos cargos que
ocupam.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.043/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

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

NQ 2.050194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mílton Salles. o Projeto de Lei ng
2.050/94 objetiva declarar de utilidade pública o Grupo
Espirita Meimei, com sede no Município de Mateus Leme.
Após sua publicação em 27/5/94, vem a matéria a esta
Comissão para ser examinada quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição trata de matéria regulada pela Lei flQ 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 satisfaz a todas as exigências da referida lei, não
havendo óbice à normal tramitação da matéria nesta Casa.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
2.050/94.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

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

NQ 2.051194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em

epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Beneficência Popular, com sede no Município de Mariana.
Publicado em 27/5/94, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103. V, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme análise da documentação anexada ao processo em
estudo, a referida entidade tem personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é constituída
de pessoas idóneas, que nada recebem pelo exercício dos
cargos que ocupam.
Estão, pois, preenchidos todos os requisitos estabelecidos
pela Lei ng 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 ng
2.051/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Célio de

Oliveira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 2.067/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de resolução em epígrafe, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, dispõe sobre a
concessão de auxílios financeiros diversos mediante recursos
consignados no orçamento da Assembléia Legislativa,
estabelece critérios para a sua distribuição e dá outras
providências.
Publicada em 11/6/94, foi a proposição distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização



544

Financeira e Orçamentária, que a apreciarão em reunião
conjunta e em regime de urgência, nos termos do art. 245, XV
e XIX. do Regimento Interno, tendo em vista requerimentos
com esse objetivo aprovados em Plenário.
Designados para apreciar os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, passamos á sua
fundamentação.

Fundamentação
A proposta tem o objetivo de regulamentar a distribuição de
subvenções sociais e auxílios diversos consignados no
orçamento da Assembléia Legislativa, por força do disposto
na Lei no 11.470, de 24/5/94, que autoriza a abertura de
crédito especial em favor da Assembléia.
Constata-se que a proposição se ajusta plenamente ao
preceito contido no art. 202 do Regimento Interno da Casa,
sendo, portanto, objeto de projeto de resolução, pois visa a
adotar procedimentos na seara de competência privativa desta
Casa.
A legislação infraconstitucional que versa sobre o tema

demanda ajustes, notadamente em face da edição da nova lei
de licitação, a Lei ng 8.666, de 1993, (federal).
O art. 116 do mencionado diploma preconiza a sua aplicação,
no que couber, a convênios, acordos, ajustes e demais
Instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da
administração pública, tal como ocorre no caso em análise.
Esse é o objetivo básico da proposta em questão, que
entendemos estar em consonância com as normas
constitucionais e legais pertinentes.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de
Resolução ng 2.067/94.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Antônio Pinheiro - Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão
(voto contrário).

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria desta Comissão, a proposição em análise dispõe
sobre a concessão de auxilies financeiros diversos mediante
recursos consignados no orçamento da Assembléia Legislativa,
estabelece critérios para a sua distribuição e dá outras
providências.
Por requerimento à Mesa da Assembléia, passou o projeto à
tramitação em regime de urgência, devendo, também, ser
examinado em reunião conjunta das Comissões de Constituição
e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, em sua forma original, passamos à
emissão deste parecer.

Fundamentação
O projeto de resolução em exame visa a regulamentar a

concessão de subvenções sociais, de auxilio para despesa de



capital e de transferência a municípios com recursos
consignados no orçamento da Assembléia Legislativa. Para
tanto, introduz importantes mecanismos para aprimorar a
distribuição dos recursos destinados ás entidades privadas e
às Prefeituras Municipais.
Em primeiro lugar, o projeto torna obrigatória a celebração

de termo de convênio próprio, firmado entre as partes, em
que os objetivos e as responsabilidades dos signatários
estarão expressamente assinalados.
Em segundo lugar, em obediência ao art. 116 da Lei ng
8.666. de 21 de junho de 1993, que institui normas para
licitações e contratos da administração pública e dá outras
providências, introduz a exigência de apresentação, por
parte da entidade privada ou da Prefeitura Municipal
interessada em receber os recursos, de um plano de trabalho
que deverá conter, no mínima, as seguintes informações;
1 - identificação do objeto a ser executado;
2 - metas a serem atingidas;
3 - etapas ou fases de execução;
4 - plano de aplicação dos recursos financeiros;
5 - cronograma de desembolso;
6 - previsão de inicio e fim da execução do objeto, bem
como da conclusão das eta pas ou das fases programadas;
7 - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia,

comprovação de que os recursos próprios para complementar a
execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o
custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou
órgão descentra li zador.
Adicionalmente, o projeto de resolução introduz a

alternativa de q ue o caráter filantrópico e de funcionamento
sejam demonstrados pelo atestado de funcionamento, expedido
pela Secretaria do Trabalho e Ação Social.
Como vimos, a proposição em análise introduz importantes

mecanismos que visam a aprimorar a distribuição dos recursos
consignados no orçamento da Assembléia Legislativa e
destinados a entidades privadas e Prefeituras Municipais.
Visando a tornar mais especifica a redação de dispositivo
presente no projeto de resolução, propomos a Emenda nQ 1.

Concl usão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução ng 2.067/94 acrescido da Emenda nQ 1, a seguir
redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se a seguinte redação ao art. 2g, 2g, inciso II:
"Art. 2 - ...............................................
# 2Q - . . ...............................................
TI - aplicação do mínimo previsto na Constituição da

República na manutenção e no desenvolvimento do ensino,
conforme o último balanço anual disponível;".
Sala das Comissões, 15 de junho de 1994.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral. relator -

José Renato - João Marques - Bernardo Rubinger.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.576/93
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Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado João Batista,
visa a instituir o cadastro de fornecedores de produtos e
serviços a que se refere o art. 44 da Lei ng 8.078, de
11/9/90.
Aprovado no lg turno, com as Emendas nos 1 e 2. retorna o
projeto a esta Comissão a fim de que emita parecer para o 2g
turno e elabore a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A matéria já foi amplamente discutida quando da apreciação
do projeto, no lo turno, pela Comissão de Constituição e
Justiça e por esta Comissão.
A proposta representa um avanço no que diz respeito á
defesa do consumidor, pois visa a tornar público, mediante
divulgação mensal, o nome dos fornecedores de produtos e
serviços que praticam atos contrários aos interesses do
cidadão.
Não há dúvida de que a proposta, na prática, proporcionará

o expurgo de todos os fornecedores inidôneos do mercado, que
vêem nas relações comerciais um meio fácil de se enriquecer
ilicitamente.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.576/93 no 2Q turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - Hely Tarquinio, relator -
Márcio Miranda.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI P4Q 1.576/93

Dispõe sobre a criação e a publicação do cadastro de
fornecedores de produtos e serviços a que se refere o art.
44 da Lei ng 8.078/90. de 11/9/90.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam os órgãos públicos de defesa do consumidor
do Estado de Minas Gerais obrigados a divulgar, pública e
mensalmente, a relação contendo as reclamações relativas aos
fornecedores de produtos e serviços assim definidos no art.
3g da Lei ng 8.078, de 11/9/90.

lg - A relação de que trata este artigo deverá conter,
além de outros dados, a razão social do reclamado, nome de
fantasia, CCC e endereço.

2g - A publicação deverá ocorrer até o dia 15 (quinze) do
mês subseqüente ao da reclamação-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e

vinte) dias contados da data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.067/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria desta Comissão, a proposição em epigrafe dispõe

sobre a concessão de auxílios financeiros diversos mediante
recursos consignados no orçamento da Assembléia Legislativa,
estabelece critérios para a sua distribuição e dá outras
providências.
No 1Q turno, o projeto foi aprovado com a Emenda ng 1.

desta Comissão.
Retorna, agora, o projeto a este órgão técnico para receber

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 introduz importantes mecanismos para o aprimoramento
da distribuição dos recursos consignados no orçamento da
Assembléia Legislativa e destinados a entidades privadas e
Prefeituras Municipais.
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

Resolução ng 2.067/94 no 2Q turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões, 15 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -

Wilson Pires - Péricles Ferreira.
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2.067194

Dispõe sobre a concessão de auxílios financeiros diversos
mediante recursos consignados no orçamento da Assembléia
Legislativa, estabelece critérios para a sua distribuição e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1Q - As subvenções sociais de que trata a Lei n
6.776, de 9 de junho de 1976, bem como o auxilio para
despesas de capital e transferência a municípios, incluídas
em valor consignado no orçamento da Assembléia Legislativa,
serão concedidos a entidades ou Prefeituras Municipais que
preencham os requisitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
nos termos do art. lQ da Resolução 5.129, de 28 de dezembro
de 1992.
Art. 2g - Os recursos liberados diretamente pela Assembléia
Legislativa serão precedidos de plano de trabalho proposto
pela entidade e aprovado pela Assembléia, nos termos do art.
116 da Lei ng 8.666, de 21 de junho de 1993, e de termo de
convênio próprio, firmado entre as partes.

lg - A exigência prevista no art. 4Q da Resolução ng
5.129, de 28 de dezembro de 1992, para habilitação de
entidade, poderá ser satisfeita pelo atestado de
cadastramento expedido pela Secretaria de Estado do Trabalho
e Ação Social acompanhado de cópias do estatuto e do cartão
de CGC da entidade requerente.

- As exigências para habilitação de Prefeituras
Municipais são:

- prévia autorização legislativa municipal;
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II - aplicação do mínimo previsto na Constituição da
República na manutenção e no desenvolvimento do ensino,
conforme o último balanço anual disponível;
III - comprovação da instituição e da arrecadação dos
tributos de sua competência, previstos na Constituição da
República;
IV - contrapartida do município num mínimo correspondente a

30% (trinta por cento) do valor total do convênio,
dispensada para aqueles cuja arrecadação do ICMS for
inferior à quota do Fundo de Participação.
f 3Q - Na contrapartida mencionada no inciso IV do
parágrafo anterior, poderão ser computadas as despesas com
pessoal e os custos de materiais efetivamente utilizados
para a execução do convênio.
£ 4g - As cláusulas do convênio referentes à prestação de

contas de entidades e Prefeituras Municipais observarão o
prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da data de
liberação da última parcela e as disposições da Resolução n
5129, de 28 de dezembro de 1992.
Art. 3 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de junho de 1994.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ng 2.057194

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução ng 2.067/94, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que dispõe sobre a
concessão de auxílios financeiros diversos com recursos
consignados no orçamento da Assembléia Legislativa,
estabelece critérios para a sua distribuição e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido
no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 2.067/94
Dispõe sobre a concessão de auxílios financeiros diversos
com recursos consignados no orçamento da Assembléia
Legislativa, estabelece critérios para a sua distribuição e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l Q - As subvenções sociais de que trata a Lei n
6.776, de 9 de junho de 1976, bem como o auxilio para
despesas de capital e transferência a municípios, incluídos
em valor consignado no orçamento da Assembléia Legislativa,
serão concedidos a entidades ou prefeituras municipais que
preencham os requisitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
nos termos do art. lQ da Resolução no 5.129, de 28 de
dezembro de 1992.
Art. 2Q - A liberação dos recursos de que trata o artigo
anterior, diretamente pela Assembléia Legislativa, será
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precedida de plano de trabalho proposto pela entidade ou
prefeitura e aprovado pela Assembléia, nos termos do art.
116 da Lei ng 8.666. de 21 de junho de 1993, e de termo de
convênio próprio, firmado entre as partes.

lg - A exigência prevista no art. 4g da Resolução ng
5.129, de 28 de dezembro de 1992, para habilitação de
entidade, poderá ser satisfeita pela apresentação do
atestado de cadastramento expedido pela Secretaria de Estado
do Trabalho e Ação Social acompanhado de cópias do estatuto
e do cartão de CGC da entidade requerente.
§ 2Q - As exigências para habilitação de prefeituras

municipais são:
- prévia autorização legislativa municipal;

II - aplicação do minimo previsto na Constituição da
República na manutenção e no desenvolvimento do ensino,
conforme o último balanço anual disponivel
III - comprovação da instituição e da arrecadação dos

tributos de sua competência, previstos na Constituição da
República;
IV - contrapartida do municipio correspondente a, no

minimo, 30% (trinta por cento) do valor total do convênio,
dispensada para aqueles cuja arrecadação do ICMS for
inferior à quota do Fundo de Participação.

- Na contrapartida mencionada no inciso IV do
parágrafo anterior poderão ser computadas as despesas com
pessoal e os custos de materiais efetivamente utilizados
para a execução do convênio.

4g - As cláusulas do convênio referentes à prestação de
contas de entidades e prefeituras municipais observarão o
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de
liberação da última parcela e as disposições da Resolução ng
5.129, de 28 de dezembro de 1992.
Art. 3Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Antônio Genaro.

v

o
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Belo horizonte, sexta-feira. 24 de junho de 1994

ATAS

ATA DA 554a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE JUNHO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz e Bené Guedes
SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens ngs 480, 481 e 482/94 (vetos ás
Proposições de Lei ngs 12.273 e 12.277 e emenda ao Projeto
de Lei nQ 2.036/94, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofícios ngs 106/94, do Governador do Estado, e
79/94, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios e
cartão - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs
2.083 a 2.087/94 - Requerimentos ngs 5.370 e 5.371/94 -
Requerimentos dos Deputados Jorge Hannas e Baldonedo
Napoleão - Comunicações: Comunicações dos Deputados Márcio
Miranda e Maria Elvira e da Comissão de Defesa do Consumidor
- Registro de Presença - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Maria Elvira e dos Deputados Baldonedo Napoleão,
José Maria Pinto e Marcos Helênio - 2g PARTE (ORDEM DO DIA):
ia Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e
votação de pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução nQ 2.021/94; aprovação - Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ngs 756/92 e 1.984, 1.990, 1.991 e
1.999/94; aprovação - Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Jorge Hannas e Baldonedo Napoleão; aprovação - 2
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng
1.583/93; aprovação na forma do Substitutivo ng 1, com a
Emenda nQ 1 - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no
846/92; aprovação na forma do vencido em lg turno -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rémolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - tbrahim Jacob - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Dlivia
- Mauri Torres - Mílton Sailes - Paulo Pettersen - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
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Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires.
o Sr. Presidente (Deputado Berié Guedes) - A lista de

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

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Baldonedo Napoleão, lo-Secretário "ad hoc", lê

a seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 480194*

Selo Horizonte, 20 de junho de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei ng 12.273,
que torna obrigatória a construção de estação de
piscicultura em represa de usina hidrelétrica a ser
implantada no Estado.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Do exame da Proposição de Lei no 12.273, que "torna

obrigatória a construção de estação de piscicultura em
represa de usina hidrelétrica a ser implantada no Estado",
vem-me a convicção de que ela não deve receber sanção.
E sem dúvida louvável a preocupação do autor do projeto de
lei com a preservação das espécies de peixe que povoam os
rios do Estado, mas não se trata de matéria autónoma, que
possa ser tratada isoladamente, por suas implicações com os
serviços e instalações de energia elétrica, de competência
da União (art. 21, XII, "b", da CF), e com a política de
águas, de competência legislativa privativa federal (art.
22, IV, da CF).
Cumpre acrescentar que, sobre o assunto, há normas federais
em vigor, que são as da Portaria ng 0001/77, da SUDEPE,
cujas atribuições foram transferidas para o IBAMA pela Lei
no 7.735, de 22 de fevereiro de 1989.
Esses são os motivos que me levam a opor veto total á
Proposição de Lei ng 12.273, que devolvo à egrégia
Assembléia Legislativa, para reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos de junho

de 1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
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- À Comissão Especial.
- Publicado de acordo como texto original.)

'MENSAGEM Ng 481/94'
Belo Horizonte, 20 de junho de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei nQ 12.277,
que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e
dá outras providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa.

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei nQ 12.277, que dispõe sobre
a Politica Estadual de Recursos Hidricos e dá outras
providências, sou levado, por razões de ordem constitucional
e administrativa, a negar sanção aos seus dispositivos a
seguir indicados.
Ao 3Q do artigo 4Q, por permitir que áreas de proteção

ambiental possam ser revistas administrativamente,
contrariando o disposto no artigo 225, 1Q, III, da
Constituição da República, segundo o qual só por lei se
poderá fazê-lo.
Ao artigo 11, porque atribui ao Estado competência para
outorgar direito de uso de recurso hídrico, quando a
competência para tal é da União (C.R. , art. 21, XIX).
Ao artigo 12, porquanto estabelece que a utilização de
recurso hidrico será cobrada, o que não apenas foge da
competência para legislar sobre águas, que é da União (art.
22, IV, da C.R.), mas configura discriminação, uma vez que a
cobrança não poderá incidir sobre corpo d'água federal.
Ao inciso IX do artigo 18, porque dá ao Conselho Estadual
de Recursos Hídricos - CERH-MG atribuições que constituem
matéria tipica de política de meio ambiente, as quais, por
isso mesmo, são exercidas pela COPAM, aliás, em consonância
com o que dispõe o artigo 214, l, IX, da Constituição do
Estado.
Quanto ao artigo 20, por dar competência a órgão estranho à
estrutura do CERH-MG, o que é inconveniente
administrativamente.
Ao inciso II do artigo 25, que tipifica infrações das
normas de utilização dos recursos hídricos, por constituir
indesejável duplicação de controle, pois que o assunto já
está tratado em lei federal (a ng 6.938/81) e estadual (a n
7.772/80, artigos 5Q e 15).
Por fim, ao artigo 29, que dá nova redação ao inciso IV do

artigo 4Q da Lei no 9.528. de 29 de dezembro de 1987, por
cometer ao Departamento de Recursos Hidricos atribuições
próprias da COPAM, que já está a exercê-las.
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Por esses motivos, oponho veto ao § 3Q do artigo 4; aos

artigos li e 12; ao inciso IX do artigo 18; ao artigo 20; ao
inciso II do artigo 25; e ao artigo 29, todos da Proposição
de Lei n 12.277, que devolvo á egrégia Assembléia
Legislativa, para reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de junho de
1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial

- Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM Ng 482/94

Belo Horizonte, 20 de junho de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
solicitar a sua habitual atenção no sentido de acolher a
emenda que modifica o texto originalmente encaminhado do
"caput" do artigo 12 do Projeto de Lei flQ 2.036/94, que
altera disposições das Leis flQ 11.383. de 4 de janeiro de
1994, e ng 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e dá outras
providências, em tramitação nessa egrégia Assembléia
Legislativa, cuja redação passa a ser a seguinte:
"Art. 12 - Os ocupantes de cargo ou detentores de função

pública de Auxiliar de Enfermagem e de Atendente, do Quadro
de Pessoal da FHEMIG, serão posicionados, respectivamente,
nos níveis VA, VB, BC e IVA, IVB, IVC da tabela de
vencimento, observado, quanto ao grau, seu posicionamento
anterior.
Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os

protestos do meu elevado apreço.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 2.036/94.
( - Publicado de acordo com o texto original.)

"OFÍCIO Ng 106/94
Belo Horizonte, 20 de junho de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a essa egrégia Assembléia
Legislativa, por intermédio de vossa Excelência, que me

o ausentarei do Estado a partir do dia 20 do corrente mês de
junho, por um período inferior a 15 (quinze) dias, no curso
do qual empreenderei viagem aos Estados Unidos (Washington e
Nova Iorque), para tratar de assuntos financeiros de
interesse do Estado, junto a organismos internacionais.

E

	

	Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de
elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."

3 - Publique-se.
( - Publicado de acordo com o texto original.)

"OFÍCIO Ng 106/94
Belo Horizonte, 20 de junho de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a essa egrégia Assembléia
Legislativa, por intermédio de vossa Excelência, que me
ausentarei do Estado a partir do dia 20 do corrente mês de
junho. por um período inferior a 15 (quinze) dias, no curso
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do qual empreenderei viagem aos Estados Unidos (Washington e
Nova lorque), para tratar de assuntos financeiros de
interesse do Estado, junto a organismos internacionais.
Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de

elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais.!!
- Publique-se.
(* - Publicado de acordo com o texto original.)

OFÍCIO Nç 79194
- O Oficio no 79/94. do Presidente do Tribunal de Contas,

que encaminha o Parecer Prévio do Balanço-Geral do Governo
do Estado referente ao exercício financeiro de 1993, foi
publicado na edição anterior.

OFICIaS
Do Sr. Mário Pacheco, Secretário da Habitação em exercício
(2), agradecendo a remessa dos relatórios relativos ás
propostas prioritárias apresentadas nas audiências públicas
realizadas nas Macrorregiões do Rio Doce e Norte.
Do Sr. Tadeu Roriz, Deputado Estadual á Câmara Legislativa
do Distrito Federal, agradecendo as manifestações de
solidariedade por parte do Legislativo mineiro quando de sua
visita a esta Casa, a fim de buscar soluções para os
problemas do Distrito Federal decorrentes da influência
exercida por essa Capital sobre numerosos municípios goianos
e mineiros, e solicitando se designe uma comissão de
Deputados para participar de seminário sobre a Região
Metropolitana de Brasília.
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
em atenção a requerimento do Deputado Geraldo da Costa
Pereira (solicitação de providências para expansão de redes
de energia elétrica no Município de Arinos), informando
sobre a existência de três programas já apresentados pela
CEMIG á Prefeitura do mencionado município e notificando,
ainda, a ausência de pronunciamento dessa municipalidade
sobre os referidos programas.
Do Sr. José Olympio Soares de Faria, Reitor da FUMA,
encaminhando abaixo-assinado dos corpos docente e discente
da referida entidade, bem como de seus servidores
administrativos, manifestando desacordo com o Substitutivo
no 1 ao Projeto de Lei no 1.865/94. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei no 1.865/94.)
Do Sr. Renê de Oliveira e Sousa Júnior, Diretor da
Superintendência da Receita Estadual, encaminhando o
relatório "Desempenho da Arrecadação de Impostos e Outras
Receitas !! , relativo ao período de 1990 a 1993. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)
Da Sra. Sandra Cintra de Souza. do Sindicato dos

Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas
Gerais - SITRAEMG -, agradecendo convite para participar da
audiência pública da região Central, realizada em Barbacena.

CARTÃO
Do Sr. José Norberto Vai de Mello, Presidente do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais, agradecendo o envio do



relatório contendo as propostas priorizadas na audiência
pública realizada na Macrorregião do Rio Doce.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.083/94

Dispõe sobre o tombamento do prédio em que funciona a
Escola Estadual Professor Botelho Reis, localizado no
Município de Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica tombado o prédio da Escola Estadual
Professor Botelho Reis, antigo Colégio Leopoldinense,
localizado no Município de Leopoldina.
Parágrafo único - O levantamento e o inventário do edifício

e dos objetos de reconhecido valor histórico, artístico ou
cultural que o integram, assim como a delimitação da área de
entorno, serão realizados pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHÂ-MG
-, que disporá de prazo de até 120 (cento e vinte) dias para
emitir o respectivo laudo técnico
Art. 2g - O Poder Público, sem prejuízo das atividades
normais da escola pública estadual instalada no prédio
tombado, criará condições para sua permanente fruição pela
comunidade, por meio de atividades e programações que
favoreçam sua visitação e seu estudo.
Art. 3g - Do tombamento, será notificada a Secretaria de
Estado da Educação, sob cuja guarda se acha o edifício
tombado, para que se produzam os efeitos necessários.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Bené Guedes
Justificação: Tombamento, segundo o conceito de Hely Lopes

Meirelles, 'é a declaração, pelo poder público, do valor
histórico, artístico, paisagístico, cultural ou científico
de coisas que, por essa razão, devem ser preservadas de
acordo com a inscrição no livro próprio"; para José Celso de
Melo Filho, "é o meio posto à disposição do poder público
para a efetiva tutela do património cultural e natural do
Pais"
Por meio do tombamento, o poder público cumpre seu dever

constitucional de proteger os documentos, as obras e os
locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as
paisagens notáveis, bem como as jazidas arqueológicas,
submetendo-os a um regime especial, de forma a protegê-los
da destruição, do abandono ou da descaracterização.
O tombamento é um instituto relativamente recente no

ordenamento jurídico brasileiro, •tendo sido cogitado, pela
primeira vez, no Decreto nQ 25. de 30/11/37, do Governo
Federal
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A Constituição Federal prevê o tombamento no § l Q do art.
216, que assim dispõe;
"Art. 216 - .......................................

lg - O poder público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por
meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação.
A doutrina referente ao assunto interpreta que o instituto
do tombamento pode ser aplicado tanto pela União quanto
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios,
posição que se apóia nos arts. 23. IV, e 24, VII. da
Constituição Federal, os quais estabelecem, respectivamente,
as competências comuns dos entes da Federação e suas
competências legislativas concorrentes. Não há, por outro
lado, vedação constitucional que impeça seja o instituto
aplicado diretamente por ato legislativo. Quanto a isso,
Paulo Affonso Leme Machado afirma que "não há proibição de
legislar-se casuisticamente sobre o tombamento, pois
admitir-se o contrário seria tolher o Poder Legislativo de
desempenhar sua função, sem qualquer amparo constitucional
para Isso". ("Ação Civil Pública e Tombamento", p. 75)
A objeção a ser apresentada é que o tombamento deverá ser
precedido de parecer técnico de órgão competente, o que esse
autor refuta, afirmando ser a intervenção técnica mais
importante na gestão do bem tombado que no ato da adoção da
medida de tombamento, podendo os estudos técnicos ocorrer,
portanto, em momento posterior.
O edifício que se pretende proteger por meio deste projeto

de lei é um bem de domínio público que pertence ao Estado e
se destina a abrigar uma escola pública, condição que,
conforme a legislação vigente, não impede o tombamento.
Este, por sua vez, não altera o regime jurídico do bem
tombado nem sua utilização, apenas lhe acrescenta gravames.
como a inalienabilidade, atribuindo também ao órgão
responsável o dever de conservá-lo, não sendo licito demolir
ou mutilar o prédio, ou alterar, de qualquer forma, suas
características.
Conforme judiciosamente observa Paulo Affonso Leme Machado,
"a utilização dos bens públicos tombados há de ser
direcionada não sã no sentido de sua conservação, mas de sua
permanente fruição por toda a coletividade, procurando-se
conciliar o uso normal dos bens com sua visitação e seu
estudo". Dai a necessidade de se preverem, no projeto de
lei, medidas que criem oportunidades de mais amplo acesso ao
edifício por parte da população, que poderá conhecê-lo
melhor e apreciar as características históricas, artísticas
e culturais que o distinguem.
E o que ocorre com o tradicional edifício onde se instalou
o respeitado Colégio Leopoldinense, cuja reputação
transcendeu os limites do Município de Leopoldina. por haver
educado gerações sucessivas de ilustres brasileiros, que se
distinguiram em diversas atividades da vida pública e
privada, no Estado e no Pais.
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A beleza e a qualidade de sua arquitetura podem ser

comprovadas por quantos conhecem o belo edifício de linhas
clássicas, construido em 1924.
Assim, lembramos a nossos pares que essa medida

 

acauteladora representa uma grande conquista para a

 

sociedade leopoldinense e que, ademais, nenhum ônus
acarretará aos cofres públicos estaduais,
- 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 2.084/94
Cria a Medalha Frei Orlando, em homenagem aos ex-

combatentes da Segunda Guerra Mundial
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1 - Fica criada a Medalha Frei Orlando, para
homenagear os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial
Art. 2Q - O Governo do Estado regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua
publicação.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Marcelo Cecé
Justificação: A idéia da criação de uma medalha para
homenagear os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial
nasceu num momento de extrema oportunidade. Estamos
comemorando, neste mês de junho, a invasão da Normandia, no
"mais longo dia da História", o Dia O. que marcaria o inicio
do fim das hostilidades na Europa.
Por outro lado, coincidentemente, a partir da segunda

metade deste ano, estaremos festejando o SOQ aniversário da
participação da Força Expedicionária Brasileira no conflito,
com o envio, em julho de 1944, dos primeiros 5.075 homens,
número que seria ampliado para um total de 25.334 soldados.
A FEB esteve em atuação no teatro de operações da Segunda

Grande Guerra por longos e dolorosos 239 dias, de 6/9/44 a
2/5/45.
Com um saldo de 454 mortos, 1.577 feridos, 1.145
acidentados e 23 extraviados, retorna a FEB ao Brasil,
mutilada, sim, mas exibindo os louros de vitórias que
engrandeceriam qualquer exército; Monte Castelo,
Castelnuovo, Montese, Collechio e Fornovo.
Deixaram, portanto, os ex-combatentes, para a Nação

brasileira, uma divida impagável.
A homenagem que aqui se propõe, embora tardia, é necessária

e urgente.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 2.085/94
Declara de utilidade pública a Escola Profissional São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Sacramento.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Escola

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

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994-
Anderson Adauto
Justificação: A Escola Profissional São Vicente de Paulo é
uma entidade civil, com personalidade jurídica, sem fins
lucrativos.
De caráter educativo e assistencial, a entidade tem por
finalidade a promoção e a defesa dos direitos da criança e
do adolescente, dando-lhes educação, orientação e apoio
sociofami 1 iar.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 2.086/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: A entidade a ser declarada de utilidade
pública é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem
por finalidade trabalhar pelo desenvolvimento e pelo bem-
estar do Bairro São Paulo. Trabalhando em conjunto com os
poderes públicos, com as demais entidades devidamente
constituídas e com a comunidade, a ACOBASP promove
atividades cívicas, culturais, sociais e assistenciais.
Os documentos anexados à proposição comprovam que a
entidade cumpre o disposto na Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
estabelece os requisitos para a declaração de utilidade
pública de entidades, razão pela qual solicito o apoio dos
nobres pares à 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.

PROJETO DE LEI NQ 2.087/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Vista Alegre, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Vista Alegre, com sede no Municiplo de
Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Vista
Alegre é uma sociedade civil sem fins lucrativos cujos
objetivos são coordenar, orientar e incentivar a assistência
social no referido bairro -
A entidade funciona há mais de dois anos e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício dos cargos que ocupam.
Por acreditar nos benefícios que a Associação proporciona á
comunidade do município, apresentamos este projeto e
solicitamos apoio de nossos ilustres pares a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 5.370/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DER-MO com vistas à pavimentação da
estrada que liga o Município de Ipaba á Rodovia MG-458. (-
A Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.371/94, do Deputado Bené Guedes, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Maj.
Gilberto Ciribelli, comandante da 76a Companhia da Policia
Militar, com sede no Município de Muriaé, pelo excelente
trabalho realizado junto á comunidade. (- A Comissão de
Defesa Social.)
Do Deputado Jorge Hannas, solicitando regime de urgência
para a tramitação do Projeto de Lei nQ 1.774/93.
Do Deputado Baldonedo Napoleão, solicitando se constitua
uma comissão especial com a finalidade de visitar o Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena para verificar a
qualidade do atendimento aos pacientes.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Márcio Miranda e Maria Elvira e da Comissão de Defesa do
Consumidor.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em
Plenário, dos Drs. Ari Marghality, Salomão Lichter e Joseph
Nishtanser, respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e
Diretor da Federação Israelita.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira' - Sr. Presidente, Deputado José
Ferraz, senhores membros da Mesa, companheiras e
companheiros Deputados presentes neste Plenário, senhores e
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senhoras. Quero fazer uma saudação especial ao Dr. Ari
Margalith. Presidente da Federação Israelita de Minas
Gerais, ao Dr. Salomão Llchter, Vice-Presidente da Federação
Israelita de Minas, e ao Dr. Joseph Nishtanser. Diretor da
Federação, e a sua esposa, minha amiga Marta.
Neste ano de 1994, faz exatamente 100 anos do nascimento
de um grande brasileiro, em homenagem a quem acabamos de
solicitar uma solenidade nesta Casa. A Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais não poderia deixar
passar "in albis" a data, e digo por quê.
Em 15/2/1894, nascia em Alegrete, RS, o politico, advogado

e diplomata Osvaldo Euclides de Souza Aranha. Diplomado no
Rio de Janeiro, no Inicio deste século, pelo Colégio Militar
e pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, freqüentou
em Paris a Ecole des Hautes Etudes, para, em seguida,
dedicar-se de corpo e alma ao seu Estado natal e ao seu
Pais.
Osvaldo Aranha iniciou-se na política do Rio Grande do Sul
combatendo na Revolução de 1923, em 1924, 1925 e 1926 e em
todos os entreveros revolucionários contra o Governo Artur
Bernardes. Pacificado o Rio Grande do Sul, renunciou a uma
cadeira de Deputado Federal para servir a Vargas, como
Secretário de Justiça e Negócios Interiores.
Seu nome começa a adquirir projeção nacional com a formação
da Aliança Liberal e a articulação da Revolução de 1930.
Instalado o Governo Vargas, Aranha assume o Ministério da
Justiça, transferindo-se em seguida para a Pasta da Fazenda,
onde tratou da consolidação global da divida externa
brasileira, contraída pelos governos anteriores a 1930,
reorganizou os serviços burocráticos, promoveu o
levantamento dos empréstimos no estrangeiro, estabeleceu e
pôs em execução um plano de reajustamento econômico para o
Brasil- São palavras dele em 1931, vejam os senhores como é
antiga a q uestão da nossa divida externa:
"0 Brasil nunca pagou seus empréstimos com seus próprios

recursos. Fez sempre novos empréstimos para manter os
antigos. Os saldos da sua balança de comércio não permitiram
nunca cobrir a balança das contas.".
Dai em diante, como Deputado constituinte em 1933, Líder da
Maioria, dissentindo de Vargas na nomeação de Benedito
Valadares, afasta-se do Congresso e torna-se Embaixador em
Washington - seu nome ganha projeção internacional, sendo o
que nos interessa ressaltar neste momento.
Osvaldo Aranha renuncia à embaixada por ser contra a
ditadura do Estado Novo. Volta ao Brasil, reconcilia-se e
assume o Ministério das Relações Exteriores Reforma o
Itamarati, prepara a diplomacia brasileira para a guerra e o
pôs-guerra. Preside a reunião dos chanceleres que resulta no
rompimento dos Estados Latino-Americanos com o Eixo.
Participa das negociações para a criação de Volta Redonda.
Faz campanha para Eduardo Gomes, vencido nas eleições de
1945, mas aceita chefiar, a convite do Gen. Dutra, a
delegação brasileira à ONU, onde se reelege, tornando-se
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então Presidente da II Assembléia Geral daquela organização
internacional.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Osvaldo Aranha, esse grande
brasileiro, teve participação decisiva em sua gestão nas
Nações Unidas no episódio de criação do Estado de Israel,
hoje comemorando também os seus 46 anos de fundação.
Presente neste Plenário o Presidente da Federação Israelita

de Minas Gerais, o Dr. Ari Margalith, que temos a honra de
receber, vem expressar a gratidão da colônia israelita, vem
solidarizar-se conosco na homenagem que julgamos correto
prestar á eminente figura do Dr. Osvaldo Aranha. Segundo o
Dr. Margalith. são dois os motivos de comemoração; o do
centenário do ilustre advogado, político e Embaixador e a
passagem dos 46 anos da criação do Estado de Israel.
Osvaldo Aranha fez jus a aplausos internacionais no plano
de partilha da Palestina. Existe em Israel uma avenida que
leva seu nome. Os judeus de todo o mundo, que viveram o
holocausto com Hitler e as potências do Eixo, souberam
reconhecer e dar notoriedade a esse homem, e não seremos
nós, seus compatriotas, que deixaremos passar a data de seu
centenário sem as merecidas comemorações.
Reverenciando esse nome, chamamos a atenção para alguém que
representou nossos valores mais altos, alguém que honra e
dignifica a Pátria brasileira.
Queria, Sr. Presidente, neste momento, agradecer a V. Exa
por nos ter permitido trazer a este Plenário a figura do
Presidente da Federação Israelita de Minas Gerais, Dr. Ari
Margalith, e também o seu Vice-Presidente, Dr. Salomão. Já
estive em Israel por duas vezes e, como admiradora daquela
nação, também me congratulo com a comunidade israelita, que,
hoje, comemora 100 anos de nascimento do grande brasileiro
Osvaldo Aranha, Presidente da ONU, chanceler brasileiro que
assinou o ato de fundação do Estado de Israel. Muito
obrigada.

- Sem revisão da oradora.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputada Baldonedo

Napoleão.
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente. Srs.
Deputados, tramita na Casa o Projeto ng 1.066/92, dos
Deputados Antônio Carlos Pereira e Antônio Fuzatto, que
dispõe sobre a promoção da saúde e da reintegração social de
pessoas portadoras de sofrimento mental.
Antes de qualquer consideração, damos ciência de que
estamos apresentando emendas ao texto, com o que antecipamos
nossa desaprovação á forma com que a matéria é tratada.
Contestar o mérito das disposições que examinamos não
significa discordar de sua pertinência. Ao contrário,
partilhamos da Idéia de que o bem-estar do cidadão é assunto
que não comporta fim, principalmente no campo da saúde
mental, primeiro fundamento para a felicidade pessoal e a
paz coletiva.
O homem é ser que prima por um não acabar de medidas e
padrões, pois assim o condiciona sua natureza, inserida em
mundo onde é perpétua a mutação de critérios e conceitos. Se
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a individualidade é pródiga em percepções, o que dizer da
sociedade, progressão geométrica do homem?
Parece-nos oportuno lembrar um episódio do século XVI, no
qual um físico italiano esclareceu que a Lei do Movimento
dos Planetas não estava relacionada a um sistema ligado á
Terra, porque o sistema em que nos localizamos está centrado
no Sol. Se os tribunais da Inquisição tivessem obtido êxito
na tentativa de banir esse conhecimento, seria incalculável
o retardo imposto ao progresso, pois o pensamento oficial
teria emperrado fatalmente a marcha do saber humano.
Galileu foi o louco do seu tempo. Não uma camisa-de-força o
teria reprimido, porque a voracidade das labaredas seria
responsável pela cremação de músculos, nervos, ossos - e
mais a tórrida desaparição de uma aprendizagem básica para
futuros desenvolvimentos.
Fogueira não mais faz parte do desterro que se decreta para
aquele que incomoda. O mundo moderno criou métodos mais
sutis, mas sabemos não serem menos perversos. Falamos do
inferno que são os manicômios.
Correntes psiquiátricas vêm tentando achar o processo mais
eficaz. Acreditamos, em verdade, que o homem quer o melhor
para si e seus semelhantes.
Na década de 60. chegava ao ápice o movimento denominado
antipsiquiatria. Não se tratava de feixe de pensamentos
contrários á Psiquiatria clássica, Foi somente (mas
igualmente importante) reação á repressiva metodologia
psiquiátrica.
Longe, portanto, de representar oposição à Psiquiatria, a
antipsiquiatria assumiu o saudável papel de testar
cientificamente o valor de velhos conceitos. David Cooper e
R. D Laing lançaram dúvida em forma de pergunta: O que é
loucura?
"O diagnóstico da loucura faz o louco", disse Hélio

Pelegrino. Concordamos. Também não desconhecemos Chesterton,
que disse que o louco é aquele que perdeu tudo, menos a
razão. Qual o limite entre sanidade e insanidade mental?
Exaurido, embora em suas perturbações mentais, o louco não

perde a soma de seus direitos como figura humana, não se vê
afastado de suas prerrogativas como membro da sociedade, não
pode ser tolhido de todo o conjunto de regalias, vantagens e
privilégios que se fundem no conceito genérico de cidadania,
pois, no dizer clássico de Protágoras, ' o homem é a medida
de todas as coisas!!.
Acontece, porém, que todo o respeito que lhe devemos não
pode expressar-se como rígida igualdade de tratamento com
outras pessoas, em termos absolutos, pois as condições de
sua enfermidade o tornam um indivíduo especial, carente de
meio adequado a suas necessidades.
Quando falamos de ambientes adequados, o ouvinte deve
remeter sua memória a locais denominados hospitais
psiquiátricos. Palavras dolorosas como manicômio e hospício
são o suficiente para provocar o ressurgimento de histórias
q ue revelam o pavor que ronda a vida dos insanos.
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Parece evidente que as breves palavras até aqui
pronunciadas podem garantir-nos a posição de pessoa que
dedica respeitoso interesse pelos alienados. Não defendemos,
portanto, a instituição das antigas casas de saúde, onde a
porta de entrada significava definitiva condenação à
desumana sobrevivência.
E preciso entender que os tempos são outros. De igual
forma, é absolutamente imprescindível reconhecer a
diversidade que desventuradamente ainda vigora entre aquelas
casas. Poucos anos atrás, a televisão mostrou os horrores de
Juqueri, o que leva pessoas desinformadas ao perigoso
processo da generalização. Felizmente, o Pais conta com
hospitais em que se praticam terapias orientadas por justa
consideração à dignidade humana.
Descendo ao campo particular da questão, temos a

consciência de destacar o Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Barbacena como um modelo de estabelecimento em sua
especialidade. Estamos ciente de que ali também ocorreram
tempos de amargas lembranças. Coisas do passado que o
presente sepultou de vez, à forma de revolucionárias
retomadas de caminho.
A situação atual em Barbacena é de encorajamento, é
alentadora. Paulatinamente, alterações foram sendo
introduzidas na rotina do hospital, de modo a resultar um
estágio em que o interno receba o que de melhor existe na
moderna concepção de tratamento psiquiátrico.
Integrados em equipes multidisciplinares, profissionais de

alta envergadura científica desenvolvem terapias compatíveis
com as peculiaridades dos pacientes. Técnicas e serviços se
somam à erudição de psiquiatras, muitos pós-graduados, de
maneira que tudo funcione satisfatoriamente e, dessa forma,
aconteçam resultados favoráveis.
Se não pode ser um paraíso, se não pode sequer alcançar

proximidade com o amparo de um lar, o Centro Hospitalar
Psiquiátrico cumpre a sua finalidade de abrigar doentes
mentais e lhes dar tratamento à altura do que permitem os
conhecimentos da Psiquiatria, obviamente associando às
técnicas terapêuticas o calor humano do cuidado, da atenção,
do desvelo.
Se triunfasse o projeto dos Deputados Antônio Carlos
Pereira e Antônio Fuzatto, cairia para o desvalimento esse
extraordinário feixe de suficiências conquistadas ao longo
dos tempos, à custa de desmedidos esforços e vultosos
investimentos.
A extinção dos hospitais psiquiátricos não pode ser tratada
com essa leveza, com esse simplismo que assusta pela
ausência dos semitons da questão. A sociedade não pode
conviver com a filosofia do "oito ou oitenta", desprezando
grandezas intermediárias, como não fossem matéria a ser
avaliada.
Fala-se muito em "ressocialização" da pessoa portadora de

doença mental . Que bárbaro indivíduo não há de desejar esse
bem? Que sórdida criatura poderá dificultar o retorno do
insano ao convívio com a sociedade?
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Se pessoa assim houver, será ela a merecedora de
afastamento. Mas não se trata de uma vontade, apenas. Não
tem esse ingênuo propósito o poder miraculoso de reintegrar
um doente mental no seio de sua família, no ambiente de seus
amigos, no recinto em que os homens cumprem a sua função
produtiva.
E simplesmente perigosa essa tendência de riscar do mapa da

saúde a contribuição do modelo assistencial em asilos. Assim
como não se pode trancafiar numa cela alguém que demonstrou
pequenas anomalias comportamentais, também não é certo
entregar um alienado á sua própria sorte. Má sorte, por
sinal.
As casas de psiquiatria não são fruto somente de uma

contingência médica. A essa face deve unir-se a exigência
social. Se supressas essas casas, para onde iriam os doentes
mentais? Para qualquer hospital geral, respondem os
defensores da crédula proposta.
Em países do Primeiro Mundo, essa experiência acarretou

conseqüências desastrosas. A impropriedade de um hospital
comum começa pela concepção arquitetônica. Imaginemos uma
enfermaria convencional. E licito supor que um ser humano
possa passar uma temporada em espaço tão diminuto? E se essa
temporada significar o restante de sua vida?
Não pára ai a inconveniência de um doente psiquiátrico ser
internado num hospital comum. Pacientes clínicos e
cirúrgicos, bem como seus parentes, mostraram-se tensos e
apreensivos ante a possibilidade de serem molestados por um
doente mental. A solução para conter manifestações dos
internos foi a de sobrecarregar a administração
medicamentosa, métodõ condenado por praticamente todas as
correntes de terapia, há muitas décadas.
Se as tentativas de países desenvolvidos esbarraram nesses
impasses, o que seria do modelo brasileiro, se aqui as
dificuldades assumem proporções alarmantes?
Que não percamos de vista o enfoque global da questão. Até
agora nos ativemos ao caso de pacientes que precisam ser
hospitalizados. Resta saber o destino dos que se situam na
faixa dos entretons. Falemos daqueles que poderiam deixar as
casas de saúde: para onde ir? Não há dúvida que o aconchego
de um lar despontaria como solução primorosa. mas quem
assegura que eles encontrariam seu lar?
Não adianta tingir de suaves matizes o concerto dos

entendimentos que se procuram no seio da família. Problemas
de grande monta podem fermentar desavenças num grupo
distanciado da configuração ideal.
Qual o perfil sócio-econômico de uma família que receba de
volta um membro com perturbações mentais? Renda, moradia,
nível educacional, entre outros requisitos, entram na
consideração conjunta do as pecto familiar. Não nos
enganemos: haverá grande número de casos em que a reinserção
domiciliar será custosa, se não descair para o crasso
abandono.
O Brasil dispõe de 313 hospitais psiquiátricos, dos quais
259 privados e 54 públicos. Nossa defesa não pretende
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alcançar toda a extensão dessa rede, pois admitimos que
equívocos costumam ser freqüentes e danosos os efeitos.
Ser da região de aarbacena nos possibilita acompanhar de
perto, há longos anos, o exemplar trabalho que ali vem sendo
realizado em beneficio dos doentes mentais. Esse é o motivo
que não permite omissão na hora de tomar deliberações para
causa de tamanha relevância. E aqui, sim, pulsa o mais
nitido engajamento à reunião de conceitos e práticas que se
fundem no que se entende por cidadania.
A vista das considerações aqui transmitidas, e vivamente
empenhado na busca da melhor solução para o conforto e a
recuperação do doente mental, comunicamos aos membros desta
Casa que estamos enviando ao Sr. Presidente requerimento
para que se constitua uma comissão de Deputados que
verifique no local a excelência do modelo assistencial do
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena.
Não serão apenas palavras, será a própria realidade a se
expor aos olhos de ilustres colegas, e estes saberão
distinguir o joio do trigo, habilidade que anda fazendo
falta em numerosas intervenções do poder público.
E o que esperamos acontecer dentro do menor espaço de
tempo. A complexidade do problema assim o exige. Que assim
se faça.

- Sem revisão do orador.).
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado José Maria

Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, estamos ocupando esta tribuna.
na tarde de hoje, na tentativa de sensibilizar o Sr.
Governador do Estado, Dr. Hélio Carda, no sentido de
resolver a crucial situação vivida pela Polícia Civil,
principalmente por suas classes subalternas, que estão
passando por dificuldades de toda ordem, inclusive fome.
Os Delegados da Policia Civil do Estado de Minas Gerais, da
qual tenho a honra de fazer parte, estão de plantão nesta
Casa, onde irão permanecer por prazo indeterminado, ou seja,
até quando o Governador do Estado resolver de vez essa
situação de penúria e desgraça pela qual estão passando.
Sabemos que não existe desenvolvimento sem segurança; não
existe progresso sem segurança; não existe educação nem
medicina sem segurança; tudo esbarra na questão relativa à
segurança, e, aqui, vemos, hoje, esse confronto desagradável
entre os Procuradores do Estado e os Delegados. Os Delegados
de Policia não têm absolutamente nada contra os Promotores
de Justiça. Muito pelo contrário, estão reivindicando seus
direitos. Os Delegados de Policia não têm férias regulares,
não têm ar refrigerado em suas salas, não têm máquina de
escrever em condições de uso, não dispõem de infra-estrutura
para atender às demandas e, no entanto, são os primeiros
juizes. O Delegado de Policia é o juiz que recebe o mendigo,
que recebe o bêbado, o menor delinqüente, a prostituta, o
bandido de colarinho branco, O Delegado de Polícia é o
primeiro juiz, o do primeiro impacto, quando o equilíbrio e
o bom senso têm que prevalecer. Depois, os Promotores
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recebem tudo prontinho, na sala de ar-condicionado, com o
libelo acusatório pronto e acabado.
O que queremos, Sr. Governador do Estado, é que V. Exa.
cumpra sua promessa de campanha, a de que iria resolver o
problema crucial da Policia Civil, colocando á frente da
Secretaria de Segurança Pública um homem de reputação
ilibada, o Dr. José Rezende Andrade, que de fato o é.
Entretanto, V. Exa... Sr. Governador, está deixando o
Secretário numa situação muito desagradável porque, até O
presente momento, nada conseguiu no que tange ao problema
aviltante dos salários da Policia Civil.
Continuem, Srs. Delegados, de plantão, e que essa atitude
de vocês repercuta nas classes dos que recebem os mais
baixos salários da Policia Civil, que são as dos Detetives,
dos Escrivães, dos Peritos, dos Vistoriadores de veículos e
dos Carcereiros.
Tenho absoluta certeza de que o Sr. Governador estará
pronto para ouvir minha voz, porque sempre o apoiei, sou
homem de palavra e não modifico meus pensamentos nem meus
conceitos.
Peço a todos desta Casa que apóiem os Delegados para que

possamos, juntos, resolver essa situação crucial.
Os Delegados de Policia de Minas Gerais são os melhores do
Brasil, equiparando-se á Policia Militar. Entretanto, as
Policias Militar e Civil do Estado de Minas Gerais são as
que menos ganham neste Pais e as menos reconhecidas.
Sabemos que o crime não prospera em Minas porque temos
policiais de qualidade absoluta, que passaram por uma escola
e que têm preceitos doutrinários rígidos, estabelecidos pela
Academia de Policia, hoje tão bem dirigida por Ediraldo
Brandão. Por esse motivo, estamos confiantes de que dentro
em breve, em questão de horas, o Governador vai determinar o
reajuste dos salários dos Delegados de Polícia e vai
determinar, também, que seja pago o atrasado, concedido como
auxílio de família, que o Governador prometeu e que até
agora não cumpriu. Muito obrigado.
A Bancada do Partido dos Trabalhadores está solidária, e
tenho certeza de que temos também vários outros Deputados
que, mesmo não sendo do PT, têm compromisso com os
movimentos populares e com esse conjunto marginalizado da
sociedade. Está entregue o pedido, e esperamos que esse
sonho do povo seja realizado. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Deputado Marcos

Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

companheiros que aqui estão, do Movimento dos Sem-Casa, do
Movimento dos Sem-Terra, companheiros da CUT, de
acampamentos, que vieram até esta Assembléia para fazer
protesto mais do que justo: vamos ser o porta-voz desses
bravos companheiros, lendo seu pedido e entregando-o logo a
seguir ao Presidente da Casa, que aqui se encontra. Havia
sido dito aos companheiros que a Mesa não estava
representada, o que não é exato. A Mesa encontra-se
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presente, o Presidente também, e ele vai receber seu pedido,
que passo a ler: (- Lê:)
*"Nós, do Movimento de Luta Pela Moradia, que esta

subscrevemos, vimos a esta Casa denunciar para, afinal.
requerer:
1. A existência em Belo Horizonte de mais de 70 mil

familias sem casa; no Estado de Minas Gerais, a falta de
moradia atinge quase 1 milhão de familias.
2. A existência do projeto de lei de iniciativa popular em
tramitação nesta Casa, que cria o Fundo e o Conselho de
Moradia Popular, paralisado na Comissão de Constituição e
Justiça desde agosto de 1993.
3. A existência do relatório da Comissão Especial que
apurou as irregularidades nas construções dos conjuntos
habitacionais populares em Minas Gerais, apontando para a
necessidade de abertura de CPI, cujo requerimento já foi
assinado pelo número regimental de parlamentares e, por uma
manobra do Deputado José Militão (PSDB), não foi publicado
até a presente data.
4. A existência em Minas Gerais de 77.000 unidades
habitacionais fechadas e abandonadas, e a ameaça de mais de
22.000 familias terem seu sonho da casa própria esvaido pela
ameaça de despejo.
Isso posto, requeremos;
A. Publicação imediata do relatório da Comissão Especial

que apurou irregularidades nas construções dos conjuntos
habitacionais populares, e conseqüente instalação da CPI ali
apontada.
B. Interferência junto á CEF e ao Governo Federal para

paralisação imediata das execuções contra os mutuários cujos
conjuntos estejam com denúncia de superfaturamento e outras
irregularidades, bem como a desapropriação das 77.000
unidades habitacionais construidas com recursos do
trabalhador, o FGTS, e sua negociação direta com os
movimentos dos sem-casa nas cidades onde eles se localizam.
C. Aprovação imediata e na integra do projeto de lei de
iniciativa popular que cria o Fundo e o Conselho Estadual de
Moradia Popular, com a rejeição do substitutivo apresentado
pelo Governador do Estado.
D. Aprovação em lei destinando 2% do ICMS para aplicação em

moradia popular, conforme previsto na mensagem do projeto
que deu origem à Lei ng 10.091, de 1989, enviada pelo então
Governador Newton Cardoso.
Dia de luta pela moradia.
CUT'-MG: ocupações e acampamentos: Itatiaia. Laguna, Nova
Aarão Reis, Cachoeira-Novo Aarão Reis, Beija-Flor,
Mariquinhas, Confisco; Coordenação Estadual em Defesa dos
Mutuários-MG; 0PPL; PSB; PSTU.

- Publicado de acordo com o texto original.)
Vamos passar às mãos da Presidência, para que sejam

adotadas as providências que essas solicitações requerem.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

1g Fase
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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.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 46a Reunião Ordinária,
do Projeto de Lei ng 1671/93, do Deputado José Leandro
(Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Márcio Miranda -
falecimento do Sr. Marcius Anunciação Dias, em Divinópolis;
e Maria Elvira - falecimento da Sra. Maria Glória Penido,
em Crucilândia (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 do Projeto de Resolução n
2.021/94, da Comissão de Justiça, e dos Projetos de Lei ns
756/92, do Deputado Ermano Batista; 1.984, 1990, 1.991 e
1.999/94. do Governador do Estado.

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos
Deputados Jorge Hannas - atribuição de regime de urgência
à tramitação do Projeto de Lei ng 1.774/93, de sua autoria;
e Baldonedo Napoleão - constituição de comissão para
visitar o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena e
verificar a forma e a qualidade do atendimento aos
pacientes.

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta

fase, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta o Projeto de Lei ng
2.036/94, do Governador do Estado, em virtude de não estar
em condições de ser apreciado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei nQ 1.583/93, do Deputado Arnaldo Canarinho, que concede
o pagamento das taxas mínimas de água e energia elétrica às
entidades assistenciais e sociais. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. A Comissão de Defesa
do Consumidor opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo ng 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda ng
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Justiça, e com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
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votação, o Substitutivo ng 1, salvo emenda. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda flQ 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei ng
1.583/93 na forma do Substitutivo ng 1 e com a Emenda no 1.
A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 846/92, do
Deputado Antônio Fuzatto, que assegura às entidades
legalmente constituídas o acesso ás dependências das
unidades estaduais de ensino e dá outras providências. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em lg turno. Em discussão. Não havendo
oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei nQ 846/92 na forma do vencido em lg turno. A
Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, ás 20 horas, nos termos do
edital de convocação, bem como para a ordinária de amanhã,
dia 23, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:( Nota do
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 694 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As quinze horas e quarenta minutos do dia dezoito de maio de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Célio
de Oliveira e Wanderley Ávila, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Geraldo Rezende (substituindo o
Deputado Tarcisio Henriques, por indicação da Liderança do
PMDB), Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Antônio
Fuzatto, por indicação da Liderança do PT), José Renato e
Antônio Júlio e Baldonedo Napoleão (substituindo,
respectivamente, aos Deputados Dilzon Melo e Ermano Batista,
por indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de
Administração Pública; Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, José Renato e Wilson Pires (substituindo este ao
Deputado João Marques, por indicação da Liderança do PP),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental o Presidente.
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado José Renato 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 lQ Turno do
Projeto de Lei ng 1.957/94, do Governador do Estado, que
cria a Assessoria de Comunicação Social nas estruturas das
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secretarias de Estado e da PMMG e no gabinete do Vice-
Governador do Estado e dá outras providências. Na ausência
do relator anteriormente designado pela Comissão de
Constituição e Justiça, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado Wanderley Ávila, a quem passa a palavra. D
Deputado emite parecer no qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Com a palavra, o Deputado José Renato, relator pela
Comissão de Administração Pública, solicita um prazo de 5
minutos para conclusão de seu parecer. O Presidente suspende
a reunião. Reabertos os trabalhos, o Deputado José Renato
emite seu parecer, no qual conclui pela aprovação da matéria
com as Emendas nos 1 a 7. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. O Deputado Célio de Oliveira, relator
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
emite seu parecer, no qual conclui pela aprovação da matéria
com as Emendas ngs 1 a 7, aprovadas pela Comissão de
Administração Pública, e com as Emendas rgs 8 a 11, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Roberto Amaral - Antônio
Fuzatto - Célio de Oliveira - Antônio Júlio - Geraldo
Rezende - Ermano Batista - Sebastião Costa - Francisco
Ramal ho.
ATA DA 101 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia quatorze de junho de
mil novecentos e noventa e quatro. reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio. Geraldo Rezende,
Antônio Pinheiro, Célio de Oliveira e Péricles Ferreira
(substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação
do BRO), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Péricles
Ferreira que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que os Projetos de Lei ngs 2.041. 2.043,
2.052, 2.053 e 2.062/94 foram distribuidos ao Deputado
Clêuber Carneiro; os Projetos de Lei ngs 2.051 e 2.056/94,
ao Deputado Ivo José; os Projetos de Lei ns 2.039, 2.040,
2.042, 2.044, 2.045, 2.046, 2.047, 2.048, 2.049, 2.050,
2.058, 2.059 e 2.060/94, ao Deputado Antônio Pinheiro; e os
Projetos de Lei ngs 2.038, 2.057 e 2.061/94, ao Deputado
Célio de Oliveira; e que os Projetos de Lei ngs 1.527 e
1.820/93 foram redistribuídos ao Deputado Ivo José; e os
Projetos de Lei ns 740 e 783/92, ao Deputado Célio de
Oliveira. O Presidente informa, ainda, que o Projeto de Lei
nQ 1.973/94 foi convertido em diligência ã Secretaria de
Administração e que o Projeto de Lei ng 2.000/94 foi
convertido em diligência ao autor. Passa-se à discussão e à
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votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Célio
de Oliveira emite parecer pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei flQ 783/92.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a
palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite parecer pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei ng 1.989/94. Na fase de
discussão, o Deputado Geraldo Rezende apresenta
requerimento, solicitando o adiamento da discussão. O
Presidente coloca em votação o requerimento, que é aprovado.
Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira procede à
leitura do parecer do Deputado Cléuber Carneiro sobre o
Projeto de Lei nQ 1.869/94, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
proposição. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede
à leitura do parecer do Deputado Cléuber Carneiro sobre o
Projeto de Lei nQ 1.962/94, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria na forma do Substitutivo ng 1. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado
Geraldo Rezende procede à leitura do parecer do Deputado
Emano Batista sobre o Projeto de Lei ng 1.947/94, o qual
conclui pela constitucionalidade, pela ilegalidade e pela
juridicidade da matéria. Posto em discussão e votação, é
rejeitado o parecer. O Presidente designa como novo relator
o Deputado Célio de Oliveira. Com a palavra, o Deputado
Célio de Oliveira procede à leitura dos pareceres do
Deputado Ermano Batista sobre os Projetos de Lei ns 1.996 e
1.997/94, os quais concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade das proposições. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. O Projeto de Lei ng 2.016/94 é retirado da
pauta pelo Presidente. Passa-se à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira
emite pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs 2.024 e 2.018/94,
este com a Emenda ng i. Postos em discussão e votação, cada
um por sua vez, são os projetos aprovados. Com  a palavra, o
Deputado Geraldo Rezende procede à leitura dos pareceres do
Deputado Ivo José sobre os Projetos de Lei ngs 1.527 e
1.820/93, os quais concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade das matérias. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os projetos
aprovados. Com a palavra, o Deputado Antônio Pinheiro emite
pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 2.020, 2.047, 2.048 e
2.049/94 e 1.766/93, este com a Emenda ng 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os projetos
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da



572

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra a reunião.
Sala das Comissões. 21 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira - Geraldo
Rezende - Ermano Batista.
ATA DA Sg REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia quinze de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e Hely
Tarquinio, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helõnio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Hely Tarquinio
para que leia os ofícios enviados à Comissão pela Câmara
Municipal de Muriaé e pela CENIBRA. Passa-se à discussão e à
votação de proposições da Comissão. O Deputado Marcos
Helênio apresenta dois requerimentos. No primeiro, solicita
sejam ouvidos na presente reunião representantes de
entidades da sociedade civil, a respeito de loteamentos
clandestinos no Bairro Tiro], na região do Barreiro, em Belo
Horizonte. No outro, solicita seja formulada moção de apoio
à Medida Provisória ng 524/94, que estipula as regras para
correção das mensalidades escolares, e seja encaminhada
cópia da manifestação ao Presidente da República e aos
Ministros da Fazenda e da Educação, bem como aos
congressistas membros da Comissão que analisará tal
proposição. Em virtude de esses requerimentos serem do
Deputado Marcos Helênio, este passa a Presidência ao
Deputado Márcio Miranda. Colocadas em votação, são as
proposições aprovadas. O Deputado Marcos Helênio reassume os
trabalhos e informa que a reunião se destina a ouvir o Sr.
Vâgner Americano, Coordenador da Expansão Urbana e
representante do Sr. Geraldo Diniz, Presidente da PLANSEL; o
Sr. Jorge Luiz Mandela, Presidente da Associação Comunitária
do Conjunto Túnel de Ibiritê; e as Sras. Selma de Oliveira
Silva e Elci da Conceição Souza, representantes do Sr.
Osvaldo Dehon Roque Reis, Administrador Regional do
Barreiro, da Prefeitura de Belo Horizonte; o Sr, Antônio
Joaquim Fernandes, Promotor de Justiça do PROCON Estadual; a
Sra. Ruth Chaves e os demais participantes. O Presidente
tece considerações relativas ao objetivo da reunião e
concede a palavra aos expositores para prestarem
esclarecimentos sobre loteamentos clandestinos na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, Os moradores daquela região
apresentam denúncias e fazem apelo à Comissão a fim de que
se promova ação conjunta, envolvendo a PLANBEL, o PROCON
Estadual, a Prefeitura de Belo Horizonte e associações de
bairros, para a resolução dos problemas que atingem toda a
população do Barreiro, principalmente a dos Bairros Tirol e
Bela Vista. Os Deputados, os convidados e as demais pessoas
participam dos debates, conforme consta nas notas
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taquigráficas. A Presidência agradece aos convidados pela
participação e pelos valiosos subsidios trazidos à Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Hely
Tarquinlo - Sebastião Costa. -
ATA DA 1O8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de junho de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Célio de Oliveira,
Geraldo Rezende e Ermano Batista, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Antônio Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Célio de Oliveira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Passa-se à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende procede à leitura do parecer do Deputado Ivo José
sobre o Projeto de Lei ng 1.929/94, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria na forma do Substitutivo no 1. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Passa-se á discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira
procede à leitura dos pareceres do Deputado Antônio Pinheiro
sobre os Projetos de Lei flQ5 1-769/93 e 2.039/94, os quais
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos referidos projetos. 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 Antônio Pinheiro sobre os Projetos
de Lei ngs 2.042 e 2.050/94, os quais concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. 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 ng 2.043/94, o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Posto em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Finalmente, o Deputado Geraldo Rezende
procede à leitura do parecer do Deputado Ivo José sobre o
Projeto de Lei ng 2.051/94, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária a ser realizada no dia
22/6/94, quarta-feira, às 10 horas, na Sala das Comissões,
com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre os
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processos encaminhados a esta Casa pelo Tribunal de Justiça
e pelo TRE-MG relativos aos Deputados Antônio Pinheiro,
Amilcar Padovani, José Maria Pinto, Dílzon Melo e Wanderley
Ávila e ao ex-Deputado Guálter Monteiro; determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de

Oliveira - Clêuber Carneiro - Francisco Ramalho - Ivo José -
Emano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2.074194
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV da

Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas
que especifica,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto
no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas especificadas nos termos do anexo desta
resolução, observada a enumeração dos respectivos
beneficiários.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

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

- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo" do dia 24/6/94.)
Sala das Comissões. 9 de junho de 1994.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

- Republicado em virtude de incorreções havidas na
edição de 16/6/94, na pág. 31, col. 2)

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Foi encaminhado a esta Casa, em 20/12/93. oficio do
Presidente do TRE-MG, Desembargador Ayrton Maia, contendo
solicitação de licença para instaurar processo criminal
contra o Deputado Dilzon Luiz de Melo.
Tal solicitação é feita em virtude de denúncia apresentada
pelo Ministério Público Eleitoral contra o referido
Deputado, devido a atos por ele praticados durante o
cumprimento do seu mandato como Prefeito do Municipio de
Varginha, no periodo compreendido entre 1983 e 1988.
Instruida com a cópia da denúncia, foi a solicitação de

licença recebida pelo Presidente da Assembléia Legislativa e
encaminhada a esta Comissão para que seja submetida a exame,
nos termos do art. 55 e seguintes do Regimento Interno.

Fundamentação
A solicitação de licença para instaurar processo criminal

contra o Deputado Dílzon Melo encontra fulcro no art. 53,
lg, e no art. 27, f lg, ambos da Constituição da República.
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que estendem expressamente aos Deputados Estaduais as regras
aplicáveis aos membros do Congresso Nacional relativas a
imunidades e perda de mandato.
Tais regras foram explicitadas em nossa Carta Estadual, que
prevê a necessidade de prévia autorização da Assembléia
Legislativa para que possam os seus membros ser processados
criminalmente (art. 56, lg).
A tramitação do pedido de licença está disciplinada na
Resolução ng 5.065. de 31/5/90, que contém o Regimento
Interno desta Casa.
Nos termos do art. 57, II, 'a", do Regimento Interno da
Assembléia, no caso de solicitação de licença deve esta
Comissão, preliminarmente, deliberar sobre a possibilidade
de sua concessão, tendo em vista a imunidade conferida ao
Deputado pelo art. 56 da Constituição do Estado.
D referido dispositivo constitucional versa sobre as
imunidades parlamentares, identificando dois tipos de
imunidade: a real ou material e a processual ou formal.
A primeira, também denominada de inviolabilidade
parlamentar, protege os membros do parlamento no exercício
do seu mandato, a fim de expressarem livremente suas
opiniões, palavras e votos. A segunda, de cunho processual,
ampara a liberdade pessoal do Deputado nos casos de prisão
ou processo criminal.
Evidentemente, não se trata, no caso, de imunidade
material, já que a denúncia oferecida pelo Ministério
Público Eleitoral contra o Deputado Dilzon Melo se relaciona
com fatos ocorridos anteriormente á sua vida parlamentar,
quando ainda era Chefe do Poder Executivo do Município de
Varg i nha.
Ademais, os crimes contra ele apresentados na denúncia
estão tipificados no art. lg, incisos r a V e IX e XI, do
Decreto-Lei ng 201, de 27/2/67, c/c o art. 70 do Código
Penal, fora, portanto, dos limites da inviolabilidade
parlamentar prevista no "caput" do art. 56 da Constituição
do Estado.
Diante disso, estando o pedido de licença regularmente
processado, existe a possibilidade de sua concessão, devendo
esta Comissão fornecer cópia do pedido ao Deputado
denunciado para que, no prazo regimental, apresente defesa
escrita e indique provas.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela possibilidade de concessão da
licença solicitada pelo Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral para instauração de processo criminal contra o
Deputado Oilzon Luiz de Meio.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -
Clêuber Carneiro - Ivo José - Célio de Oliveira - Geraldo
Rezende.

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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Foi encaminhado a esta Casa, em 28/12/93, oficio do
Presidente do TRE-MG, Desembargador José Norberto Vaz de
Mello, contendo solicitação para instaurar processo criminal
contra o Deputado José Maria Pinto.
Decorre o pedido, formulado nos autos do Processo de Crime
de Competência Originária ng 24.790-8, de denúncia
apresentada á mencionada Corte pelo Ministério Público do
Estado, em face da apuração de atos que teriam sido
praticados pelo referido parlamentar.
Recebida nesta Casa a solicitação, o Presidente da

Assembléia Legislativa, em despacho de 30/12/93, encaminhou-
a á Comissão Representativa, com arrimo no 6 lg do art. 57
do Regimento Interno, segundo o qual, durante o recesso, as
atribuições da Comissão de Constituição e Justiça e do
Plenário no que se referem ao procedimento de licença para
instauração de processo criminal contra Deputado são,
cumulativamente, exercidas pela Comissão Representativa da
Assembléia.
O Deputado José Maria Pinto insurgiu-se contra esse

procedimento, interpondo recurso impugnando o processamento
pela Comissão Representativa da Assembléia da solicitação de
licença prévia para instauração do processo criminal.
Com o término do recesso parlamentar, ficou prejudicado o
recurso, em face da autodissolução da Comissão
Representativa.
Devidamente instruída, inclusive com a cópia da denúncia,
foi a solicitação de licença encaminhada a esta Comissão
pelo Presidente da Assembléia Legislativa para que seja
submetida a exame, nos termos do art. 55 e seguintes do
Regimento Interno.

Fundamentação
Isso posto, passemos então ao exame que nos cabe a fim de

que, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 57 do
Regimento Interno, possamos deliberar sobre a possibilidade
de concessão da licença, tendo em vista a imunidade
conferida ao Deputado pelo art. 56 da Constituição do
Estado.
Sabe-se que o mencionado dispositivo constitucional, a
exemplo do que sobre a matéria dispõe a Constituição da
República, prevê duas categorias de imunidade parlamentar: a
real ou material, também denominada absoluta, e a processual
ou formal
A primeira, estabelecida pelo "caput" do art. 56,

considerada ainda como inviolabilidade parlamentar, protege
as opiniões, as palavras e os votos dos membros do
parlamento no exercício do mandato popular.
Trata-se, no dizer autorizado de José Afonso da Silva, da
"exclusão de cometimento de crime por parte de Deputados e
Senadores por suas opiniões, palavras e votos". Acrescenta o
constitucionalista que, nesses casos, o fato típico deixa de
constituir crime, porque a norma constitucional afasta, para
a hipótese, a incidência da norma penal-
0 exame do pedido formulado pela Corte estadual, em

especial da denúncia que o instrui, deixa fora de dúvida que
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os fatos imputados ao parlamentar não se incluem entre os
chamados crimes de opinião, que, como visto, a titulo de
defesa do mister parlamentar, não chegam a configurar delito
criminal ou se excluem da tipificação penal, quando o agente
seja detentor de mandato político federal ou estadual.
De fato, as ações apontadas estão tipificadas, segundo a

denúncia, nos arts. 312 e 297, c/c O art. 61, II, "b", e o
art. 69, todos do Código Penal. Estão as figuras penais, em
que se baseia a acusação, contidas nos títulos do mencionado
Diploma Legal, os quais cuidam dos crimes contra a
administração pública e contra a fé pública.
Não se tratando de figuras penais sobre as quais incida o

comando constitucional sobre a inviolabilidade parlamentar.
constata-se, igualmente, a exclusão da hipótese de
inviolabilidade parlamentar, impondo-se, pois, em face do
que dispõe a alínea "c" do inciso II do art. 57 do Regimento
Interno, o prosseguimento do processo de deliberação sobre o
pedido de licença, mediante fornecimento de cópia do pedido
de licença ao Deputado acusado, a quem se assinará o prazo
de dois dias para apresentação da defesa escrita e indicação
de provas, uma vez que tramita o pedido em regime de
urgência por decisão do Plenário.

Conclusão
Ao cabo do que se expôs. concluimos, em deliberação
preliminar, pelo andamento do pedido, consoante o q ue dispõe
o art. 57, II. "a", da Resolução nQ 5.065, de 31/5/90, por
não envolver o pedido de licença a Imputação de crimes
inseridos na hipótese de inviolabilidade parlamentar,
conferida ao Deputado José Maria Pinto pelo "ca p ut" do art.
56 da Constituição do Estado, observando-se, ainda, o
disposto na alínea "c" do inciso II do art. 57 do Regimento
Interno.
Sala das Comissões. 22 de junho de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Ermano Batista, relator - Ivo
José - Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Clêuber
Carneiro.

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Presidente do TRE-MO, Desembargador Ayrton Maia,
encaminhou a esta Casa, em 15/6/93, oficio solicitando
licença para instaurar processo criminal contra o Deputado
Wanderley Geraldo de Ávila.
Em 13/12/93 foi reiterado o pedido de licença por meio do

Ofício nQ 7987, também do Presidente do TRE-MG.
Funda-se a solicitação na denúncia apresentada pelo
Procurador Regional Eleitoral em Minas Gerais contra o
referido Deputado pela suposta prática dos crimes previstos
nos arts. 299 e 334 do Código Eleitoral, c/c os arts. 29,
61, II, "g", e 69 do Código Penal, e no art. l, r, II e
III, do Decreto-Lei no 201/67 durante o exercício de seu
mandato como Prefeito do Município de Pirapora.

a

Li
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Recebida pelo Presidente da Assembléia Legislativa, a
solicitação de licença foi encaminhada a esta Comissão para
que se manifeste preliminarmente sobre a possibilidade de
sua concessão, nos termos do art. 57 do Regimento Interno.

Fundamentação
Entre as normas constitucionais que estabelecem o regime
jurídico dos membros do Congresso Nacional, encontra-se a
que veda a instauração de processo criminal contra
Deputados e Senadores sem prévia licença da Casa legislativa
a que se subordinam.
Aos Deputados estaduais, aplicam-se, por força do art. 27,
§ lg, da Constituição Federal, as regras pertinentes à
inviolabilidade e ás imunidades, entre outras.
Assim sendo, a Carta mineira explicita no lQ do art. 56 a
necessidade de licença prévia da Assembléia Legislativa para
que qualquer Deputado seja processado criminalmente, ficando
a cargo do Regimento Interno desta Casa a disciplina dos
procedimentos relativos à referida licença.
Segundo o disposto no art. 57 do Regimento, recebida a
solicitação de licença, o Presidente despachará o expediente
á Comissão de Constituição e Justiça, que deverá deliberar,
preliminarmente, sobre a possibilidade de sua concessão,
tendo em vista a imunidade conferida ao Deputado pelo art
56 da Constituição do Estado.
O 'caput" do mencionado artigo trata da denominada
imunidade material, ou inviolabilidade, que assegura aos
parlamentares ampla liberdade de opinião, palavra e voto.
Dessa forma, a norma de direito constitucional material
afasta a incidência da norma penal.
Já o f lg do mesmo artigo contém preceito de direito

processual formal e constitui a imunidade propriamente dita,
mediante a qual fica impedido o processo criminal sem prévia
autorização da Assembléia Legislativa.
A denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral
contra o Deputado Wanderley Ávila apóia-se em fatos
ocorridos durante o exercício de seu mandato como Prefeito
do Município de Pirapora, estando excluída, portanto, a
hipótese de imunidade material.
Diante disso, e estando o pedido de licença regularmente

processado, existe a possibilidade de sua concessão, devendo
esta Comissão fornecer cópia do pedido ao Deputado
denunciado para que no prazo regimental apresente defesa
escrita e indique provas.

Conclusão
Pelo exposto. concluímos pela possibilidade de concessão da
licença solicitada pelo Presidente do TRE-MG para
instauração de processo criminal contra o Deputado Wanderley
Ávila.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator - Ivo
José - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

Foi encaminhado a esta Casa, em 28/3/94, oficio do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador
Norberto Vaz de Mello, contendo solicitação de licença para
instaurar processo criminal contra o Deputado Antônio Oscar
Pinheiro.
Tal solicitação é feita em virtude de denúncia apresentada
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o
referido Deputado, devido a ato por ele praticado durante o
cumprimento do seu mandato como Vereador pelo Município de
Belo Horizonte, no período compreendido entre 1989 e 1992.
Instruída com a cópia da denúncia, foi a solicitação de
licença recebida pelo Presidente da Assembléia Legislativa e
encaminhada a esta Comissão para que seja submetida a exame,
nos termos do art. 55 e seguintes do Regimento Interno.

Fundamentação
A solicitação de licença para instaurar processo criminal

contra o Deputado Antônio Pinheiro encontra fulcro no art.
53, lQ, e no art. 27, lg, da Constituição da República,
que estendem expressamente aos Deputados Estaduais as regras
aplicáveis aos membros do Congresso Nacional relativas a
imunidades e perda de mandato.
Tais regras foram explicitadas em nossa Carta Estadual, que
prevê a necessidade de prévia autorização da Assembléia
Legislativa para que possam os seus membros ser processados
criminalmente (art. 56, 1Q).
A tramitação do pedido de licença está disciplinada na
Resolução no 5.065, de 31/5/90, que contém o Regimento
Interno desta Casa.
Nos termos do art. 57, inciso II. alínea "a" do Regimento
Interno da Assembléia, no caso de solicitação de licença,
deve esta Comissão, preliminarmente, deliberar sobre a
possibilidade de sua concessão, tendo em vista a imunidade
conferida ao Deputado pelo art. 56 da Constituição do
Estado.
O referido dispositivo constitucional versa sobre as
imunidades parlamentares, identificando os dois tipos de
imunidade: a real ou material e a processual ou formal.
A denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o
Deputado Antônio Pinheiro relaciona-se com fatos ocorridos
anteriormente ao seu atual mandato nesta Casa, quando ainda
era Vereador pelo Município de Belo Horizonte.
Aparentemente, tal circunstância poderia afastar a
possibilidade de se aplicar, preliminarmente, o disposto no
art. 57. II. !!! do Regimento Interno, já que este se
refere especificamente á imunidade conferida ao Deputado
Estadual pela Constituição mineira, Não obstante, isso não
ocorre.
Devemos interpretar o referido dispositivo tendo em vista a
sua finalidade. Seu escopo é o de que esta Casa avalie,
preliminarmente, se o ato do qual o Deputado está sendo
acusado é ou não antijuridico. Ainda que não seja definitivo
esse juizo, perdendo seu efeito após o término do mandato do
Deputado, é um dever do Legislativo examinar tal hipótese,
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mesmo que, á época da prática do ato, o seu atual membro
estivesse exercendo mandato eletivo em outra esfera de
governo.
E que a inviolabilidade do parlamentar é uma só, ainda que
conferida a Senadores. Deputados Federais, Deputados
Estaduais ou, mais restritamente, a Vereadores. No fundo,
sua natureza é a mesma, não havendo do ponto de vista
ontológico qualquer distinção entre a imunidade conferida a
um ou outro parlamentar nas diferentes esferas de governo.
Isso porque a Constituição Federal se refere de modo
idêntico à inviolabilidade de Senadores, Deputados e
Vereadores. Apenas a restringe no que tange a estes últimos,
que só a terão no exercício do mandato e na circunscrição do
município (art. 29, VIII).
E um equivoco distinguir a inviolabilidade da imunidade, já
que a última é considerada por nossa Carta Federal como
gênero da qual a primeira é espécie.
Quando a Constituição diz que os parlamentares, entre eles
os Vereadores, são invioláveis em certas circunstâncias, a
conseqüência óbvia é que estes são invioláveis, ou imunes, o
que, como se sabe, significa que o beneficiado fica isento
da incidência da norma penal que define determinado
comportamento como criminoso.
E inequívoco - e Isso é o que importa - que a Constituição

Federal usa a expressão inviolabilidade para traduzir o que
a doutrina tradicionalmente chama de imunidade real ou
material do parlamentar.
Assim, nos termos regimentais, deve esta Comissão levar em
consideração se o ato imputado ao Deputado Antônio Pinheiro
foi praticado sob o manto da inviolabilidade
constitucionalmente garantida aos parlamentares, no caso,
aos Vereadores.
Nesse passo, constatamos que o Deputado está sendo acusado
da prática dos crimes tipificados nos arts. 138 e 139,
combinados com o art. 141, II, e os art. 70 e 29, todos do
Código Penal, ou, noutras palavras, imputam-lhe os crimes de
calúnia e difamação, em concurso formal, com o aumento de
pena específico previsto por terem sido cometidos contra
funcionário público no exercício de suas funções.
Segundo consta na denúncia, oferecida após representação da
módica legista Maria Nice Leite, o Deputado denunciado,
quando ainda era Vereador e na qualidade de Vice-Presidente
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, subscreveu uma 'nota de apoio' á iniciativa do
Movimento Tortura Nunca Mais, na qual reivindica, perante o
Conselho Regional de Medicina, a abertura de processo para
apurar a participação de 12 médicos legistas mineiros -
entre os quais se encontrava a representante - na elaboração
e na subscrição de laudos de necropsia de presos políticos
mortos durante o regime militar.
Ante as provas apresentadas, entendeu a justiça pública que
o então Vereador Antônio Pinheiro imputou falsamente á
vítima-representante a prática de ato definido como crime de
falsidade ideológica. E. se isso não bastasse, atingiu a sua
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reputação pessoal e profissional, ao afirmar que ela teria
integrado o grupo de 12 médicos acusados de assinar laudos
de necropsia de prisioneiros assassinados sob tortura
durante o regime militar -
A acusação, como se vê, deriva diretamente de ato praticado
pelo Deputado, quando Vereador, no exercido das suas
funções de Vice-Presidente de uma das comissões permanentes
da Câmara Legislativa à qual pertencia.
Tal ato manifesta a opinião sobre um dado assunto do então
Vereador, que estava, sem dúvida alguma, sob o manto
protetor da inviolabilidade conferida aos parlamentares pela
Constituição da República, inclusive pelo fato de ter-se
manifestado como representante de uma comissão do Poder
Legislativo, ficando clara a relação direta do episódio com
o exercício do seu mandato.
O fato, evidentemente, não constitui crime, já que há, no
caso, existência de causa excludente de antijuridicidade,
que é a imunidade material do parlamentar. Para se chegar a
tal conclusão, em face da sua clareza meridiana, facilmente
constatável . não seria nem mesmo necessária a instauração da
ação penal. Talvez tenha sido motivo determinante desse
procedimento a impressão causada pela representação
oferecida pela vitima, representação esta que, sem dúvida
alguma, merecia um exame mais acurado.

Conclusão
Em face do exposto, deliberamos preliminarmente pela
impossibilidade de concessão da licença para instaurar
processo criminal contra o Deputado Antônio Oscar Pinheiro,
nos termos do art 57, II, "a", da Resolução nQ 5.065. de
31/5/90, em virtude de tratar o pedido de licença de crimes
circunscritos ao âmbito da imunidade material conferida aos
parlamentares pela Constituição da República, devendo o
referido pedido ser devolvido ao Tribunal de Justiça.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -
Clêuber Carneiro - Ivo José - Geraldo Rezende - Francisco
Ramalho - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.391/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Wanderley Ávila,
visa a declarar de utilidade pública a Fundação Espirita
Irmão Clacus, com sede no Município de Contagem.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição, vem,
agora, a matéria a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela promove ações
assistenciais permanentes destinadas às pessoas carentes,
destacando-se a assistência médico-ambulatorial e a
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odontológica. Realiza, ainda, um importante trabalho visando
à profissionalização dos jovens da comunidade.
Pelos relevantes serviços sociais prestados, a fundação

merece o reconhecimento de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.391/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.766/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

D projeto de lei ora analisado, do Deputado Sebastião
Helvécio, objetiva declarar de utilidade pública o Serviço
Social da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus - SASITEJ -

com sede no Município de Juiz de Fora.
Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda ng 1, por ela
apresentada. Vem agora a matéria a esta Comissão, para exame
conclusivo no lQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade tem por finalidade desenvolver ações de

assistência social na comunidade em que atua.
Pelas atividades que desempenha, a entidade merece o
reconhecimento de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face das razões expostas, nosso parecer é pela aprovação
do Projeto de Lei ng 1.766/93 no lg turno, com a Emenda ng
1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.013/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Ação Social da
Paróquia Bom Pastor do Bairro Dom Cabra], com sede no
Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição, vem a
matéria a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela planeja e executa
obras de beneficência e assistência social ligadas à
Paróquia Bom Pastor, destacando-se, nesse contexto, escolas
de alfabetização, cursos de formação e orientação familiar,
lactários e administração de creches.
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Por entendermos ser de grande alcance social o trabalho da
entidade, achamos oportuna a declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 2.013/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 2.019/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Geraldo Rezende,
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Lar Cristão
da Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.
A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicldade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a
matéria a esta Comissão, para o lg turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Prestar assistência às crianças carentes de até 6 (seis)
anos de idade é a meta da Creche Lar Cristão da Criança.
Trata-se de trabalho sério, executado pela entidade com
muita dedicação e afinco.
Por esse motivo, é a instituição merecedora do titulo que

ora se propõe lhe seja concedido.
Conclusão

Pelo aduzido, somos favoráveis á aprovação do Projeto de
Lei nQ 2019/94 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1994-
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.020/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei
ora analisado objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Municipio de
Espera Feliz, com sede no Municipio de Espera Feliz.
Publicada, foi a proposição encaminhada á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, no lQ turno.

Fundamentação
A referida Associação tem por finalidade promover o
desenvolvimento integrado da comunidade em que atua,
mediante a realização de obras e ações com recursos próprios
ou com recursos doados.
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 2.020/94 no 1Q turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 23 de junho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.774/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Jorge Hannas, tem por
escopo declarar de utilidade pública o Hospital César Leite,
com sede no Município de Manhuaçu.
Aprovado no lQ turno sem emendas, cabe, agora, a esta

Comissão examinar o projeto para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O referido hospital, fundado em maio de 1927, é uma
entidade civil sem fins lucrativos, cujo objetivo maior é a
prestação de assistência médico-hospitalar a pessoas
carentes de toda ordem. Com marcante atuação no seio da
comunidade, vem-se firmando, de maneira extraordinária, em
toda a região.

Conclusão
Por esses motivos, somos pela aprovação do Projeto de Lei

no 1.774/93 no 2g turno, em sua forma originaL
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.660193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o projeto de lei
em epigrafe estabelece a obrigatoriedade de que projetos de
construção de rodovias estaduais prevejam a implantação de
passarelas para pedestres nos trechos em que as vias cruzem
perímetros urbanos.
Aprovada no iQ turno, com a Emenda ng 1, retorna agora a
proposição a esta Comissão para que sejam elaborados o
parecer para o 2g turno e a redação do vencido, a qual passa
a integrar o presente parecer.

Fundamentação
Sob o ponto de vista de mérito, não podemos deixar de
manifestar nosso total apoio á intenção de se reduzir o
elevado número de acidentes que vêm ocorrendo e que poderiam
ser evitados com a construção de passarelas.
Sob o ponto de vista financeiro, percebemos que a
proposição causará impacto no custo das rodovias a serem
construidas, já que prevê a construção de passarelas que
talvez não viessem a ser construídas Entendemos, no
entanto, que elas são necessárias. Assim, o problema deve
ser solucionado por meio de um adequado repasse dos custos
para a população do Estado.
Quanto ao aspecto orçamentário, inexiste qualquer efeito no
orçamento deste exercido, visto que a proposição afeta
somente rodovias cujos projetos ainda venham a ser
elaborados -

Condl usão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei 

no 
1.660/93 no 2Q turno, na forma do vencido no lg

turno.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
Roberto Amara], Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira.
Redação do Vencido no 1Q Turno

PROJETO DE LEI Ng 1.660/93
Dispõe sobre a construção de passarelas para pedestre em
todas as rodovias estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os projetos de construção de rodovia estadual
deverão prever a implantação de passarelas para pedestres
nos trechos situados em perímetro urbano.
Parágrafo Único - Em cada bairro cortado pela rodovia, será

construída, no mínimo, 1 (uma) passarela.
Art. 2 - Fica proibida a construção de passarelas
provisórias nos locais onde for constatada a necessidade de
sua implantação.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.688193

Comissão de Saúde e Ação Social
Rei atór io

A proposição em exame, do Deputado Francisco Ramalho,
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação São João
Bosco para a Infância, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda no 1, vem
agora a matéria a esta Comissão para o 2Q turno de
deliberação conclusiva. Em anexo, segue a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela realiza um trabalho

de grande alcance social, notadamente no que diz respeito á
conscientização da comunidade sobre os direitos da criança e
do adolescente, segundo os preceitos constitucionais e a Lei
no 8.069, de 16/7/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Dessa forma, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento

desta Comissão no lQ turno.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.688/93 no 2c' turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação ao Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.688/93

Declara de utilidade pública a Fundação São João Bosco para
a Infância. com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
São João Bosco para a Infância, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.773/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame. do Deputado Bernardo Rubinger,
objetiva declarar de utilidade pública o Centro Espirita Fé
e Caridade, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade de que trata o projeto em exame realiza um
trabalho de grande valor em beneficio de seus sócios,
praticando o bem por todos os meios que estejam a seu
alcance. Dessa forma, faz jus ao reconhecimento de sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.773/93 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1994-
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.909/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Agostinho Patrus, tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Espera Feliz - APAE -, com
sede no Município de Espera Feliz.
Aprovado no lQ turno, sem emendas, cabe-nos examinar a
matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A principal preocupação da referida Associação é proteger

crianças ou pessoas excepcionais, ajustando-as ao seu meio
social. Dedica-se, ainda, a entidade a cooperar com
instituições públicas e particulares que tenham por meta
educar os excepcionais.
Pelo trabalho de cunho social realizado, com dedicação e
carinho, pela APAE de Espera Feliz, torna-se a entidade
merecedora da declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, somos favoráveis á aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.909/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 23 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.926/94
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Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em estudo, do Deputado Anderson Adauto,
tem a finalidade de declarar de utilidade pública a
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Uberaba -
ASAPEU -, com sede no Município de Uberaba.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emendas, cabe-nos
emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O compromisso da referida Associação é com seus associados
e suas famílias, para que tenham condições de uma vida
digna. Para tanto, a entidade lhes proporciona total
assistência na área médica, odontológica, educacional, entre
outras.
Pela sua devotada atuação, é a entidade merecedora do
titulo de utilidade pública que ora se propõe lhe seja
concedido.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei ng 1.926/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.935/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei
em epígrafe declara de utilidade pública a Comissão de
Desenvolvimento de Santa Bárbara - CODESB -, com sede no
Município de Rio Preto.
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
A referida entidade não tem fins lucrativos, é dotada de
personalidade jurídica e tem por finalidade promover, apoiar
e orientar toda e qualquer iniciativa que venha a contribuir
para o desenvolvimento socioeconõmlco da comunidade local.
Tendo em vista o cunho social e assistencial das atividades
desenvolvidas pela entidade e a observãncla dos requisitos
legais para a declaração de utilidade pública, evidenciado
está o mérito da proposição.

Conclusão
Respaldados na fundamentação exposta, opinamos pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.935/94 no 2g turno,
conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.938/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório



588

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Piratininga. com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado no lg turno, na forma original, vem a matéria a

esta Comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

Entre os objetivos da entidade, destaca-se sua luta em prol
do desenvolvimento urbano da comunidade do Bairro Itaipu.
Seu trabalho no cumprimento dos objetivos propostos, aliado
á defesa dos interesses da coletividade que representa,
fazem-na merecedora do titulo declaratório proposto pelo
projeto em tela.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.938/94 na forma proposta, no 2g turno.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1994-
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
P12 1.976/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Célio de Oliveira,
visa a declarar de utilidade pública a Instituição de
Proteção á Criança Aparecidense, com sede no Município de
Conceição da Aparecida.
Aprovada no lQ turno, na forma original, cabe a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, na forma regimental.

Fundamentação
Trata o projeto de entidade que tem por objetivo prestar

assistência social às crianças carentes da comunidade em que
se insere por meio de ações de natureza beneficente,
educativa e sanitária.
Pela relevância do trabalho que vem desenvolvendo, merece a
instituição o titulo que se propõe lhe seja outorgado.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.976/94 no 2D turno, na forma original.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
14g 756/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 756/92, do Deputado Ermano Batista, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Jequeri, foi
aprovado no 2g turno na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lg, do Regimento Interno -
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, Que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 756192
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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. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar á
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de
Jequeri. imóvel de propriedade do Estado, situado nesse
municipio, constituido de terreno com área total de 1.200m2
(mil e duzentos metros quadrados) e de edificação nele
existente, com os seguintes limites e confrontações: 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
Lélis 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 Som (trinta
metros), com imóvel de propriedade de Astrogilda Maria de
Jesus e de herdeiros de José Pedro Roque, conforme escritura
pública ng 3.124, de 18 de novembro de 1964, registrada a
fls. 227 do livro 3-8, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ponte Nova.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste

artigo destina-se à construção da sede própria da APAE de
Jequeri.
Art. 2Q - 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. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga. Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Antônio Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.984194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.984/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a conversão, em Unidade Real de Valor - URV
-, das tabelas de vencimentos e de soldos dos servidores
públicos do Poder Executivo e dá outras providências, foi
aprovado em turno único com as Emendas ns 4 a 12. 18, 20,
21 e 22.
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, ig, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.984/94'
Dispõe sobre a conversão, em Unidade Real de Valor - URV -,
das tabelas de vencimentos e de soldos dos servidores
públicos do Poder Executivo e dá outras providências.
Art. lg - Os valores das tabelas de vencimentos e de soldos
dos servidores civis e militares do Poder Executivo serão
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convertidos em Unidade Real de Valor - URV -, em lQ de abril
de 1994, mediante o seguinte procedimento:

- dividir-se-ã o valor nominal vigente em cada um dos 4
(quatro) meses imediatamente anteriores ao mês da conversão
pelo valor, em cruzeiros reais, da URV do último dia do mês
de competência;
II - extrair-se-á a média aritmética dos valores

resultantes das operações previstas no inciso anterior.
ig - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá

resultar pagamento de vencimento ou soldo inferior, em
cruzeiros reais, ao efetivamente pago ou devido
relativamente ao mês de março de 1994, em obediência ao
disposto nos arts. 37, XV, e 95, III, da Constituição da
República.
f 2Q - O disposto nos incisos 1 e IX aplica-se ao salário-
família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas,
de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e
não calculadas com base no vencimento ou no soldo.

3c - As vantagens remuneratôr ias que tenham por base o
estimulo á produtividade e ao desempenho, pagas conforme
critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em
legislação especifica, terão seus valores em cruzeiros reais
convertidos em URV a cada mês, com base no valor da URV do
dia do pagamento.

- Os servidores cuja remuneração não é fixada em
tabela terão seus vencimentos convertidos em URV nos termos
dos incisos 1 e II do "caput" deste artigo.

5g - Para o servidor posicionado em quadro de pessoal que
tenha sido reestruturado ou cuja remuneração tenha passado a
vincular-se a nova base de símbolos de vencimento,
considerar-se-á, para efeito dos cálculos de que tratam os
incisos 1 e II do 'caput" deste artigo, o periodo de
percepção compreendido entre a a p licação da lei que criou a
nova sistemática e o mês de março de 1994.

6Q - O disposto neste artigo aplica-se também aos
servidores das autarquias e das fundações públicas.
Art. 2g - O disposto no artigo anterior aplica-se aos
proventos da inatividade e ás pensões.
Art. 3g - Para os casos não decorrentes de tabelas de

vencimento e com período de percepção inferior a 4 (quatro)
meses, a média prevista no inciso II do art. lg desta lei se
limitará aos meses de efetivo pagamento.
Art. 4 - Os descontos, as reposições e os acertos diversos
de valor certo e determinado terão seus valores em cruzeiros
reais vigentes no mês de março de 1994 convertidos pelo
equivalente em URV do último dia desse mês.
Art. 5Q - Os demonstrativos de pagamento de vencimentos,
soldos, proventos, pensões e benefícios previdenciários
serão obrigatoriamente expressos em URV, devendo ser
efetivada a conversão em cruzeiros reais na data do crédito
ou da disponibilidade dos recursos em favor dos
beneficiados.
Parágrafo único - Quando, em razão de dificuldades
operacionais, não for possível realizar o pagamento em
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cruzeiros reais pelo valor da URV na data do crédito dos
recursos, será adotado o seguinte procedimento:

- a conversão em cruzeiros reais será feita pelo valor da
URV do dia da emissão da ordem de pagamento e não poderá ser
anterior aos 3 (três) dias úteis que antecederem a data do
crédito;
II - a diferença entre o valor, em cruzeiros reais,

recebido na forma do inciso anterior e o valor, em cruzeiros
reais, calculado nos termos do "caput° deste artigo será
convertida em URV com base no valor desta na data do crédito
ou da disponibilidade dos recursos e será paga na folha
salarial subseqüente.
Art. 6 - O Poder Executivo concederá, mediante decreto,
reajustes de remuneração aos servidores públicos estaduais,
considerado o crescimento da receita estadual e observado o
disposto no art. 299 da Constituição do Estado.
l - Para o cálculo da variação da receita nos meses de

abril a junho de 1994, deverá ser considerado o respectivo
crescimento em termos reais.

- Os reajustes de que trata este artigo poderão ser
gerais, por categoria, ou por classe funcional, observado,
nestas hipóteses, o equilíbrio remuneratório entre os
quadros de pessoal

- Para os efeitos deste artigo, considera-se receita
estadual a definida nos termos do art. 3Q da Lei ng 11.115,
de 16 de junho de 1993.
Art. 7Q - A Secretaria de Estado da Fazenda publicará as
tabelas de vencimentos e de soldos expressas em URV, nos
termos desta lei.
Art. 8 - Os valores de vencimentos, soldos, proventos de
aposentadoria e pensões pagas pelo Tesouro serão
transformados em real, oportunamente, nos termos da Lei n
8.880. de 27 de maio de 1994.
Art. 9 - Fica suspensa, nos termos do art. 9Q da Lei n
11,115, de 16 de junho de 1993, a vigência do sistema de
reajustamento nela previsto.
Art. 10 - A tabela de vencimentos do Quadro de Magistério,
Categoria Professor, passa a vigorar, a partir de 1Q de
junho de 1994, na forma estabelecida no anexo desta lei.
Parágrafo único - As tabelas de vencimentos das demais

classes do Quadro de Magistério serão reajustadas nos termos
do art. 6Q desta lei.
Art. 11 - Fica estabelecido como piso de remuneração dos
servidores públicos, incluidas todas as gratificações de
natureza universal, o valor de 80 URVs, a vigorar a partir
de lQ de junho de 1994.
Art. 12 - O pagamento da gratificação natalina devida aos
servidores públicos será efetuado, a partir do exercício de
1995. em 2 (duas) parcelas anuais, nos meses de julho e
dezembro.
Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar

aos atuais valores de vencimento constantes na estrutura de
cargos de que trata a Lei nQ 6.762, de 23 de dezembro de
1975, parcela das gratificações previstas em seu art. 20. r,
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alterado pelo art. 15 da Lei ng 11.091, de 4 de maio de
1993, e no art. Sg da Lei Delegada nQ 4, de 12 de julho de
1985, alterado pelo art. lg da Lei flQ 10.276, de 19 de
setembro de 1990.
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 índices básicos definidos para o cálculo
do valor das unidades utilizadas para pagamento das
gratificações de que trata o "caput" deste artigo;
II - os ajustes que se fizerem necessários na forma e nos
critérios de atribuição e pagamento das referidas
gratificações, reduzindo seus valores em proporção adequada
à absorção do aumento ocorrido na parcela relativa ao
vencimento.
Art. 14 - Aplica-se ao detentor de função pública de que
trata a Lei ng 10.254, de 20 de julho de 1990, o disposto na
Lei nQ 9.532. de 30 de dezembro de 1987.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao
servidor referido no parágrafo único do art. 55 da Lei n
11.406. de 28 de janeiro de 1994, na forma estabelecida pelo
art. 21 da Lei ng 9.592, de 14 de junho de 1988-
Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
seguro de vida em grupo para os servidores da administrações
direta e indireta do Estado, bem como para seus
beneficiários.
Art. 16 - As suplementações decorrentes desta lei não
oneram o limite fixado no "caput° do art. 8g da Lei n
11.356, de 28 de dezembro de 1993.
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observada a vigência mencionada no art. l.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Antônio Genaro.
- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo" de 24/6/94.)
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.990/94
Comissão de Redação

D Projeto de Lei ng 1.990/94, do Governador do Estado, que
reorganiza a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES - e dá outras providências, foi aprovado em turno
único com as Emendas ns 1 a 8, 10, 12, 13, 15. 17 e 18.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, S lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.990/94'
Reorganiza a Universidade Estadual de Montes Claros -

UNIMONTES - e dà outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
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Capitulo

Disposições Preliminares
Art. l Q - A Universidade Estadual de Montes Claros -
JNIMONTES -, com sede e foro no Município de Montes Claros,
é una entidade autárquica estadual de regime especial, na
forma do art. 4g da Lei ng 5.540, de 28 de novembro de 1968,
com autonomia didático-científica, administrativa.
financeira e disciplinar.
Art. 2g - Equivalem à expressão Universidade Estadual de
Montes Claros as seguintes denominações e sigla utilizadas
nesta lei:

- Universidade;
II - Autarquia;
rir - UNIMONTES.

Capítulo ri
Da Finalidade e da Competência

Art. 3 - A UNIMONTES tem como finalidade contribuir para a
melhoria e a transformação da sociedade, atender ás
aspirações e aos interesses de sua comunidade e promover o
ensino, a pesquisa e a extensão com eficácia e qualidade.
Art. 4 - Para a consecução de sua finalidade, a UNIMONTES
tem como objetivos:

- desenvolver, por meio do ensino, da pesquisa e da
extensão, a técnica, a ciência e as artes;
II - preparar e habilitar os acadêmicos para o exercício

critico e ético de suas atividades profissionais;
III - incentivar a comunidade no desenvolvimento da

pesquisa e da produção científica;
IV - irradiar e polarizar, com mecanismos específicos, a

cultura, o saber e o conhecimento regional;
V - atender à demanda da sociedade por serviços de sua
competência, em especial os de saúde, de educação e de
desenvolvimento social e econômico.

Capítulo riz
Da Estrutura da Universidade

Art. sg - A UNIMONTES tem a seguinte estrutura:
- órgãos colegiados superiores:

a) de deliberação geral: Conselho Universitário;
b) de deliberação técnica: Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão;
C) de fiscalização econômico-financeira: Conselho de

Curadores;
II - unidade de direção superior: Reitoria;
III - unidades administrativas de assessoramento superior-
a) Auditoria:
b) Gabinete;
c) Assessoria Jurídica;
d) Assessoria de Comunicação;
e) Escritório de Representação da UNIMONTES em Belo

Horizonte;
f) Secretaria-Geral;
rv - unidades administrativas de planejamento, coordenação

e execução:
a) Pró-Reitoria de Planejamento, Administração e Finanças:
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a.1 - Coordenadoria de Planejamento e Orçamento;
a.2 - Coordenadorla de Modernização e Desenvolvimento;
a.3 - Coordenadoria de Informática;
a.4 - Coordenadoria de Administração e Finanças;
a.4.1 - Divisão de Pessoal;
a.4.2 - Divisão de Material e Patrimônio;
a4.3 - Divisão de Transportes e Serviços;
a4.4 - Divisão de Finanças;
b) Pró-Reitoria de Ensino:
b.1 - Coordenadoria de Graduação;
b.2 - Coordenadoria de Pós-Graduação;
D.3 - Coordenadoria de Ensino Fundamental e Médio;
c) Pró-Reitoria de Pesquisa:
c.l - Coordenadoria de Apoio à Pesquisa e Intercâmbio
Técnico-Científico;
c.2 - Coordenadoria de Acompanhamento, Controle e Aplicação

de Projetos;
d) Pró-Reitoria de Extensão;
d.1 - Coordenadoria de Extensão Comunitária;
d.2 - Coordenadoria de Esportes. Lazer e Cultura;
d.3 - Coordenadoria de Apoio ao Estudante;
V - unidades universitárias:
a) unidades colegiadas de deliberação: Conselhos
Departamentais;
b) unidades de execução:
b.1 - Centro de Ciências Humanas:
b.1.1 - Colegiados de Coordenação Didática;
b.1.2 - Departamentos;
b.2 - Centro de Ciências Sociais Aplicadas;
b.2.1 - Colegiados de Coordenação Didática;
b.2.2 - Departamentos:
b.3 - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde:
b.3.1 - Colegiados de Coordenação Didática;
b.3.2 - Departamentos;
b.4 - Centro de Ensino Médio e Fundamental
VI - unidades suplementares:
a) Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos:
a.1 - Divisão de Recrutamento e Seleção;
a.2 - Divisão de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal;
a.3 - Divisão de Avaliação de Desempenho;
b) Diretoria de Documentação e Informações:
b.1 - Biblioteca Central;
b.1.1 - Serviços Setoriais;
b.2 - Divisão de Pesquisa e Documentação Regional;
b.3 - Divisão de Tradições Mineiras;
b.3.1 - Museu Histórico Regional;
c) Hospital Universitário:
c.1 - Divisão Administrativa;
c.1.1 - Serviço de Pessoal;
c.1.2 - Serviço de Patrimônio e de Manutenção;
c.1.3 - Serviço de Recepção;
c.1.4 - Serviço de Faturamento;
c1.5 - Serviço de Conservação;
c1.6 - Serviço de Almoxarifado;
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c.2.1 - Serviço de Atendimento Médico e Estatística - SAME

c2.2 - Serviço de Nutrição e Dietética;
c.2.3 - Serviço de Farmácia;
c.2.4 - Serviço de Radiologia;
c.3 - Policlínica:
c.3.1 - Serviço de Apoio Administrativo:
c.3.2 - Serviço de Atendimento Médico:
c.3.3 - Serviço Laboratorial;
c.3.4 - Serviço de Radiologia:
c.4 - Divisão Ambulatorial de Especialidades:
c.5 - Divisão Clínica:
c.5.1 - Serviço Geral de Adultos:
c.5.2 - Serviço Geral de Crianças;
c.5.3 - Serviço Cirúrgico:
c.6 - Divisão de Obstetrícia:
c.6.1 - Serviço de Maternidade:
c.7 - Divisão de CTI;
c.8 - Divisão de Pronto-Socorro;
d) Imprensa Universitária:
d.l - Divisão de Apoio Administrativo;
d2 - Divisão Gráfica.

Seção 1
Dos órgãos Colegiados Superiores

Art. 6 - O Conselho Universitário é o órgão máximo de
deliberação da Universidade, incumbindo-se da definição da
política geral da autarquia nos planos acadêmico,
administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar.
Parágrafo único - Na composição do Conselho Universitário,
será garantida a participação de, no mínimo, 1 (um)
representante do corpo docente. 1 (um) representante do
corpo discente e 1 (um) representante do corpo técnico-
administrativo da UNIMONTES, todos eleitos por seus pares-
Art. 7g - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o
órgão técnico superior de deliberação e supervisão, em
matéria de ensino, pesquisa e extensão, cabendo, de suas
decisões, recurso ao Conselho Universitário da UNIMDNTES.
Art. 8g - D Conselho de Curadores é o órgão de fiscalização

orçamentária, econômica e financeira da Universidade.
Parágrafo único - Na composição do Conselho Curador, será

observado o disposto no parágrafo único do art. Bg.
Art. Qg - A competência, a composição e as normas de
funcionamento dos órgãos colegiados previstos nesta seção
serão estabelecidas no estatuto da Autarquia, a ser aprovado
pelo Governador do Estado, em decreto.

Seção II
Da Unidade de Direção Superior

Art. 10 - A Reitoria, unidade de direção superior da
UNIMDNTES, compete supervisionar e controlar a realização
das atividades básicas da Universidade e desenvolver
política institucional que assegure a autonomia didático-
científica e administrativa, incluída a gestão financeira,
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patrimonial e disciplinar, na forma das Constituições da
República e do Estado e do estatuto da Universidade.
Art. 11 - O Reitor e o Vice-Reitor serão nomeados pelo

Governador do Estado, escolhidos entre os indicados em lista
sêxtupla elaborada pelo colégio eleitoral, para mandato de 4
(quatro) anos contados da posse, observado o disposto no
estatuto da Universidade.
Parágrafo único - Na eleição do Reitor e do Vice-Reitor,

podem candidatar-se apenas integrantes do quadro de pessoal
da UNIMDNTES.

Seção III
Das Unidades Administrativas da Universidade

Art. 12 - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas nos incisos III.a a VI.d.2 do art.
SQ desta lei serão estabelecidas no estatuto da
Universidade.

Subseção 1
Das Pró-Reitorias

Art. 13 - As Pró-Reitorias de Ensino, de Pesquisa, de
Extensão e de Planejamento, Administração e Finanças são
unidades de planejamento, coordenação e execução
subordinadas à Reitoria da Universidade.
§ lg - Os titulares das Pró-Reitorias serão escolhidos,
nomeados e empossados pelo Reitor, entre pessoas
qualificadas para o exercício das funções.
f 2Q - Os ocupantes dos cargos referidos neste artigo

deverão pertencer ao corpo docente da Autarquia.
Subseção II

Das Unidades Acadêmicas de Deliberação e Execução
Art. 14 - Os Centros são unidades acadêmicas integradas por
Departamentos afins, aos quais incumbe coordenar, entre
outras, as atividades ligadas à oferta de cursos pela
Universidade.
# l Q - Cada Centro terá um Conselho Departamental
constituído por representantes dos Departamentos que o
compõem.
f 2o - A coordenação didática de cada curso da Universidade

ficará a cargo de Colegiado, constituído de representantes
dos Departamentos que participem do respectivo ensino.
Art. 15 - O Diretor de Centro será escolhido pelo Reitor
entre os indicados em lista tripl ice elaborada por colégio
eleitoral a ser definido no estatuto da Universidade.
Parágrafo único - O cargo previsto neste artigo deverá ser

ocupado por professor do respectivo Centro.
Art. 16 - O Departamento é a menor fração da estrutura
universitária, para todos os efeitos de organização
administrativa, didático-cientifica e de distribuição de
pessoal, e se constitui de disciplinas afins.
Art. 17 - O Departamento terá um Chefe nomeado pelo Reitor
e eleito por seus membros, em escrutínio secreto e por
maioria simples.
Art. 18 - As unidades suplementares auxiliam as demais

unidades da estrutura orgânica da Universidade na realização
das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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Capitulo IV

Do Patrimônio e da Receita
Art. 19 - Constituem patrimônio da UNIMONTES:
- o acervo de bens móveis e imóveis, ações, direitos e

outros valores:
a) de que é proprietãria;
b) que lhe forem destinados pelo Estado;
c) que vier a adquirir;
II - doações e legados de pessoas físicas ou jurídicas,
nacionais, internacionais ou estrangeiras, públicas ou
privadas.
Art. 20 - Constituem receita da Autarquia:
- dotações consignadas em orçamento da União, do Estado

ou de municípios ou resultantes de fundos ou programas
especiais;
II - auxílios ou subvenções de poderes, órgãos ou entidades
públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou
estrangeiras;
III - recursos Que lhe forem destinados;
IV - rendas auferidas com a prestação de serviços a

terceiros;
V - rendas de qualquer natureza;
Vi - taxas.

Capitulo V
Do Pessoal

Art. 21 - O regime jurídico dos servidores da Autarquia é o
referido no parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ 10.254, de
20 de julho de 1990.
Art. 22 - O Anexo XXXVI da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro

de 1992, fica substituído pelo Anexo 1 desta lei.
Art. 23 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento

em Comissão da UNIMDNTES, os cargos constantes no Anexo II
desta lei, destinados à sua estrutura intermediária.

lg - 0 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, e na legislação
complementar, com base no correspondente fator de
ajustamento indicado no Anexo II desta lei.

- O servidor 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 valor do vencimento básico do cargo em
comissão.
Art. 24 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da UNIMDNTES,

os cargos de provimento efetivo constantes nos Anexos iii e
IV desta lei, destinados à implantação e à consolidação de
sua estrutura orgânica.
§ lg - O quantitativo geral dos Anexos Iii e iv não inclui

cargos previstos como resultantes das transformações de que
tratam o inciso 1 e os lg e 3Q do art. 7g da Lei ng
10.254, de 20 de julho de 1990.

- Fica autorizada a prorrogação dos contratos de
direito administrativo firmados com o Hospital Universitário
da UNIMDNTES até o provimento dos cargos efetivos na
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referida unidade, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses,
respeitados os quantitativos e os termos em vigor, com o
objetivo de se garantir a continuação dos serviços prestados
pelo Hospital.
Art. 25 - A investidura em cargo de provimento efetivo
depende de aprovação prévia em concurso público de provas e
títulos.

lg - Os portadores de títulos de Mestre ou de Doutor, com
dedicação exclusiva, receberão um adiciona] de vencimento de
20% (vinte por cento) e 35% (trinta e cinco por cento),
respectivamente.

2g - A regulamentação e a realização dos concursos
públicos para os cargos da UNIMONTES serão de competência da
Universidade, mediante autorização do Conselho
Universitário.
Art. 26 - A Universidade poderá contratar, sob a forma de
contrato de direito administrativo, professor visitante,
especialista de notória competência ou docente portador de
titulo de pôs-graduação "stricto sensu, para participação
em projetos acadêmicos de relevante interesse, caso em que o
servidor não será considerado servidor público.

- A contratação prevista neste artigo terá duração
máxima de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada por igual
período, em casos devidamente justificados e aprovados pelo
Conselho Universitário.
g 2Q - O professor visitante terá vencimento correspondente

ao de cargo de professor efetivo.
Capitulo VI

Disposições Transitórias e Finais
Art. 27 - A UNIMONTES poderá celebrar convênios com o
Estado e municípios da região, tendo em vista o
desenvolvimento de programas comuns e a utilização de
dependências e instalações físicas necessárias ás suas
atividades.
Art. 28 - A Universidade realizará programas de ensino,
pesquisa e extensão com entidades conveniadas, atendendo às
necessidades do desenvolvimento regional
Art. 29 - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -
e a UNIMONTES deverão criar mecanismos para proporcionar aos
seus diplomandos estágio profissional obrigatório em
entidades públicas ou privadas.
Parágrafo único - Os estágios deverão atender a demandas
relevantes da comunidade.
Art. 30 - O corpo discente terá representação, a ser
definida no estatuto da Universidade, em todos os órgãos
colegiados que a integram.
Parágrafo único - São órgãos de representação estudantil:

- o Diretório Central dos Estudantes - DCE -;
II - os Diretários Acadêmicos de cada Centro da

instituição.
Art. 31 - O Hospital Regional Clemente Faria, da Fundaçãc

Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, com sede err
Montes Claros, fica incorporado á UNIMONTES, com a
denominação de Hospital Universitário Clemente Faria.
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l - Os servidores da FHEMIG lotados no Hospital Regional
Clemente Faria poderão optar por sua absorção pela IJNIMONTES
ou por Qualquer órgão do Poder Executivo Estadual, dentro do
prazo de 12 (doze) meses contados da publicação desta lei.

2 - A FHEMIG, a UNIMONTES e os demais órgãos do Poder
Executivo Estadual adotarão as providências necessárias á
efetivação da medida prevista neste artigo-
Art. 32 - O Hospital Universitário Clemente Faria manterá o
ensino médico, a pesquisa clinica e a assistência á
população carente do Norte de Minas-
Art. 33 - Para atender às des pesas decorrentes da aplicação

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de CR$542.822.161,10 (quinhentos e quarenta e dois
Milhões oitocentos e vinte e dois mil cento e sessenta e um
cruzeiros reais e dez centavos), observado o disposto no
art. 43 da Lei nQ 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 35 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Antônio Genaro.
( - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo do dia 24/6/94.)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.991194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.991194, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar à FAPEMIG os imóveis que
especifica, foi aprovado no 2Q turno na forma do vencido no
lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI P4g 1.991/94
Autoriza o Poder Executivo a doar á Fundação de Amparo á
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - os imóveis
que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à
Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG - os seguintes imóveis, de propriedade do Estado:
1 - apartamento nQ 102 do Edificio Manaus, situado na Rua

Engenheiro Amaro Lanari, ex-Rua Alfeu Plana, no Municipio de
Belo Horizonte, e a respectiva fração ideal de 0.065
(sessenta e cinco milésimos) do terreno formado pelos lotes
)Q5 24 e 25 do quarteirão 73 da ex-Colônia Adalberto Ferraz,
com áreas, limites e confrontações descritos na planta
correspondente, havido por adjudicação, em 10 de fevereiro
de 1983. do Juízo da lê Vara da Fazenda Pública e Autarquias
e registrado sob o nQ R-2-5112 no livro 2 do Cartório do 2Q
Oficio de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;
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II - conjunto 17-C, localizado no 17g andar do Edifício
Conde de Prates, na Rua Libero Badaró, ng 293, lg
Subdistrito-Sé, no Município de São Paulo. Estado de São
Paulo, com área construída de 338,61m2 (trezentos e trinta e
oito virgula sessenta e um metros quadrados), e a respectiva
fração ideal de 0,00629 (seiscentos e vinte e nove
centésimos de milésimos) do terreno havido por compra e
venda em 11 de janeiro de 1988, conforme escritura lavrada a
fls. 87 do livro 158 do Cartório do 7Q Oficio de Notas de
Belo Horizonte, e registrada, em 25 de julho de 1990, sob o
ng R-4-39.986 no livro 2 do Cartório do 4g Oficio de
Registro de Imóveis de São Paulo;
III - prédio situado no Município de Belo Horizonte, na Rua

Cláudio Manoel, nQ 1.205, em partes dos lotes ngs 18 e 24 da
quadra 18 da Sa seção urbana, com área construida de
532,80m2 (quinhentos e trinta e dois virgula oitenta metros
quadrados) no subsolo, 325,80m2 (trezentos e vinte e cinco
virgula oitenta metros quadrados) no pavimento térreo,
268,87m2 (duzentos e sessenta e oito vírgula oitenta e sete
metros quadrados) no mezanino, 166,84m2 (cento e sessenta e
seis virgula oitenta e quatro metros quadrados) no
"pilotis", 168,67m2 (cento e sessenta e oito virgula
sessenta e sete metros quadrados) no lg pavimento, 172,56m2
(cento e setenta e dois vírgula cinqüenta e seis metros
quadrados) no 3g pavimento, 174.62m2 (cento e setenta e
quatro virgula sessenta e dois metros quadrados) no 4g
pavimento, 172,76m2 (cento e setenta e dois vírgula setenta
e seis metros quadrados) no 5g pavimento, 178,97m2 (cento e
setenta e oito vírgula noventa e sete metros quadrados) no
6g pavimento, 181,25m2 (cento e oitenta e um virgula vinte e
cinco metros quadrados) no 7g pavimento. 183.62m2 (cento e
oitenta e três virgula sessenta e dois metros quadrados) no
80 pavimento, 23,04m2 (vinte e três vírgula zero quatro
metros quadrados) na casa de máquinas, acrescida de 22,10m2
(vinte e dois vírgula dez metros quadrados) no subsolo,
4,48m2 (quatro virgula quarenta e oito metros quadrados) no
térreo, 9,52m2 (nove virgula cinqüenta e dois metros
quadrados) no mezanino, havido por compra e venda em 2 de
dezembro de 1987, conforme escritura lavrada a fls. 49v do
livro 159 do Cartório do 7g Oficio de Notas e registrada, em
17 de fevereiro de 1989, sob o ng R-15-26.929 no livro 2 do
Cartório do 3g Ofício de Registro de Imóveis, ambos de Belo
Horizonte;
IV - prédio e respectivo terreno situado no Município de

Belo Horizonte, na Rua Paraiba, nQ 641, formado pelo lote ng
lO do quarteirão 27 da Sa seção urbana, com área de 600m2
(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 lg Oficio de Notas, em 24 de agosto de
1966, e registrada, em 25 de fevereiro de 1985, sob o ng R-
1-39.679 no livro 2 do Cartório do 3g Ofício de Registro de
Imóveis, ambos de Belo Horizonte.
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Art. 2g - A doação autorizada por esta lei será feita como
complementação do aporte de recursos do Estado á FAPEMIG
para cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição
Estadual, relativamente ao exercido de 1992.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Antônio Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.999/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.999/94, do Governador do Estado, que
cria o Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR - e dá
outras providências, foi aprovado no 2Q turno na forma do
vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

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. l Q - Fica criado o Fundo de Assistência ao Turismo -
FASTUR -, a que se refere o inciso VI do art. 243 da
Constituição do Estado.
Art. 2 - D FASTUR tem como objetivo, conforme a política
estadual de turismo definida no Plano Integrado para o
Desenvolvimento do Turismo - PLANITUR-MG -, apoiar e
incentivar o turismo como atividade econômica e como forma
de promoção e desenvolvimento social e cultural em cidades
históricas, estâncias hidrominerais e outras localidades com
reconhecido potencial turístico.
Art. 3g - São beneficiárias de operações de financiamento
com recursos do Fundo, em projetos que se enquadrem nos
objetivos do PLANITUR-MG, pessoas jurídicas de direito
privado e entidades de direito público, estaduais ou
municipais.
Parágrafo único - A concessão de financiamento a entidade

de direito público fica condicionada ao cumprimento, pelo
beneficiário, das exigências legais relativas ao
endividamento do setor público.
Art. 4Q - 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, destinados a
aplicação no PLANITUR-MG;
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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 de serviço de divida de operações de
crédito contraídas pelo Estado e destinadas ao Fundo, na
forma a ser definida em regulamento pelo Poder Executivo.
Art. SQ - O FASTUR, de natureza e individuação contábeis,
será rotativo, sem prejuízo do disposto no parágrafo único
do artigo anterior, e seus recursos serão aplicados sob a
forma de financiamento reembolsável.
Parágrafo único - O prazo para concessão de financiamento

será de até 10 (dez) anos contados da data da vigência desta
lei, facultado ao Poder Executivo propor sua prorrogação,
com base em avaliação de desempenho do Fundo.
Art. 6 - Os recursos do Fundo serão utilizados no
financiamento de inversões fixas e de capital de giro, em
projetos de comprovada viabilidade técnica e econômico-
financeira, estando as operações sujeitas ás seguintes
condições gerais:

- o valor do financiamento não poderá ultrapassar 80%
(oitenta por cento) do investimento global previsto;
II - caberá ao beneficiário prover o restante dos recursos

necessários à implantação do projeto;
III - os financiamentos para capital de giro terão prazo

total de até 3 (três) anos, sendo até 1 (um) ano de carência
e até 2 (dois) anos de amortização;
IV - os financiamentos de inversões fixas e os
financiamentos mistos, que abrangem inversões fixas e
capital de giro, terão prazo total de até 7 (sete) anos,
sendo até 2 (dois) anos de carência e até 5 (cinco) anos de
amortização;
V - reajuste monetário integral na forma a ser definida
pelo Poder Executivo;
VI - juros de até 12% a.a. (doze por cento ao ano),
calculados sobre o saldo devedor reajustado, pagos
mensalmente no período de carência e juntamente com c
principal no período de amortização;
VII - a remuneração do agente financeiro será de 3% a.a.
(três por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor
reajustado;
VIII - nos financiamentos para capital de giro, o agentE
financeiro poderá cobrar, além do previsto no incisc
anterior, comissão de abertura de crédito, definida pelc
Grupo Coordenador, descontada no ato da liberação dos
recursos;
IX - a amortização do principal será mensal, a partir dc

término da carência;
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X - as garantias reais, subsidiárias ou fidejussórias,
serão definidas pelo agente financeiro em cada
financiamento, de acordo com suas normas operacionais.
Parágrafo único - O Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais 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 ás medidas administrativas e
judiciais necessárias.
Art. 7Q O Fundo terá como gestora a Empresa Mineira de
Turismo - TURMINAS - ou a entidade que vier a sucedê-la e,
como agente financeiro, o BOMG.
Art. S - Para efeito do disposto no art. 5Q da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, incumbe á
Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão financeira da
gestora e do agente financeiro do Fundo, em especial no que
se refere ã:

- elaboração do cronograma financeiro da receita e da
despesa do Fundo;
II - elaboração da proposta orçamentária do Fundo.

lo - Compete, também, à Secretaria de Estado da Fazenda a
análise da prestação de contas e dos demonstrativos
financeiros do agente financeiro do Fundo.

- A Secretaria de Estado da Fazenda definirá a forma
de aplicação das disponibilidades transitórias de caixa, nos
termos do art. €0 da Lei Complementar ng 27, de 18 de
janeiro de 1993.
Art. 9g - Compõem o Grupo Coordenador representantes dos
seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado da Fazenda:
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
III - 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 - CET -;
VII - Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - ou a entidade

que vier a sucedê-Ia.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no arU 4g, III. da Lei Complementar
ng 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o plano de
aplicação dos recursos conforme diretrizes estabelecidas nos
planos de ação do Governo, 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 nQ 4320, de 17 de março de 1964. e às
normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do Estado.
Parágrafo único - Ficam obrigados o agente financeiro e a

gestora do Fundo a apresentar relatórios específicos na
forma solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 11 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do

FASTUR.
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Art. 12 - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Educação, o Centro de Formação de Professores -
CEFOP -, subordinado à Subsecretarla de Desenvolvimentc
Educacional, com a finalidade de planejar, programar,
acompanhar e avaliar cursos destinados à preparação de
docentes para o ensino fundamental e médio da rede pública
estadual.
Art. 13 - Os cursos programados pelo CEFDP serão realizados
mediante convênio firmado entre a Secretaria de Estado da
Educação e a Universidade do Estado de Miras Gerais - UEMG.
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-
Art. 14 - Compõem o Conselho Diretor do CEFOP:

- o seu Diretor, indicado pelo Secretário de Estado da
Educação e nomeado pelo Governador do Estado;
II - 2 (dois) representantes da Secretaria de Estado da

Educação, indicados pelo Secretário;
III - o Secretário-Coordenador da Subsecretaria de
Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da
Educação;
IV - 3 (três) representantes da UEMG, indicados pelo

Reitor;
V - 3 (três) professores de renomada competência na área de
formação de professores, indicados pelo Secretário de Estado
da Educação.

l - Os membros do Conselho Diretor terão mandato de 3
(três) anos.

20 - A indicação do Diretor deverá recair em profissional
de reconhecida experiência na área de formação de
professores.
Art. 15 - 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 e sobre os títulos e diplomas a
serem conferidos e as exigências legais para a plena
consecução de seus objetivos.
Art. 16 - Ficam criados, no quadro a que se refere o Anexo
ItI 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 5-03, de
provimento em comissão, destinados ao Quadro Setorial de
Lotação da Secretaria de Estado da Educação-
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994-
José Braga, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Antônio Genaro. - -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
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Comissão de Redação
O Projeto de Resolução no 2021/94, da Comissão de
Constituição e Justiça, que concede reabilitação aos ex-
Deputados Clodsmidt Riani, José Comes Pimenta e Sinval
Bambirra, foi aprovado no 2o turno, na forma do vencido no
lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 6 l Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2.021194
Concede reabilitação aos ex-Deputados Clodsmidt Riani, José

Gomes Pimenta e Sinval Bambirra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova-
Art. lg - Fica declarada pela Assembléia Legislativa a
reabilitação dos ex-Deputados Clodsmidt Riani, José Comes
Pimenta e Sinval Sambirra, cassados pela Resolução ng 580.
de 9 de abril de 1964.
Art. 2 - Ficam reconhecidos como praticados por motivos
politicos, e não por falta de decoro parlamentar, os atos de
cassação contidos na resolução a que se refere o artigo
anterior.
Art. 3g - Estende-se aos beneficiários desta resolução, em
caráter pessoal e exclusivo e independentemente de
contribuição, a assistência de que trata o parágrafo Único
do art. 2o da Resolução nQ 3.316. de 26 de julho de 1984,
acrescido pela Resolução no 4.379, de 16 de outubro de 1987.
Art. 4g - Ressalvada a assistência assegurada no artigo
anterior, a reabilitação concedida por esta resolução não
gera efeitos pecuniários.
Art. SQ - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 21 de junho de 1994-
José Braga, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Antõnio Genaro.
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Belo Horizonte, sábado. 25 de junho de 1994

ATA

ATA DA 555a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMARIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE); Ata -
Correspondência: Oficio - Apresentação de Proposições;
Projetos de Lei ngs 2.088 a 2.090/94 - Requerimentos ngs
5.372 e 5.373/94 - Requerimentos dos Deputados Geraldo
Santanna (2), Raul Messias, Marcos Helênio, Milton Sanes e
Maria José Haueisen - Comunicações: Comunicações da Comissão
de Assuntos Municipais e dos Deputados Tarcisio Henriques,
Maria Elvira e Márcio Miranda - Oradores Inscritos; Discurso
do Deputado Raul Messias - 2é PARTE (ORDEM DO DIA): lê Fase;
Palavras do Sr. Presidente - Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Geraldo Santanna (2) e Raul Messias; encaminhamento à
Gerência-Geral de Apoio ás Comissões - Requerimento do
Deputado Marcos Helênio; deferimento - Requerimentos dos
Deputados Milton Salles e Maria José Haueisen; aprovação -
2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng
1.363/93; aprovação na forma do Substitutivo ng 2 -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei no 1.459/93;
aprovação na forma do vencido em lg turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Baldonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cõssimo
Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
tbrahim Jacob - Jaime Martins - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Milton Salles - Paulo Pettersen - Raul Messias - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A lista de

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

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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- O Deputado Gilmar Machado, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Baldonedo Napoleão, 1-Secretário ad hoc" lê

a seguinte correspondência:
OFICIO

De membros do Movimento de Luta pela Moradia, solicitando a
publicação do relatório da Comissão Especial que apurou
irregularidades em construções de conjuntos habitacionais
populares e a adoção das medidas nele propostas; a aprovação
imediata e na integra do projeto de lei de iniciativa
popular que cria o Fundo e o Conselho Estadual de Moradia
Popular; a aprovação de lei que destine 2% do ICMS para
aplicação em moradia popular; e a interferência junto á CEF
e ao Governo Federal com vistas à paralisação das execuções
contra mutuários cujos conjuntos estejam sob denúncia, à
desapropriação de 77 mil unidades habitacionais construídas
com recursos do FGTS e á negociação direta com os movimentos
dos sem-casa nas cidades onde se localizam os conjuntos. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.644/93.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.088/94

Dispõe sobre as políticas de inspeção e fiscalização
sanitárias dos produtos de origem animal e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Estado adotará políticas de inspeção e
fiscalização dos produtos de origem animal com os seguintes
objetivos:

- colaborar para a elaboração de normas e para a
fiscalização sanitária nas três esferas de Governo, nos
termos da legislação federal;
II - incentivar a melhoria da qualidade dos produtos;
III - proteger a saúde do consumidor;
IV - estimular o aumento da produção.
Art. 2Q - Para cumprir o disposto no art. lQ desta lei, o
Estado desenvolverá, entre outras, ações que visem a:

- promover a integração dos órgãos estaduais de
fiscalização por meio da criação de comissão sanitária, a
fim de trocar informações e definir competências e ações
conjuntas;
II - criar mecanismos para que a vigilãncia sanitária atue

harmonicamente, de forma sistemática, em todo processo de
produção e comercialização de alimentos;
III - formular diretrizes técnico-normativas, a partir das

diretrizes da União, de maneira a uniformizar os
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procedimentos de inspeção e fiscalização sanitárias,
respeitando as peculiaridades do Estado;
IV - estabelecer normas para a higienização e a desinfecção
das instalações industriais e para a classificação e a
verificação da qualidade dos produtos;
V - estabelecer a exigência de responsabilidade técnica, na
forma prevista na lei, com a aposição, no rótulo do produto,
do nome e do número de registro do responsável técnico;
VI - regulamentar o registro e o cadastro dos
estabelecimentos que produzam, distribuam, transportem,
armazenem, processem e comercializem alimentos de origem
animal
VII - regulamentar o procedimento de inspeção segundo o
método de análise de riscos e controle de pontos críticos;
VIII - estimular a integração dos municípios para que
adotem o método mencionado no inciso VII deste artigo;
IX - garantir a inspeção municipal, diretamente, mediante

convénios ou, ainda, por meio de cooperação técnico-
financeira;
X - realizar a inspeção periódica das indústrias de
laticinios e de carne e o controle sanitário dos animais e
dos procedimentos de abate;
XI - organizar rede laboratorial regionalizada, coordenada

e hierarquizada, com a utilização dos laboratórios estaduais
já existentes ou mediante a realização de convénios ou
credenciamento, para possibilitar as ações de inspeção,
fiscalização e vigilância sanitária;
XII - incentivar as empresas produtoras de alimentos de
origem animal que investirem em programas de melhoria da
qualidade dos produtos;
XIII - promover a divulgação dos resultados das análises

dos produtos para orientar o consumidor;
XIV - fomentar a produção artesanal por meio de orientação
técnica e regulamentação da atividade;
XV - investir em recursos humanos e materiais como forma de

garantir a continuidade das ações propostas.
Art. 3Q - Consideram-se ações para implantação de serviço
de vigilância sanitária, sem prejuízo de outras legalmente
estabelecidas:

- a definição das prioridades do serviço;
II - a detecção das fontes de contaminação e dos pontos

críticos de controle;
III - a notificação e a investigação de surtos de doenças

veiculadas por alimentos;
IV - a formação de recursos humanos para trabalhar na área

de controle de alimentos;
V - a divulgação de informações de interesse da área;
VI - a recomendação de medidas de prevenção e controle.
Parágrafo único - As ações de vigilância sanitária terão

caráter preponderantemente educativo.
Art. 4g - O funcionamento das microusinas de produtos de
origem animal bem como a comercialização de seus produtos
estarão condicionados a:
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£ - verificação da qualidade dos produtos, realizada por

laboratório oficial ou credenciado;
II - existência de responsável técnico:
III - pasteurização de leite pelo método rápido:
IV - cumprimento das demais normas técnicas estabelecidas

por órgão competente.
Art. Sg - As estâncias leiteiras poderão utilizar o método

de pasteurização lenta.
Art. 6 - A autorização para funcionamento de
microestabelecimentos que processem produtos de origem
animal será concedida mediante a realização de programas de
controle de qualidade neles desenvolvidos.
Art. 7Q - O Estado priorizará a educação sanitária por meio

de:
- capacitação e renovação de recursos humanos;

II - divulgação da legislação sanitária e de normas de
educação sanitária em sindicatos patronais e de
trabalhadores, em associações comunitárias e demais
entidades civis representativas da sociedade:
III - divulgação dos resultados das análises de inspeção

das empresas:
IV - desenvolvimento de programas educativos de extensão

rural para o produto, com a possibilidade de participação
das demais esferas de governo;
V - fomento das atividades de extensão rural e pesquisa na
EMATER, na EPAMIG, na UEMG e em outras instituições de
pesquisa:
VI - divulgação, no âmbito dos órgãos envolvidos no
processo, das ações relativas à vigilância sanitária e á
inspeção de alimentos;
VII - fomento da educação sanitária nos ensinos fundamental

e médio;
VIII - desenvolvimento de programas permanentes, com a
participação de entidades privadas, para conscientizar o
consumidor da necessidade da qualidade dos produtos
alimentícios.
Art. 80 - Fica assegurada a participação de representantes
do consumidor, do produtor, dos órgãos de saúde, das
empresas e das entidades afins na composição do conselho de
que trata o art. 3g, 1, da Lei nQ 10594, de 7 de janeiro de
1992.
Art. 9g - O Estado criará comissão permanente, formada por
representantes dos órgãos e das ent idades integrantes dos
serviços de inspeção dos produtos de origem animal, para
proceder à regulamentação da legislação sanitária e de suas
possíveis alterações.
Art. 10 - A fiscalização de que trata o art. lg será

exercida nos termos das legislações federal e estadual e das
demais normas suplementares aplicáveis à espécie.
Art. 11 - O descumprimento do disposto nesta lei e nas
normas relativas à defesa sanitária sujeitará o infrator,
sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, ãs sanções
previstas na legislação federal.
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Art. 12 - Fica o órgão ou a entidade responsável pela
política de fiscalização e vigilância sanitária autorizado a
firmar convénio com municípios, órgãos e entidades ligados à
defesa do consumidor, à saúde e ao abastecimento visando a
uma fiscalização interligada dos processos de produção e
comercialização de alimentos.
Art. 13 - O Poder Executivo designará o órgão ou a entidade
da administração pública responsável pela implementação da
política de inspeção e fiscalização sanitária.
Art. 14 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de junho de 1994.
Comissão de Agropecuária e Política Rural
Jorge Hannas - Ajalmar Silva.
Comissão de Saúde e Ação Social
Adelmo Carneiro Leão - Jorge Eduardo - Wilson Pires.
Justificação: Em março último, por solicitação do Conselho

Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais,
realizou-se nesta Casa fórum técnico com o objetivo de
levantar os problemas relativos à inspeção e à fiscalização
dos produtos de origem animal.
O evento contou com a presença de convidados de várias
regiões mineiras e de outros Estados, bem como de entidades
representativas da sociedade civil e de órgãos municipais,
estaduais e federais.
Um dos pontos mais relevantes dos debates foi a busca de
integração dos diversos segmentos governamentais ligados às
referidas atividades com vistas ao desenvolvimento de uma
ação conjunta. Verificou-se, durante as discussões, Que as
três esferas de governo têm trabalhado de forma
desarticulada, sobrepondo-se em seus campos de atuação; em
outros casos, existem lacunas nos processos de inspeção e
fiscalização. As exigências técnicas não têm sido uniformes;
mesmo em nível estadual não há unidade de conduta dos órgãos
competentes.
Desse modo, verifica-se a necessidade urgente de coordenar

e unificar procedimentos, como forma de melhorar a qualidade
dos produtos.
Por outro lado, existe a necessidade de disciplinar e
fomentar a produção artesanal por meio de estimulo aos
pequenos produtores.
Constatou-se, ainda, a importância da adequação dos
produtos mineiros às exigências do MERCOSUL.
Entre as propostas apresentadas, decidiu-se pela
apresentação, pelos membros desta Casa, de projeto de lei
que estabeleça as políticas referentes ao setor a serem
implantadas no Estado.
Essa proposição consubstancia, pois, as propostas contidas
no documento final, respeitando-se a competência de
iniciativa deste Poder e a legislação federal pertinente.
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Acreditamos ser, portanto, o projeto ora apresentado
representativo do pensamento da sociedade, em seu anseio por
melhoria das condições de produção e comercialização de
produtos animais de melhor qualidade.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

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

PROJETO DE LEI Ng 2.089194
Acrescenta o inciso III ao f 2Q do art. 3g da Lei n
11.372, de 30 de dezembro de 1993.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica acrescentado ao f 2g do art. 3g da Lei ng
11.372, de 30 de dezembro de 1993, o seguinte inciso:
"Art. 3Q - . . .............................................

- . - .........................................
III - condutores de veículos de carga que trafegarem das 8

(oito) ás 18 (dezoito) horas dos dias úteis.!!.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Roberto Amaral
Justificação: A recém-promulgada Lei ng 11.372, de

30/12/93, autorizou o DER-MG a cobrar pedágio nas rodovias
sob a sua jurisdição.
Essa lei, no 2Q do art. 3Q, relaciona os condutores dos

quais não será cobrada a referida tarifa.
Achamos por bem estender a isenção do pagamento do pedágio

aos condutores de veículos de carga.
A medida justifica-se, uma vez que a cobrança implicaria
inevitável aumento dos custos dos fretes das mercadorias
transportadas por esses veiculos, ocasionando repercussões
negativas para a economia estadual.
Isso posto, esperamos seja a presente iniciativa acolhida

pelos nobres pares desta Casa.
- 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 Ng 2.090/94
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE, de Visconde do Rio Branco, com sede
no Município de Visconde do Rio Branco.
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 Visconde do
Rio Branco, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.
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.
Roberto Luiz Soares
Justificação: A APAE de Visconde do Rio Branco objetiva
incentivar a criação de estabelecimentos especializados
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destinados a tratamento, educação, habilitação, reabilitação
e inserção social do excepcional, bem como promover um
conjunto de iniciativas que visam à satisfação de suas
demandas especificas, em todos os campos de seu desempenho
vital
Conhecendo a relevante significação social da APAE na
comunidade, pelos serviços que presta à população de
indivíduos sabidamente necessitados de cuidados especiais,
sentimo-nos no dever de propor a declaração de sua utilidade
pública, para o que contamos com o apoio dos nobres
Deputados.
- 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.

REQUERIMENTOS
NQ 5.372/94, do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando

seja formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas á
construção de uma quadra poliesportiva na comunidade de
Rocinha, no Município de Patos de Minas. (- A Comissão de
Educação.)
Ng 5.373/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário do
Planejamento com vistas à liberação de recursos financeiros
para a implantação total do Programa de Mecanização Agrícola
do Estado de Minas Gerais por meio da formação de patrulhas
mecanizadas. (- A Comissão de Agropecuária.)
Do Deputado Geraldo Santanna (2), objetivando a instauração

de processo de emancipação dos Distritos de Indaiabira, do
Município de Rio Pardo de Minas, e Padre Carvalho, do
Município de Grão-Mogol
Do Deputado Raul Messias, objetivando o desarquivamento do

processo de emancipação do Distrito de Rosário da Limeira,
do Município de Muriaé.
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando que o Projeto de

Lei no 1.860/93, de sua autoria, passe ao exame da comissão
seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Administração Pública perdeu o prazo para emitir parecer. (-
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244, c/c o art. 140, do Regimento
Interno.
Do Deputado Milton Salles, solicitando seja o Projeto de

Lei ng 2.050/94 apreciado em regime de urgência.
Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja o Projeto
de Lei no 2.078/94 distribuído também á Comissão de
Educação. 

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Assuntos Municipais e dos Deputados Tarcísio Henriques,
Maria Elvira e Márcio Miranda.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Messias.
o Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

demais pessoas presentes na Assembléia no dia de hoje. Venho
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a esta tribuna fazer alguns comentários sobre o importante
debate que presenciei, ontem, na Associação Comercial de
Minas Gerais, com os quatro candidatos mais destacados e
importantes que disputam o Governo de Minas Gerais.
Evidentemente, temos a honra de ser o candidato a Vice-
Governador na chapa do companheiro Carlão, do PT.
Em primeiro lugar, gostaria de, mais uma vez, parabenizar a

Associação Comercial de Minas Gerais por ceder o seu espaço
e, até certo ponto, promover esse debate, na pessoa de seu
Presidente, Dr. Lúcio Bemquerer, que muitos julgavam, com a
promoção do importante evento na agenda política de nosso
Estado que é conhecido hoje como Café Parlamentar,
pretendesse ser candidato nas próximas eleições. Ontem,
conversando com ele, Informou-me que não é candidato, mas,
sim, Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais
representando a sociedade civil, nesse debate tão
importante, o debate politico, em torno de questões
fundamentais de nosso Estado- Portanto, fica aqui o nosso
voto de parabéns á Associação Comercial de Minas Gerais e ao
0r Lúcio Bemquerer por terem essa posição de cidadania, de
promoção de debates, que são essenciais para o
prosseguimento da democracia em nosso Pais.
Realmente, fica patente, em todas as discussões que temos
em relação ao programa de governo, aquela pergunta que
sempre surge no final: de onde virão os recursos, e quem
pagará a conta?
Todos os programas de todos os candidatos apontam para os

problemas concretos, reais da nossa sofrida população pobre
do Estado. E vem a pergunta: com quais recursos os senhores
vão fazer essas campanhas, essas modificações? Acho que a
resposta a essa pergunta é, até certo ponto, bastante
simples. E, antes de responder, temos que olhar o seguinte:
de que lado estão, hoje, os parlamentares, os Deputados
Estaduais, os Deputados Federais, os Prefeitos, os
Vereadores que apóiam as outras candidaturas, explicitamente
as candidaturas do Sr Hélio Costa, do Sr. José Alencar, do
Sr. Eduardo Azeredo? Quais foram os votos desses
parlamentares nesta Casa? Quais foram os votos desses
parlamentares no Congresso Nacional? Ai vamos ter urna forma
de estabelecer a diferença entre o discurso da campanha e a
realidade efetiva, a prática política desses representantes
do povo. E nós vamos ver, senhores, que a maioria, ou
melhor, a totalidade dos Deputados que apóiam o Sr. Hélio
Costa, o Sr. Eduardo Azeredo, o Sr José Alencar votaram
sempre, nesta Casa, junto com o Governador Hélio Garcia. Na
verdade, são farinha do mesmo saco, ou do mesmo moinho, como
lembra o nosso Governador Carlão, agora
Mas vamos á questão dos recursos. Pergunta-se de onde virão
os recursos. Com qual dinheiro, com que recursos o PT. o
PSB, a Frente Minas Popular vão governar este Estado? E é aí
que mora o problema E ai que temos que bater forte.
Basta uma viagem para o interior de Minas Gerais, basta uma
viagem na história de Minas Gerais para se verificar a
quantidade de recursos que tem sido jogada fora neste
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Estado, que tem sido desviada, que tem beneficiado
pequenos grupos econômicos. E ai podemos pegar vários órgãos
da administração estadual, por exemplo, a CASEMG.
Acompanho o trabalho da CASEMG e a situação dos seus
armazéns no interior de Minas Gerais desde 1967, e vemos
que a maioria dessas obras, construídas com o dinheiro
público, estão hoje servindo aos grandes intermediários, aos
grandes compradores, aos grandes atacadistas. Funcionam em
beneficio destes, e não dos pequenos produtores. E com que
dinheiro foram construídos esses armazéns? Com o dinheiro do
nosso povo, com empréstimos, com o endividamento de Minas
Gerais.
Quantas e quantas estradas não estão abandonadas? Se formos
analisar quanto ao nível federal, então a coisa é
estarrecedora. Quantas obras inúteis não foram tentadas,
iniciadas em nosso Estado e hoje não servem a ninguém? São
exatamente esses os recursos que vão ser utilizados em nossa
administração.
Um dos mais tristes e odiosos exemplos que nós temos é a
CEMIG. Essa companhia foi construída também com o dinheiro
do povo, com o dinheiro de cada um, desde o inicio, e eu
pergunto: a quem ela serve? Qual é a situação dessa
companhia? Agora, venho para o pequeno, para o particular.
Um pequeno problema, mas que ilustra muito bem a situação da
CEMIG e a política que dirige essa estatal do Governo de
Minas Gerais.
Vamos ao Município de Caeté, para darmos dois exemplos.
No pequeno Povoado Rancho Novo existe uma associação

comunitária que está lutando para colocar luz nas casas dos
pobres. Lá pertinho, a dois quilômetros, há um pedacinho de
rede elétrica com três postes, construída há poucos meses
para a Rede Ferroviária Federal. Estão lá os postes
abandonados, que não servem para nada. Assim, com a direção
do Conselho da Comunidade de Rancho Novo, fomos á
Presidência da CEMIG solicitar que, simplesmente, fosse
autorizada a utilização dos postes pela população pobre de
Rancho Novo, através de um regime de mutirão por parte da
própria população. A resposta está aqui, assinada pelo
Presidente da CEMIG, Sr. Carlos Elói, dizendo que não
podemos fazer isso porque tais postesserão utilizados.
Desafio qualquer um dos senhores, qualquer jornalista,
qualquer imprensa, o próprio Presidente da CEMIG a me
mostrar para que vão ser utilizados aqueles postes- É um
absurdo.
Ao mesmo tempo, no mesmo município, a CEMIG construiu uma
rede elétrica para beneficiar a uma só pessoa, que se chama
João Pinto Ribeiro. Esta é a questão: não se tem dinheiro
para se colocar luz na casa dos pobres, mas se tem para
fazer uma linha auxiliar - nem é a linha principal - porque,
eventualmente, pode faltar energia na rede principal do
Hotel Tauá, do Sr. João Pinto Ribeiro. Está lá a rede
auxiliar construida gratuitamente pela CEMIO.
Isto precisa ficar claro para o povo de Minas Gerais:

dinheiro há, porém está sendo usado em benefício dos amigos



;flis
do rei, de um pequena minoria que sempre se beneficiou dessa
situação. Chegou o momento de colocar um ponto final nesta
situação, e tenho a certeza de que o nosso Governo, o
Governo Carlão, vai ser um ponto final nesse tipo de coisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lg Fase

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que está fazendo
distribuir, nesta data, avulsos da Mensagem nQ 465/94, do
Governador do Estado, com as essencialidades do Balanço
Geral do Estado referente ao exercicio de 1993, bem como do
parecer prévio do Tribunal de Contas, em cumprimento ao
disposto no parágrafo único do art. 228 do Regimento
Interno. Informa, ainda, que, nos termos do art. 229 do
Regimento Interno, o processo ficará sobre a mesa para
recebimento de requerimentos de informações ao Poder
Executivo e ao Tribunal de Contas, pelo prazo de cinco dias,
uma vez que a tramitação da matéria encontra-se em regime de
urgência.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Assuntos Municipais - aprovação, na 74a Reunião Ordinária,
dos Requerimentos ngs 5.350/94, do Deputado Sebastião
Helvécio, 5.353 e 5.354/94, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Tarcísio
Henriques - falecimento do Sr. José Carlos Júnior, nesta
Capital; Maria Elvira - falecimento do Sr. Ricardo
Alessandre Teres Carielo, em Carmo do Rio Claro; e Márcio
Miranda - falecimento da Sra. Adair Junqueira Gontijo, nesta
Capital (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente despacha à Gerência-Geral de
Apoio às Comissões requerimentos dos Deputados Geraldo
Santanna (2) - instauração dos processos de emancipação dos
Distritos de Indaiabira, do Município de Rio Pardo de Minas,
e Padre Carvalho, do Município de Grão-Mogol; e Raul Messias
- desarquivamento do processo de emancipação do Distrito de
Rosário da Limeira, do Município de Muriaé.
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio,
em que solicita o envio do Projeto de Lei ng 1.860/93 â
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a
Comissão de Administração Pública perdeu o prazo para emitir
parecer. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 244, c/c o art. 140.
do Regimento Interno.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos
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Deputados Milton Salies - regime de urgência para o Projeto
de Lei flQ 2.050/94, de sua autoria; e Maria José Haueisen -
distribuição do Projeto de Lei nQ 2.078/94 à Comissão de
Educação.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião o Projeto de Lei ng 2.036/94, do
Governador do Estado, em virtude do encerramento de sua
discussão na reunião extraordinária realizada ontem à noite,
oportunidade em que foram apresentadas emendas ao projeto, o
qual foi devolvido à Comissão de Administração Pública, para
que emitisse parecer sobre as emendas.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei nQ 1.363/93, do Deputado Gilmar Machado, que dispõe
sobre a criação de área de preservação permanente na bacia
hidrográfica do rio Uberabinha. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo ng 1, que apresenta. A Comissão de Meio
Ambiente opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo
nQ 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o Substitutivo nQ 2. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em lg turno, .o Projeto de Lei no 1.363/94 na forma
do Substitutivo nQ 2. A Comissão de Meio Ambiente.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.459/93, do
Deputado Antônio Pinheiro, que proíbe a venda de bebidas
alcoólicas em bares, restaurantes e estabelecimentos
similares nas rodovias estaduais. 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. Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto
de Lei ng 1.459/93 na forma do vencido em lQ turno. A
Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
reunião ordinária de debates de amanhã, dia 24, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1 g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 150/91

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 Casa da Amizade
de Capinópolis, com sede no Município de Capinópolis.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição, cabendo-nos deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade preocupa-se principalmente era

auxiliar instituições filantrópicas, notadamente aquelas que
se dedicam à proteção dos recém-nascidos.
Esse trabalho, aliado ao estimulo e à promoção da amizade e
do companheirismo na comunidade de Capinópolis, denota o
alto espirito filantrópico e assistenclalista da entidade e
a faz merecedora do titulo declaratório que postula.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nç 150/91 no lQ turno, na forma original
Sala das Comissões. 23 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.971/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Roberto Amaral,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de ex-
Alunos da universidade Federal de Viçosa - AEA -, com sede
no Município de Viçosa.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto com a
Emenda nQ 1, cabe-nos deliberar conclusivamente sobre a
matéria no lQ turno, na forma regimental.

Fundamentação
A Associação objeto da proposição em tela, fundada em 1935,
além de congregar os ex-alunos da universidade Federal de
Viçosa, tem por objetivo manter as tradições e o espirito
daquela famosa instituição de ensino, estreitando os
vínculos entre ela e aqueles que um dia lá estudaram, além
de contribuir para o desenvolvimento material e cultural da
Universidade.
Por isso, julgamos oportuna a declaração de utilidade

pública da referida Associação.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.971/94 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
Sala das Comissões, 23 de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
P19 2.036194

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública, de Saúde e Ação Social e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem ng 447/94, o Governador do Estado
encaminhou ao Poder Legislativo o projeto de lei em
epigrafe, que altera disposições das Leis ngs 11.383. de
4/1/94 e 11.406, de 28/1/94, e dá outras providências.
Publicado em 25/5/94, o projeto, com tramitação em regime

de urgência, foi distribuído ás Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública, de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e, de acordo com requerimento do
Deputado Jorge Hannas, aprovado em Plenário em 31/5/94. à
Comissão de Saúde e Ação Social, para, em reunião conjunta,
nos termos do art. 222, c/c os arts. 195 e 103. do Regimento
Interno, receber parecer.

Fundamentação
E competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos municípios cuidar da saúde e da assistência
pública, conforme dispõe o art. 23. II, da Constituição
Federal, no qual se tem um claro reconhecimento da
abrangência e da importância das ações nessa área.
Exigência constitucional, o "cuidar da saúde" implica, em
primeiro lugar, pessoal especializado e, em conseqüência, o
oferecimento de remuneração adequada e compatível com a
natureza e a complexidade das tarefas a serem desempenhadas.
Deve, portanto, o Estado, dentro da sua competência
residual, prevista no art. 25. 1, da Constituição da
República, legislar sobre a matéria, em especial no que se
refere a criação, extinção ou transformação de cargos,
fixação de remuneração e estabelecimento de normas relativas
ao regime de prestação dos serviços.
A competência estadual concretiza-se mediante a iniciativa

do Chefe do Poder Executivo, privativa na matéria, por força
do art. 66, III, 'b", da Constituição Estadual, que submete
ao Poder Legislativo a proposição em exame, atendendo desta
forma ao preceito do art. 61, VIII. da Carta mineira.
Deve-se mencionar ainda que a autorização para contratação

administrativa de pessoal por prazo não superior a 120 dias,
previsto no art. 13 do projeto, ainda que pouco usual ou
recomendada, tem em vista a exigência constitucional do
regime jurídico único, art. 11, lg, "a", da Lei ng 10.254.
de 20/7/90, que institui o Regime Jurídico único do Servidor
Público Civil do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências, no qual se prevê a possibilidade de tal
contratação em situação emergenclal e de calamidade
pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.036/94.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994-
Jorge Hannas, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Baldonedo Napoleão - Cêlio de Oliveira - Adelmo Carneiro
Leão - Ajalmar Silva.

Comissão de Administração Pública
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Relatório

Por meio da Mensagem ng 477/94, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei no
2.036/94, que altera disposições das Leis ngs 11.383, de
4/1/94, e 11.406. de 28/1/94. Tramitando em regime de
urgência, nos termos do art. 220 do Regimento Interno, a
proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Por seu turno, compete a esta Comissão examinar a matéria

quanto ao mérito.
Fundamentação

A proposição de lei em epigrafe tem por escopo alterar o
art. lQ da Lei ng 11.383. de 4/1/94, que cria cargos de
provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - e dá outras
providências, e o art. 117 da Lei nQ 11.406, de 28/1/94, que
reorganiza a Autarquia Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -,
introduz alterações na estrutura orgânica de secretarias de
Estado e dá outras providências.
A alteração do art. lg da Lei nQ 11.383, de 1994, visa á
transformação de 17 cargos de Auxiliar Administrativo em
cargos de Técnico Administrativo do mesmo nível de
escolaridade, à extinção de 2 cargos de Capelão e á criação
de 2 cargos de Assistente Religioso, de provimento em
comissão e de recrutamento amplo.
Já a alteração proposta para o art. 117 da Lei ng 11.406,

de 1994, visa a suprimir a expressão "jornada de trabalho
semanal de 30 horas", referente ao cálculo da Gratificação
de Incentivo à Eficientização dos Serviços - GIEFS -,
concedida aos servidores da FHEMIG e da HEMOMINAS.
A modificação de maior alcance contida no projeto, todavia,
diz respeito à implantação de duas jornadas de trabalho,
denominadas especial e integral, para os servidores da
FHEMI G.
Com efeito, conforme se infere do art. 4g da proposição, os
atuais servidores do Quadro de Pessoal da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - poderão ser
designados para o cumprimento de jornada de trabalho
integral, hipótese em que os respectivos vencimentos serão
os fixados nas tabelas constantes nos Anexos III e IV, que
acompanham o projeto. Tais servidores comporão o Quadro
Numérico Minimo Essencial de Assistência e serão designados
de acordo com a comprovação da necessidade do serviço. Para
tanto, alguns critérios deverão ser observados, tais como a
opção do servidor, o histórico funcional e a avaliação da
qualidade do seu trabalho, bem como os limites da jornada de
trabalho integral de cada unidade hospitalar e a área de
atuação. E o que estabelecem os arts. Sg, 6g. 7Q e 8Q da
proposição.
Outra preocupação do projeto foi a de permitir á FHEMIG a

contratação administrativa de pessoal por per iodo não
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superior a 120 dias enquanto não for concluído o processa de
provimento dos cargos criados na Lei flQ 11.383. de 1994.
Tecidas as considerações que julgamos mais relevantes,
corroboramos o entendimento de que a exigência de maior
jornada de trabalho e a respectiva recompensa pecuniária
aos funcionários que a realizam contribuirão para o
aprimoramento do serviço público, notadamente na área da
saúde.
Finalmente, apresentamos, na conclusão deste parecer, a

Emenda nQ 1, que dá nova redação ao art. 12 da proposição,
visando a aprimorá-lo.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei no
2.036/94 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
'Art. 12 - Os ocupantes de cargo ou detentores de função

pública de Auxiliar de Enfermagem e de Atendente do Quadro
de Pessoal da FHEMIG serão posicionados nos niveis da tabela
de vencimento segundo os critérios a serem definidos e
regulamento aprovado pela Comissão Estadual de Política de
Pessoal - CEP.".
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994-
Jorge Hannas, Presidente - José Renato, relator - Agostinho

Patrus - Jorge Eduardo.
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, enviado a esta Casa pelo

Governador do Estado, com pedido de tramitação em regime de
urgência, altera disposições das Leis ngs 11.383, de 4/1/94.
11.406, de 28/1/94, e dá outras providências.
Publicada, a matéria foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e pela Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação com a
Emenda ng 1, que apresentou.
Nos termos do art. 190 do Regimento Interno desta Casa, foi
requerida audiência desta Comissão. Cabe-nos, portanto,
opinar sobre o projeto.

Fundamentação
E fato notório que a assistência médica no Brasil não
atinge, de forma geral, os padrões considerados
satisfatórios.
Longe de ser considerado exceção, o Estado de Minas Gerais
tem enfrentado graves crises no setor.
Entre os fatores apontados como causa importante de tal
situação está a escassez de recursos humanos, conseqüência
dos vencimentos pagos abaixo dos níveis de mercado.
0 exame da matéria em discussão nos mostra ser o projeto
uma tentativa de melhorar o quadro atual de assistência, na
medida em que cria melhores condições de trabalho para o
servidor, oferecendo-lhe a oportunidade de cumprir jornada
semanal que possibilite maior tempo de dedicação ao
atendimento da comunidade.
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Sabemos, ainda, que a proposta ora apreciada representa um
esforço real do Poder Executivo para valorizar os
responsáveis pela nobre missão de cuidar da saúde da
população.
No entanto, para aperfeiçoamento da proposição, apresen-
tamos uma emenda que estende aos servidores da FHEMIG do
interior do Estado os beneficlos desta lei.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.036/94 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Administração
Pública, e com a Emenda nQ 2. desta Comissão, redigida a
seguir.

EMENDA NQ 2
Suprima-se o art. 11.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo. relator - Adelno

Carneiro Leão - Wilson Pires.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto em apreço, do Governador do Estado, altera
disposições das Leis ns 11.383, de 4/1/94, 11.406, de
28/1/94, e dá outras providências.
Inicialmente, em reunião conjunta das Comissões a que o
projeto foi distribuido. a Comissão de Constituição e
Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade da matéria; a Comissão de Administração
Pública opinou pela sua aprovação e lhe apresentou a
Emenda nQ 1.
Em seguida, a Comissão de Saúde e Ação Social opinou pela

sua aprovação e lhe apresentou a Emenda ng 2.
Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto

em análise.
Fundamentação

A proposição em estudo não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário. Versa sobre alteração no Quadro de
Pessoal da FHEMIG, além de dar diretrizes para o cumprimento
da jornada de trabalho integral nessa Fundação.
O acréscimo na despesa de custeio derivado do aumento do
número de horas trabalhadas é compensado com o beneficio que
tal medida trará: mais profissionais de saúde á disposição
da população. A medida merece, portanto, prosperar nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.036/94 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão
de Administração Pública, e com a Emenda ng 2, apresentada
pela Comissão de Saúde e Ação Social.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Baldonedo Napoleão - Roberto Amaral - José Renato - Hely
Tarquinio.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 999/92

Comissão de Saúde e Ação Social

a

LI
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Relatório
De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto

de lei em tela autoriza o Poder Executivo a criar normas
para a doação de órgãos para transplantes.
Aprovado no lQ turno na forma do Substitutivo ng 1, com a
Emenda no 1, desta Comissão, cabe-nos, agora, emitir parecer
sobre a matéria, no 2Q turno, nos termos regimentais.
Em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A iniciativa dos transplantes no País está ainda limitada

aos esforços de alguns médicos e de algumas instituições.
Na tentativa de se aprofundar o trabalho de esclarecimento

da classe médica e de potenciais doadores, têm-se efetivado
algumas campanhas de informação, de sorte que a doação de
órgãos passe a ser um procedimento rotineiro.
O projeto de lei em questão busca promover o aumento do
número de doadores, criando condições para a realização de
transplantes no Estado e, dessa forma, concorrendo para
salvar milhares de pacientes, que aguardam ansiosa e
sofridamente por um coração, uma córnea, um rim ou um
fígado.
Além disso, é importante ressaltar que o projeto de lei

permitirá que, por meio de campanhas, debates e concessão de
estímulos, mais pessoas se convençam da importãncia do ato e
possam manifestar seu desejo de ajuda ao próximo, fazendo
sua inscrição voluntária no cadastro estadual de doadores.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 999/92, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões. 23 de junho de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Márcio Miranda.
Redação do Vencido no 1Q Turno

PROJETO DE LEI NQ 999192
Dispõe sobre a ação do Estado no incentivo à realização de

transplantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Estado criará condições para a realização de
transplantes, nos termos da legislação vigente, mediante;

- criação de condições materiais que facilitem a remoção
de órgãos, tecidos e substâncias humanas;
II - incentivo à doação;
III - aprimoramento dos profissionais da área
Art. 2 - Para cumprir o disposto no artigo anterior, O
Estado desenvolverá as seguintes ações:

- realização de campanhas periódicas de esclarecimento
sobre a necessidade da doação e dos procedimentos
necessários para concretizá-la;
II - concessão de estimulo ás pessoas físicas de idade
inferior a 65 (sessenta e cinco) anos e capacidade civil
plena, residentes no Estado, que manifestarem intenção de
doar órgãos possíveis de serem transplantados "post-mortem";
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atualizado franqueado aos interessados;
IV - manutenção de cadastro estadual atualizado de pessoas

que necessitam de transplante;
V - fornecimento, pelo órgão competente, do atestado de
óbito do doador no local onde se realizará a remoção do
órgão ou do tecido, quando solicitado;
VI - criação de programas de treinamento e desenvolvimento
de recursos humanos envolvidos na realização de
transplantes;
VII - incentivo á realização de congressos, debates, mesas-
redondas e atividades afins sobre o tema promovidos por
entidades científicas.
Art. 3 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO
AO PROJETO DE LEI NQ 2.017/94
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagem ng 473/94,
encaminhou á Assembléia Legislativa o projeto de lei em
epigrafe, que dispõe sobre a FAPEMIG e dá outras
providências.
Publicada em 11/5/94, a proposição, com tramitação em
regime de urgência, conforme solicitação de seu autor, foi
apreciada em reunião conjunta das Comissões de Constituição
e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, recebendo pareceres favoráveis a
sua aprovação com as Emendas ngs 1 a 9.
A seguir, foi a proposição a Plenário, onde recebeu as
Emendas ngs 10 a 17, sobre as quais, nos termos do art. 195,
2g, c/c o art. 103, do Regimento Interno, emitimos este

parecer.
Fundamentação

As emendas apresentadas em Plenário contribuem, em sua
maioria, para o aprimoramento do projeto. Entretanto, dadas
a natureza e a forma diversas das emendas, passamos a
apreciá-las em separado.
As Emendas nos li a 13 apresentam contribuições pertinentes
e evitam o surgimento de dúvidas quanto á interpretação de
dispositivos do projeto.
A Emenda no 14 foi publicada com erro material, razão pela
qual opinamos pela sua aprovação na forma de subemenda.
As Emendas ng 15 e 17 devem ser aprovadas na forma
original, ao passo que a Emenda ng 16 deve ser rejeitada.
Apresentamos, ainda, as Emendas nos 18 a 24. a Subemenda ng
1 á Emenda nQ 7, a Subemenda ng 1 ã Emenda nQ 14 e a
Subemenda ng 1 à Emenda nQ 5, que procuram aprimorar o
projeto em alguns pontos, além de introduzir providências de
natureza administrativa que se fazem necessárias.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas ns
li a 13, 15 e 17 na forma original, da Emenda nQ 14 na forma
da Subemenda ng 1, das Emendas ngs 18 a 24, da Subemenda n
i à Emenda ng 5 e da Subemenda ng 1 á Emenda ng 7, que
apresentamos, e pela rejeição das Emendas ngs 10 e 16.

EMENDA No 18
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica acrescido, no Anexo II a que se refere o

Anexo V da Lei flQ 11.179, de 10 de agosto de 1993, 1 (um)
cargo de Assessor, código FCS - CO-06, de recrutamento
amplo

EMENDA NO 19
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Ficam extintos, no Quadro Especifico de

Provimento Efetivo de que trata o Anexo 1 do Decreto ng
16.409, de 10 de julho de 1974, no Quadro Setorial de
Lotação de Pessoal Civil da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais np XXIX, constituído pelo Decreto ng 21.569, de
16 de setembro de 1981, 3 (três) cargos de Estatístico,
código NS-09, símbolo QP-28; 2 (dois) cargos de Auxiliar de
Enfermagem, código SG-06, símbolo QP-18; 4 (quatro) cargos
de Telefonista, código PG-03, símbolo QP-13; 22 (vinte e
dois) cargos de Auxiliar de Serviço, código NE-02, símbolo
QP-9 e 148 (cento e quarenta e oito) cargos de Serviçal.
código NE-07. símbolo QP-8.".

EMENDA NQ 20
Acrescente-se onde convier:
"Art. ....- Ficam criados , no Quadro Especifico de

Provimento em Comissão de que trata o Anexo t do Decreto n
16.409, de 10 de julho de 1974, 3 (três) cargos de Assessor
II, código MG-12, símbolo 503; 10 (dez) cargos de Assessor
I. código AS-01, símbolo QP-32; 10 (dez) cargos de Assessor
Técnico, código MG-18, símbolo 5-03; 6 (seis) cargos de
Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo QP-27; 20
(vinte) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo
QP-22, e 20 (vinte) cargos de Secretário Executivo, código
EX-8, símbolo QP-22, destinados ao Quadro Setorial de
Lotação de Pessoal Civil da Polícia Militar de Minas Gerais
nQ XXIX, constituído por meio do Decreto ng 21.256, de 16 de
setembro de 1981.".

EMENDA NO 21
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica criada na estrutura orgânica da

Secretaria de Estado da Saúde de q ue trata a Lei ng 10.636,
de 16 de janeiro de 1992. a Superintendência de
Desenvolvimento Organizacional, com a finalidade de orientar
e coordenar as ações necessárias ao desenvolvimento
organizacional integrado da Secretaria. assim como prestar
assistência técnica , e normativa ás unidades do Estado que
integram o Sistema (mico de Saúde - SUS.
§ lg - Fica transferido para a Superintendência de
Desenvolvimento Organizacional o Centro de Modernização



Administrativa da Superintendência de Planejamento e
Coordenação

- Fica criado, na estrutura orgânica da
Superintendência de Desenvolvimento Organizacional, o Centro
de Orientação Normativa do SUS.

- A competência e a descrição das unidades criadas
neste artigo serão estabelecidas em decreto.'.

EMENDA NQ 22
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O cargo de Diretor II, símbolo 5-02, código

MG-05 5A204, de recrutamento amplo, já existente no Quadro
Especifico de Provimento em Comissão da Secretaria de Estado
da Saúde, é de provimento exclusivo do Diretor da
Superintendência de Desenvolvimento Organizacional.".

EMENDA Nq 23
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os 2 (dois) cargos de Assessor II, símbolo 5-

03, códigos MG-12 SA593 e SA594. de recrutamento amplo, já
existentes no Quadro Especifico de Provimento em Comissão da
Secretaria de Estado da Saúde, ficam transformados em 2
(dois) cargos de Diretor r, símbolo 5-03, código M-06, a
serem providos pelos titulares dos centros que compõem a
estrutura orgânica da Superintendência de Desenvolvimento
Organizacional.".

EMENDA No 24
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica revogado o art. 10 da Lei ng 11.452, de

22 de abril de 1994.".
SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA Ng 7

Dê-se ao f 2g do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20- ...............................................
# 2g - Os membros das Câmaras de Assessoramento farão jus a

uma remuneração, a titulo de "pró-labore", cujo valor será
fixado em decreto do Governador do Estado.".

SUBEMENDA No 1 À EMENDA NQ 14
Substitua-se no inciso III do art. li os termos "3 (três)
membros' pelos termos "4 (quatro) membros", mantida a
redação restante.

SUBEMENDA Np 1 À EMENDA NQ 5
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redação:
"Art. 7g - Os equipamentos adquiridos com recursos
liberados pela FAPEMIG são de propriedade da Fundação e
retornam à sua posse quando do término do desenvolvimento
das atividades de pesquisa previstas nos cronogramas que
integram os projetos aprovados.

lg - As entidades beneficiadas com a transferência
temporária dos bens mencionados no 'caput" deste artigo
responsabilizam-se pela sua correta guarda, manutenção e
utilização, devendo ressarcir a Fundação do seu valor se os
bens forem inutilizados por atos decorrentes de dolo ou
culpa.f 2Q - Os equipamentos a que refere o "caput" deste artigo
poderão ser doados a entidades públicas, vedada a doação a
pessoa física.
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3Q - A doação de que trata este artigo se fará com
encargo, mediante cláusula de reversão do bem em caso de
desvio na sua utilização.".
Sala das Comissões. 22 de junho de 1994.
Tarcisio Henriqúes, Presidente e relator - José Renato -
Ermano Batista - Gilmar Machado.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.315194
Mesa da Assembléia

Relatório
0 Requerimento ng 5.315/94, do Deputado Agostinho Patrus,

solicita a transcrição nos anais da Assembléia do editorial
"Volta ao Desenvolvimento", publicado no jornal "Estado de
Minas", na edição de 8/5/94.
Publicado no 'Diário do Legislativo" em 19/5/94, vem o

requerimento à Mesa a fim de receber parecer, nos termos do
art. 80, VIII, "c", do Regimento Interno, para ser submetido
a votação em Plenário, conforme dispõem os arts. 182 e 245,
XIII, do mesmo diploma.

Fundamentação
Compete á Mesa da Assembléia, privativamente, emitir
parecer sobre requerimento de inserção nos anais da
Assembléia de documentos e pronunciamentos não oficiais,
conforme dispõe o art. 80, VIII, "c", do Regimento Interno.
O editorial publicado enfoca a necessidade de se criar
oportunidade para o debate sobre a retomada do
desenvolvimento em Minas Gerais, com a finalidade de se
identificarem necessidades e se colherem sugestões para
solução dos grandes problemas regionais.
A iniciativa, se concretizada, poderá subsidiar o
planejamento da política mineira, criando mais uma instância
de discussão das prioridades que devem ser estabelecidas nos
programas de ações governamentais.
Pode-se considerar a matéria contida no editorial como
especialmente relevante para o Estado, pois afirma a
necessidade do aperfeiçoamento dos mecanismos de
participação na gestão dos recursos públicos, com vistas ao
desenvolvimento econômico do Estado.
Além de se mostrar conveniente a transcrição do editorial
nos anais desta Casa, que vem realizando audiências públicas
regionais cujo espirito se coaduna perfeitamente com o
objeto do requerimento, a matéria não encontra óbice de
ordem constitucional, legal ou regimental.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Requerimento ng 5.315/94.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de junho de
1994.
José Ferraz, Presidente - Bené Guedes, relator - Rêmolo

Aloise.
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Belo Horizonte, terça-feira, 28 de junho de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE JUNHO DE 1994

Presidência da Deputada Maria Olivia
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Às 9h16min, comparecem os Deputados
Agostinho Patrus - Elisa Alves - Ermano Batista - Ibrahim
Jacob - José Braga - José Maria Pinto - Maria Olivia -
Roberto Amaral - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.

Falta de °Quorum
O Sr. 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 debates
de segunda-feira, dia 27. às 20 horas.

ATA DA 2889 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE JUNHO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr Presidente - Discussão e votação de
Proposições: Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei n
2.036/94; apresentação das Emendas ngs 3 a 5; encerramento
da discussão; envio do projeto com as emendas à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em lQ turno, do Projeto
de Lei nQ 1.097/92; aprovação, com a Emenda ng 1 -
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.325/93;
aprovação, na forma do vencido em lo turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
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 - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinlo - Homero Duarte - Ibrahlm Jacob - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Mílton
Salles - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -

a
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Simão Pedro Toledo - Tarcísio F-Ienriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

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

lã
Ata

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

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

os Projetos de Lei ngs 846/92 e 1.583/94, dos Deputados
Antônio Fuzatto e Arnaldo Canarinho, respectivamente, em
virtude de aprovação na reunião ordinária realizada hoje à
tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1g turno, do Projeto de
Lei ng 2.036/94. do Governador do Estado, que altera
disposições das Leis nos 11.383. de 4/1/94, e 11.406, de
28/1/94, e dá outras providências (FHEMIG). A Comissão de
Justiça conclui pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1,
que apresenta. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela
aprovação do projeto com a Emenda ng 1. da Comissão de
Administração Pública, e com a Emenda rig 2, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de Administração
Pública, e com a Emenda ng 2, da Comissão de Saúde e Ação
Social. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 2.036194
EMENDA NQ 3

D art. 9g passa a ter a seguinte redação:
"Art. YQ - Os servidores em cargo de provimento efetivo do

Quadro de Pessoal da FHEMIG ficarão sujeitos ao regime de
jornada de trabalho especial, podendo optar pela jornada de
trabalho integral.
Sala das Reuniões. 14 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques
Justificação: A redação anterior do art. 9Q lesava direito
já adquirido por funcionários da FHEMIG, e nada mais justo
que lhes dar a oportunidade de optar pela alteração da
jornada de trabalho.

EMENDA NO 4
0 art. 11 passa a ter a seguinte redação:



"Art. 11 - O disposto nos arts. 3Q e 7g desta lei aplica-se
ás unidades da FHEMIG localizadas na Capital e no interior
do Estado."-
Sala das Reuniões, 14 de junho 1994.
Tarcísio Henriques
Justificação: Não se justifica a aplicação de dois

critérios para o tratamento dos funcionários da FHEMIG. Nada
mais justo que dar os mesmos direitos aos funcionários
lotados na Capital e no interior.

EMENDA Nog 5
O art. 12 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 12 - Os ocupantes de cargos, ou detentores de função
pública, de Auxiliar de Enfermagem e Auxiliar
Administrativo, constantes no Quadro de Pessoal da FHEMIG,
serão posicionados nos níveis VA, VB e VC da tabela de
vencimentos, observados, quanto ao grau, seu posicionamento
anterior e seu grau de escolaridade.
Sala das Reuniões, 14 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques
Justificação: A nova redação tem o propósito de incentivar
e apoiar aqueles que demonstram maior afinidade com as
exigências dos cargos em questão.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No correr da
discussão foram apresentadas ao projeto emendas de autoria
do Deputado Tarcisio Henriques, as quais receberam os ngs 3
a 5.
A Presidência, nos termos do § 2g do art. 195 do Regimento
Interno, devolve o projeto á Comissão de Administração
Pública para que esta emita parecer sobre as emendas.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.097/92, da

Deputada Maria José Haueisen, que dispõe 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. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação, com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda ng 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
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam,
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado o projeto com a Emenda ng 1. A Comissão
de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.325/93. do
Deputado Mauri Torres, que regulamenta o f 3g do art. 222 da
Constituição do Estado (divulgação, pelo Estado, por todos
os meios de comunicação, de medidas que visem á prevenção do
uso indevido de substâncias entorpecentes e drogas afins.) A
Comissão de Saúde e Ação Social opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lQ turno. Em discussão, o
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projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado o projeto na forma do vencido
em IQ turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprindo o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 23, ás 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 29 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ELABORAR UM CÓDIGO DE ÉTICA E PRINCÍPIOS NORTEADORES DO
DECORO PARLAMENTAR
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de
maio de mil novecentos e noventa e quatro , reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Antônio
Carlos Pereira, Tarcisio Henriques e José Renato, membros da
Comissão supracitada. Registra-se a presença do Deputado
Gilmar Machado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Baldonedo Napoleão, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a discutir o anteprojeto de
resolução, do relator. Deputado Tarcísio Henriques, que
dispõe sobre ética e decoro parlamentar, e dá ciência aos
membros da Comissão de correspondência do Diretor da Konrad-
Adenauer-Stiftung encaminhando um exemplar do livro "A Moral
da Economia de Mercado". A seguir, a Presidência solicita
ao Deputado José Renato que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Com a palavra o relator, que discorre
sobre algumas peculiaridades do mencionado anteprojeto. Os
Deputados Antõnio Carlos Pereira, Gilmar Machado e José
Renato apresentam algumas sugestões â consideração do
relator. O Deputado Tarcisio Henriques esclarece que em
principio concorda com algumas das sugestões, mas solicita
que lhe sejam encaminhadas por escrito para melhor análise.
Isso posto, a Presidência propõe que a próxima reunião da
Comissão seja no dia 8 de junho, quarta-feira, ás 151h30min,
sugestão acatada pelos demais membros. 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, 8 de junho de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Tarcísio Henriques -

Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro.
ATA DA 73g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNIC IPAI S E REGIONALIZAÇÃO
As dez horas do dia oito de junho de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Baldonedo Napoleão, Bernardo Rubinger, Anderson
Adauto e Ermano Batista (estes em substituição aos Deputados
José Laviola e Jorge Hannas, respectivamente, por indicação
da Liderança do BRD), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental e na ausência do Presidente, o
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Deputado Baldonedo Napoleão assume a Presidência, declara
abertos os trabalhos e informa Que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente solicita
ao Deputado Bernardo Rubinger que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência dá ciência aos
parlamentares presentes do recebimento de informação da
Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa a respeito do
oficio encaminhado pelo Deputado Ailton Vilela relativamente
à solicitação da Associação Comunitária dos Proprietários e
Moradores do Bairro Jardim Encantado e Adjacências, com sede
no Município de Vespasiano, e solicita à assessoria que
encaminhe a referida informação às partes interessadas. Lê,
ainda, o Oficio nQ 180/94, do Sr. Arlen de Paulo Santiago
Filho, Presidente da Associação dos Municípios da Área
Mineira da SUDENE - AMAMS, que manifesta apoio em favor da
emancipação do Distrito de Indaiabira, do Município de Rio
Pardo de Minas. A Presidência procede à distribuição de
proposições. Sobre a mesa, requerimentos do Deputado Clêuber
Carneiro encaminhados a esta Comissão, nos quais solicita
seja recebida a documentação necessária à emancipação dos
Distritos de Bonito, Cônego Marinho e São Joaquim, do
Município de Januária; Catuti, do Município de Mato Verde;
Engenheiro Dolabela e Guaraciama, do Município de Bocaiúva;
Ibiracatu, do Município de Varzelândla; Indaiabira, do
Município de Rio Pardo de Minas; Josenópolis, do Município
de Grão Mogol ; Juvenilia, do Município de Montalvânia;
Missões, do Município de Itacarambi; Patis, do Município de
Mirabela; Ponto Chique, do Município de Ubaí; Sagarana, do
Município de Arinos: Vila dos Gaúchos (PADSA) e Vila do
Morro, do Município de São Francisco; e Vista Alegre, do
Município de Claro dos Poções; bem como o desarquivamento de
processos de emancipação dos Distritos de Juveni lia, do
Município de Montalvânia: Padre Carvalho e Josenópolis, do
Município de Grão Mogol; Ponto Chique, do Município de Ubai;
São Joaquim e Bonito, do Município de Januária; São João da
Lagoa e São João da Lapa, do Município de Coração de Jesus;
Ibiracatu, do Município de Varzelãnaia; Patis, do Município
de Mirabela; São João das Missões, do Município de
Itacarambi; Vista Alegre, do Município de Claro dos Poções;
Catuti, do Município de Mato Verde; Sagarana, do Município
de Arinos; e Vila do Morro, do Município de São Francisco. A
Presidência designa relator dos referidos requerimentos o
Deputado Bernardo Rubinger, que emite parecer favorável a
eles. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados por unanimidade. Debates ocorrem
entre os Deputados Bernardo Rubinger. Anderson Adauto e
Ermano Batista a respeito dos requerimentos aprovados, uma
vez que esses parlamentares pretendem apresentar
requerimentos com o mesmo objetivo. O Presidente, Deputado
Baldonedo Napoleão, esclarece aos Deputados presentes que os
requerimentos do Deputado Clêuber Carneiro foram
apresentados ao Presidente da Assembléia, procedimento que
deverá ser adotado pelos Deputados que tiverem a mesma
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pretensão. Registra-se a presença do Deputado Simão Pedro
Toledo e a retirada do Deputado Anderson Adauto. Na
seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à 3a fase da
ordem do dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão, O Presidente
procede à leitura do parecer do Deputado Jorge Hannas sobre
o Projeto de Lei flQ 1.700/93, em que conclui pela aprovação
da matéria com a Emenda ng 1. da Comissão de Constituição e
Justiça. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Em seguida, procede à leitura do parecer do
Deputado Bernardo Rubinger sobre o Requerimento flQ 4.941/93,
o qual opina pela sua aprovação, e do parecer do Deputado
Raul Messias sobre o Requerimento ng 4.945/93, o qual opina
pela sua aprovação. Colocados em votação, cada um por sua
vez, são os requerimentos aprovados. Nada mais havendo a ser
tratado e cumprida a finalidade desta reunião, a Presidência
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Raul Messias.
ATA DA 70 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia oito de junho de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Tarcísio Henriques, Antônio Fuzatto, Ermano
Batista e Sebastião Costa, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Tarcísio
Henriques, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Sebastião Costa que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Passa-se à 22 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
Sebastião Costa emite parecer para o lg turno sobre o
Projeto de Lei ng 867/92, o qual conclui pela rejeição da
matéria. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Ainda com
a palavra, o Deputado Sebastião Costa emite parecer para o
l Q turno sobre o Projeto de Lei ng 1.806/93, o qual conclui
pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Discutido e votado, é
aprovado o parecer. Prosseguindo, o Deputado Sebastião
Costa, relator do Projeto de Lei nQ 1.855/93, conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nQ 1, da
Comissão de Administração Pública, ficando prejudicada a
Emenda nQ 1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Discutido e votado, é aprovado o parecer. O Deputado Antônio
Fuzatto, relator do Projeto de Lei nQ 1,931/94. no 1Q turno,
conclui pela aprovação da matéria com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Discutido e votado, é
aprovado o parecer. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de proposições sujeitas à
deliberação conclusiva da Comissão. Nessa fase, o Deputado
Antônio Fuzatto, relator do Projeto de Lei ng 1.580/93. no
2g turno, conclui pela aprovação da proposição. Discutida e
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votada, é aprovada a matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença de todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 23 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Emano Batista - José
Renato - Gilmar Machado.
ATA DA iilg REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de junho de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Marcos Helênio,
Péricles Ferreira e Geraldo Rezende (substituindo este ao
Deputado José Renato, 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 Marcos Helênio que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a reunião tem por finalidade apreciar as matérias da
pauta. Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se à 3
parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Presidente designa o Deputado Marcos Helênio
para relatar os processos de aplicações de recursos oriundos
de subvenções sociais das seguintes entidades: Caixa Escolar
Pedro Gonçalves Ferreira, de Itapagipe; Fraternidade
Espirita Irmão Anselmo, de Belo Horizonte; Associação Clube
de Mães Nossa Senhora da Guia dos Moradores de Conceição de
Piracicaba, de Rio Piracicaba; Asilo Padre Antônio Ribeiro
Pinto, de Rio Casca; Igreja Evangélica Assembléia de Deus.
de São João de]-Rei; Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, de São Tiago; Caixa Escolar Benjamim
Ferreira Guimarães, de Barbacena; Comunidade Missionária de
Villaregia - COMI -, de Belo Horizonte; Fraternidade
Espirita Irmão Anselmo - FEIAN -, de Belo Horizonte;
Associação dos Moradores do Bairro São Geraldo, de São João
del- Rei; Associação dos Moradores e Amigos do Bairro
Universitário - AMABU -, de Governador Valadares; Grupo de
Convivência da 3a Idade, de Sete Lagoas; Centro Social
Desportivo de Rio Vermelho, de Rio Vermelho; Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Córrego da Peroba. de Sardoá;
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de São Felipe,
de Mato Verde; Associação Comunitária de Brejo do Amparo, de
Januária; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Riachinho, de Monte Azul: Sociedade de São Vicente de Paulo
- SSVP -. da Barra do Melo, de Arcos; União Comunitária do
Bairro Mangueiras, de Coronel Fabriciano; Caixa Escolar João
Francisco Capetinga, de Tiros: Associação Guimaratinense de
Promoção Social, de Guimarânia; Associação Comunitária de
Serrote, de Guimarãnia; Associação de Senhoras de Rotarianos
de Bonfinõpolis de Minas, de Bonfinôpolis de Minas;
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Bela Vista,
de Caeté; Associação Comunitária Amparo do Sitio, de
Rubelita; Associação dos Nordestinos de Uberlândia - ANUDI -
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de Uberlândia; Associação Evangélica Beneficente de Minas
Gerais, de Belo Horizonte; Associação de Servidores Cristãos
- ACRISPU -, de Belo Horizonte; Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -, de Lagoa Formosa; Sociedade
Espirita Lar de Jesus, de Lagoa Santa; Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Divisa Nova, de Divisa Nova;
Associação Olímpica Campanhense, de Campanha; Grupo Espirita
Antônio Duarte Pacheco, de Ubá; Clube de Mães Estrela Dalva,
de Ipatinga; Associação dos Moradores da Localidade do
Bairro ManHa, de Lagoa da Prata; Lar Fraterno Maria
Dolores. de Uberaba; Grupo Espírita Fé, Amor e Caridade, de
Fronteira; Escola Estadual General Silvano Albertoni - Caixa
Escolar Bairro Jardim Europa, de Barroso; Caixa Escolar do
Bairro Dr. José Guimarães, de Barroso; Obra Social
Beneficente da Igreja Missionária Cristo Voltará, de
Contagem; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE -' de São Tiago; Associação dos Deficientes Físicos de
Teófilo Otôni, de Teõfilo Otôni; Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -, de Caratinga; Federação das
Associações Comunitárias e Entidades Beneficentes de Sete
Lagoas, de Sete Lagoas; Instituto Nossa Senhora de Fátima,
de Mantena; Creche Lar da Criança, de Teófilo Dtôni;
Associação dos • Moradores do Bairro Bela Vista, de Santo
Antõnlo do Monte; Centro Espirita Fonte Viva, de Lagoa da
Prata; Associação Beneficente da Creche e Asilo São Lucas,
de Medina; Conselho Comunitário da Comunidade de Santo
Antônio de Itinga, de Salinas; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Barreiros, de Taiobeiras; Conselho Central de
Salinas da Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP -, de
Salinas, e Associação Comunitária Rural de Indaiá, de
Salinas. A seguir a Presidência designa o Deputado Péricles
Ferreira para relatar os processos de aplicações de recursos
oriundos de subvenções sociais das seguintes entidades:
Associação Sanjoanense dos Portadores de Deficiência, de São
João de]-Rei; Peregrinos do Caminho de São Tiago, de São
Tiago; Associação Comunitária Santa Rita do Rio de Peixe, de
Ferros; Grupo de Jovens Padre José Casimiro da Silva - JuSC
-, de Ferros; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Mandins, de Januária; Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, de Pedro Leopoldo; Casa da Amizade
das Senhoras dos Rotarianos em Presidente Olegário, de
Presidente Olegário; Instituto Nossa Senhora de Fátima. de
Mantena; Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Serra do
Camapuã, de Entre-Rios de Minas; Associação Comunitária do
Bairro Bom Sucesso, de Caeté; Obras Sociais da Igreja do
Pilar, de Belo Horizonte; Obra Social Beneficente da Igreja
Missionária Cristo Voltará, de Contagem; Sociedade
Beneficente dos Operários de Raposos, de Raposos; Centro de
Recuperação do Alcoólatra - CEREA -, de Centralina; Santa
Casa de Misericórdia de Campanha, de Campanha; Associação
Luta pela Vida do Bairro Sombra da Manhã, de Santo Antônio
do Jacinto; Associação de Desenvolvimento Comunitário dos
Amigos do Bairro Vilela, de Barbacena; Associação Pró-
Melhoramento do Bairro do Conselho, de Antônio Carlos;
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Conselho Central de Divinópolis e Sociedade São Vicente de
Paulo - SSVP -, de Divinópolis; Associação dos Moradores da
Vila Ideal, de Ibirité; Associação dos Moradores do Bairro
Porto Alegre, de Itinga; Grupo Fraternidade Joaquim
Portugal, de Teõfilo Otõni Lar Santo Antônio, de Mantena;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Manhuaçu,
de Manhuaçu; Centro Catequético de Lagoa da Prata, de Lagoa
da Prata; Associação dos Moradores da Localidade do Bairro
Manha, de Lagoa da Prata; Sociedade Beneficente de Socorro
aos Pobres, de Lagoa da Prata; Sociedade de Serviços de
Obras Sociais - SOS -, de Lagoa da Prata; Fundação
Geriátrica e Educacional Padre Antônio Paschoal, de Cambuí;
Conselho de Desenvolvimento do Rio do Peixe, de Cambuí;
Cantina Pré-Escolar Josefina Notini de Carvalho, de Carmo da
Mata; Federação Municipal de Associações de Moradores e
Movimentos Populares, de tapu; Casa da Juventude São Luiz
Gonzaga, de Montes Claros; Centro de Educação e Saúde da
Mulher - MUSA -, de Belo Horizonte; Associação Comunitária
dos Moradores da Rua São Geraldo, de Amparo da Serra;
Hospital São Sebastião, de Tombos; Fundação de Assistência
Social O. Maria Guimarães Tolentino, de Jequitibá; Caixa
Escolar Or. Léhio de Almeida, de Poço Fundo; Centro
Comunitário de Pedra Menina, de Rio Vermelho, e Associação
dos Moradores do Bairro Cidade Nova - AMSACINA -, de Itinga.
Com a palavra, os relatores emitem pareceres, mediante os
quais concluem pela aprovação dos processos de aplicação de
recursos orlundos de subvenções sociais dessas entidades.
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 das entidades Associação de Proteção e
Amparo ao Deficiente Físico do Vale do Rio Doce, e
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Governador Valadares, ambas de Governador Valadares,
solicita prazo regimental para emitir seu parecer, o que é
deferido pela Presidência. 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, 21 de junho de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Céhio de Oliveira - Péricles
Ferreira - Baldonedo Napoleão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

oFício NQ 80/94'
Belo Horizonte, 27 de junho de 1994.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com minha cordial visita, encaminho a Vossa Excelência o
traslado das notas taquigráficas relativas à sessão plenária
realizada em 21 de junho de 1994, quando esta Corte apreciou
as contas do Governo do Estado de Minas Gerais, referentes
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ao exercício financeiro de 1993, emitindo o parecer prévio
de sua competência.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos

de elevada estima e consideração.
Fued Dib, Presidente do Tribunal de Contas.

- O traslado das Notas Taquigráficas do Balanço Geral rig
160724-3, do Governo do Estado de Minas Gerais, Referente ao
Exercido de 1993 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" do dia 28/6/94.)
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Belo Horizonte, quarta-feira, 29 de junho de 1994

ATAS

ATA DA 556a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): ia Fase:
Atas (2) - Correspondência: Oficio no 80/94, do Presidente
do Tribunal de Contas - Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei ng 2.091/94 - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Saúde e Ação Social, da Deputada
Maria Olivia e dos Deputados Geraldo da Costa Pereira (3) e
Elmiro Nascimento - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

ABERTURA
- As 201h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus -
Ambrõsio Pinto - Arnaldo Canarinho - Clêuber Carneiro -
Geraldo da Costa Pereira - !brahim Jacob - Jaime Martins -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Leandro - José Maria
Pinto - Kemil Kumaira - Maria Olivia - Milton Sailes -
Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Romeu Quelroz - Ronaldo
Vasconcellos - Tarcisio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretãrio, para proceder à leitura das
atas das duas reuniões anteriores.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Atas

- O Deputado Sebastião Helvécio, 40-Secretário, nas funções
de 2g-Secretário, procede à leitura das atas das duas
reuniões anteriores, q ue são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Wilson Pires, 1Q-Secretário "ad hoc, lê a

seguinte correspondência:
OFICIO No 80/94

- O Oficio ng 80/94, do Presidente do Tribunal de Contas,
que encaminha as notas taquigráficas da prestação de contas
do Governador do Estado, foi publicado na edição do dia
28/6/94.

OFÍCIOS
Do Sr. Octavio Gallotti, Presidente do STF, comunicando que

aquele órgão deferiu, em 15/6/94, o pedido de medida liminar
para suspender, até a decisão final da Ação Direta de
Inconstitucionalidade ng 1_018-2/600, ajuizada pelo
Procurador-Geral da República, o efeito dos 3Q e 4g do
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art. 92 da Constituição Estadual, que impedem a prisão do
Governador do Estado, nas infrações penais comuns, enquanto
não sobrevier sentença condenatória, e Impedem sua
responsabilização por atos estranhos ao exercício de suas
funções.
Do Sr. Alceu Collares, Governador do Rio Grande do Sul,
encaminhando cópia de oficio enviado ao Presidente da
República, em que manifesta sua indignação diante de
declarações prestadas pelo Sr. Beni Veras, Ministro do
Planejamento, ao jornal "Folha de S. Paulo', nas quais
reconhece ter havido interferência política sua para que se
beneficiassem com recursos financeiros os Municípios de
Sobral, CE, e Contagem, cujos Prefeitos são do PSDB, partido
ao qual pertence o Ministro.
Do Sr. Valmir Dantas, Secretário Executivo do Ministério do

Trabalho, acusando o recebimento de oficio enviado por esta
Casa no qual se sugere a realização de estudos com vistas ao
aperfeiçoamento da legislação social vigente, e informando
que o Ministério do Trabalho está ultimando estudos para
adaptar a CLT ás necessidades do Pais e ressaltando o
esforço empreendido pelo Governo Federal visando á geração
de empregos. (- A Comissão Especial contra a Fome e a
Miséria.)
Do Sr. José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Secretário da
Fazenda em exercício, em atenção a requerimento da Deputada
Maria Elvira, em que solicita seja submetida ao Conselho
Nacional de Política Fazendária proposta de financiamento
subsidiado aos pequenos e minicafeicultores mineiros, com
recursos do ICMS, e informando que a matéria não se insere
na competência daquela Pasta.
Do Sr. José Maria Borges. Secretário da Saúde e Gestor do
SUS-MG (2), acusando o recebimento das relações das
propostas eleitas como prioritárias pelos participantes das
audiências públicas das macrorreglões do Triângulo e do
Jequitinhonha e pelos Prefeitos da macrorregião do
Jequitinhonha e informando que aquela Pasta irá estudar
todas as propostas para encontrar formas de atendê-las.
Do Vereador Onofre Roberto de Oliveira, Presidente da

Câmara Municipal de São Gotardo, e outros, solicitando aos
parlamentares desta Casa que envidem esforços junto ao
Governador do Estado e a órgãos competentes, com o objetivo
de se valorizar a educação em todo o Estado, principalmente
no que diz respeito aos salários dos professores, e
informando que aquela categoria tem revelado o firme
propósito de fazer um trabalho com os pais e com os alunos
pela campanha do "não voto para Deputado", caso a questão
salarial não seja resolvida até o final de agosto. (- A
Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Aluizio Fantini Val&io, Presidente da RURALMINAS,

prestando informações, em atenção a requerimento do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, acerca de ações discriminatórias do
Estado.
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
informando, a respeito de requerimento do Deputado Geraldo
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da Costa Pereira (expansão de redes de energia elétrica nas
áreas rural e urbana do Município de Arinos), que foram
apresentados à referida Prefeitura os programas já
existentes na CEMIG, quais sejam CEMIG 100%, Mutirão e
Construção de Redes por Particulares, e que, até o momento,
aquela municipalidade não manifestou interesse por nenhum
dos referidos programas.
Do Sr. Alberi Espindula, Presidente da Associação
Brasileira de Criminalística, manifestando a insatisfação
daquela entidade com a exclusão das categorias de Perito
Criminal e Médico Legista do texto das Leis ns 11.431 e
11.432, de 19/4/94, que dispõem sobre o reajuste salarial
dos funcionários públicos do Estado, e solicitando que esta
Casa envie ao Governador pedido de encaminhamento de uma
nova proposta que corrija tal injustiça.
Da Sra. Eliane de Souza. Presidente do Sindicato dos

Médicos do Estado de Minas Gerais, informando que a referida
entidade é contrária à aprovação do Projeto de Lei n
2.036/94. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 2.036/94.)
Da Sra. Maria Antônia Costa Nogueira, Coordenadora do
Departamento de Politica Agrária da Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais,
informando que foram indicados como representantes daquela
entidade junto à CPI que investiga a existência de
escravidão em áreas de desmatamento e carvoejamento na
região Norte do Estado os Diretores Sebastião Neves Rocha e
Maria Antônia Costa Nogueira. (- Anexe-se à CPI/Escravidão-)
O Sr. Presidente - A Mesa 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 No 2.091/94

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios
da Área Mineira da SUDENE - AMAMS -, com sede no Municipio
de Montes Claros.

a A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Municiplos da Área Mineira da SUDENE - AMAMS-, com sede
no Município de Montes Claros.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 1994.
Roberto Amaral
Justificação: A AMAMS, constituída por 42 municípios da
região Norte do Estado, além de defender os interesses das
administrações municipais da área mineira da SUDENE.

.3

	

	promove, nos municipios associados, a adoção de estímulos
econômicos para a industrialização da área mineira do

ft Poligono das Secas, com o aproveitamento de seus recursos
naturais, matérias-primas e mão-de-obra disponíveis.
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Além disso, a documentação anexada ao processo comprova que
a referida Associação preenche os requisitos da legislação
que disciplina a declaração de utilidade pública de
entidades.
Por sabermos que a AMAMS tem papel decisivo na
implementação de políticas que favoreçam o povo tão sofrido
do Norte de Minas, submetemos este projeto à apreciação de
nossos ilustres pares, certos de contar com seu apoio á sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Assuntos Municipais, para
deliberação, nos termos do art 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão
de Saúde e Ação Social, da Deputada Maria Olivia e dos
Deputados Geraldo da Costa Pereira (3) e Elmiro Nascimento.

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

Palavras do Sr. Presidente
Sobre a mesa, requerimento do Deputado Marcos Helênio, em

que solicita a constituição de CPI para buscar
esclarecimentos acerca de possíveis irregularidades na
direção da Caixa Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de
Trânsito.
Além de o referido requerimento não cumprir os pressupostos
regimentais, contendo apenas 25 assinaturas, os Deputados
Antônio Genaro, José Maria Pinto, Reinaldo Lima, João
Marques, Boné Guedes, Simão Pedro Toledo, Ibrahim Jacob,
Wanderley Ávila, Ronaldo Vasconceilos, José Braga e João
Batista apresentaram comunicações em que manifestam a sua
desistência quanto à apresentação do requerimento de
constituição da CPI. Isso posto, a Presidência deixa de
receber o requerimento, por não preencher os requisitos do
art. 113 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei ngs
1.880/94, do Deputado Alvaro Antõnio; 1.797/93. do Deputado
Bernardo Rubinger; 1.951/94, do Deputado Clêuber Carneiro;
186/91, do Deputado Elmiro Nascimento; 1.964/94, do Deputado
João Batista; 1.572/93, do Deputado José Militão; 1.934/94,
do Deputado Marcos Helénio; 1,954/94, da Deputada Maria
Elvira; 1.821/93, da Deputada Maria Olivia; 1.693/93. do
Deputado Péricles Ferreira; 1.894/94, 1.896/94, 1.897/94,
1.898/94, 1.902/94, 1.903/94, 1.905/94, 1.906/94 e 1.908/94,
do Deputado Raul Messias; 1.941/94 e 1.966/94, do Deputado
Roberto Carvalho; 2.001/94, do Deputado Romeu Queiroz;
1.946/94 e 1.948/94. do Deputado Ronaldo Vasconcellos;
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1956/94. do Deputado Sebastião Costa; 1.508/93, do Deputado
Wilson Pires; rejeição do Projeto de Lei ng 1.936/94, do
Deputado Tarcisio Henriques, na 35a Reunião Extraordinária
(Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Elmiro Nascimento -
falecimento da Sra. Etelvina Maria dos Reis, em Guimarãnia;
Geraldo da Costa Pereira - falecimento da Sra. Nilza Winter
Maia, nesta Capital, do Sr. Sebastião Ribeiro Guimarães, em
Divinópolis, e do Sr. José Vieira, nesta Capital; e Maria
Olivia - falecimento do Sr. João Franzen de Lima, nesta
Capital (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
lidas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 28, 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 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas e quinze minutos do dia dois de dezembro de
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados José Laviola (substituindo o Deputado
Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), Jorge
Hannas (substituindo o Deputado Cléuber Carneiro, por
indicação da Liderança do PFL), Jorge Eduardo (substituindo
o Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do
PMDB) e Célio de Oliveira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; José Laviola (substituindo o
Deputado Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do
PMDB), Adelmo Carneiro Leão (substituindo o Deputado Antônio
Fuzatto, por indicação da Liderança do PT), Dilzon Melo e
Ronaldo Vasconcellos, membros da Comissão de Administração
Pública; Jorge Hannas, Adelino Carneiro Leão, Wilson Pires e
Jorge Eduardo, membros da Comissão de Saúde e Ação Social
Célio de Oliveira, Ronaldo Vasconcellos (substituindo este
ao Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança do
BRD), Oilzon Melo e Péricles Ferreira, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente, Deputado Jorge Hannas, informa aos parlamentares
que a reunião tem por finalidade apreciar os pareceres dos
relatores da Comissão de Saúde e Ação Social e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de
Lei nQ 1.784/93, do Governador do Estado, Que cria cargos de
provimento efetivo no Quadro da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG - e dá outras providências,
no lg turno. A Presidência passa a palavra ao Deputado
Wilson Pires, relator da Comissão de Saúde e Ação Social,
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que emite parecer favorável à aprovação do projeto.
Submetido a discussão e votação, è o parecer aprovado. A
seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Ronaldo
Vasconcel los, relator da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, que emite parecer favorável à aprovação do
projeto com a Emenda ng 1. Submetido a discussão e votação,
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 22 de junho de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Hely Tarquinio - Tarcísio
Henriques - Jorge Eduardo - Agostinho Patrus - Geraldo
Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Wilson Pires - Baldonedo
Napoleão - Antônio Pinheiro - José Maria Pinto.
ATA DA 16a AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DAS COMISSÕES
PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, REALIZADA EM JANLIÁRIA
As nove horas e quinze minutos do dia dezenove de maio de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem no Centro
Cultural Católico, em Januária, os Deputados Milton Salles,
Clêuber Carneiro, José Braga, Péricles Ferreira e Wanderley
Ávila. O coordenador, Deputado Milton Salles, declara aberta
a reunião e convida para comporem a Mesa dos trabalhos os
Srs. João Ferreira Lima, Prefeito de Januária, e Antônio
Tupiná, Presidente da Câmara Municipal de Januária; Maria
Amarante Pastor Baracho, assessora da Superintendência
Central de Planejamento Econômico e Social da Secretaria de
Estado de Planejamento e Coordenação Geral de Minas Gerais;
e o Prof. Armando Laboissi 're, assessor da Superintendência
de Assessoramento aos Municípios - SUAMU - da Secretaria de
Assuntos Municipais. Em decorrência do falecimento do
Deputado Federal José Udo dos Santos, é feito um minuto de
silêncio em sua memória. Prosseguindo, o coordenador expõe
aos presentes a sistemática de funcionamento dos três
nódulos da reunião e passa a palavra aos técnicos Armando
Laboissi 're e Maria Amarante Pastor Baracho, que fazem
análise das tendências de desenvolvimento socioeconômico da
região Norte do Estado, com a finalidade de oferecer
subsídios aos participantes para a apresentação de
propostas. A coordenação manifesta seus agradecimentos pela
explanação dos dois convidados e passa à fase de
apresentação e justificação de propostas, durante a qual
usam da palavra os Deputados José Braga e Clêuber Carneiro;
os Srs. João Ferreira Lima, Prefeito Municipal de Januária;
Antônio Luiz Ferreira Tupiná. Presidente da Câmara
Municipal; Maura Moreira da Silva, Presidente da Casa de
Memória do Vale do São Francisco; Maria José Lacerda Botelho
Jorge, Diretora da 9a Delegacia Regional de Ensino; Maria
das Graças Viana de Matos Lima, Agente Regional do IPSEMG;
Raimundo Bernardes Marques. Gerente do IBAMA; Aherton
Batista, Diretor da Escola Estadual Cônego Ramiro Leite;
Claudinice Rodrigues da Silva, Presidente do StNDUTE; Paulo
Sérgio de Souza Magalhães, engenheiro agrônomo da
RURALMINAS; João Wilson Gohçalves, lg-Lider do Grupo União
do Vale São Francisco das Associações Comunitárias
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Regionais; Djalma Alves Teixeira, representante do PTB;
Cicero Pereira da Silva, Presidente da Associação
Preservadores Promotores Praticantes de Lazer, Esporte e
Cultura - APFLEC -; Edilson Geraldo Viana, Diretor
Administrativo do jornal 'Tribuna da Cidade; Pedro Alberto
Batista Martins, Diretor-Presidente da Federação Municipal
das Associações Comunitárias de Januária - FACOMJAN -;
Geraldo Borges Coutinho, Presidente da Associação
Comunitária dos Moradores e Amigos de Sambaiba; Adelmo
Batista Magalhães, Presidente da Associação Comunitária de
Brejo do Amparo; Idelino José Pimenta, Presidente do PDT;
Carlos Alberto G. da Silva, da Associação Comunitária dos
Amigos dos Bairros Bandeirantes Marg. e Adjacências; Maria
Antônla Costa Nogueira. Diretora da FETAEMG; e Antônio
Inácio Corrêa, Tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, todos de Januária; Marco Túlio César, Chefe do
Departamento de Obras da Prefeitura de São Romão; Laurindo
Belém Ferreira, Prefeito de Montalvânia; José Geraldo de
Freitas Drummond, Reitor da Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMDNTES -; Charles Rodrigues Luis, Secretário-
Executivo da Prefeitura Municipal de Francisco Sá; Vereador
Narciso Eloe Baron e Paulo Gomes Ferreira, Presidente do
Sindicato dos trabalhadores Rurais, ambos de São Francisco;
Valquíria Rodrigues Cardoso, Presidente da Cãmara Municipal
de Varzeiàndia; Geraldo Pereira de Matos, Educador-
Missionário do conselho Indigenista Missionário - CIMI -.
equipe Xacriabá, do Município de Manga; e Eráclito Dias
Bastos, representante da Prefeitura Municipal de Pedras de
Maria da Cruz. O coordenador esclarece que estão abertas as
inscrições dos candidatos que disputarão as dez vagas da
comissão de representação da região Norte do Estado e que,
até as 14 horas do dia seguinte, cada Prefeito ou seu
representante poderá apresentar, em impresso próprio, uma
proposta, que constará de uma relação especifica de
prioridades. Aproveitando a oportunidade, o Deputado Milton
Salles faz convite aos presentes para que participem, na
Assembléia Legislativa, em Belo Horizonte, nos dias 31 de
maio e lQ de junho, da 6 Reunião da Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CIPE-São Francisco
-, na qual será debatido o projeto Parlamento das Aguas.
Cumpridas as tarefas do primeiro dia de audiência pública, o
coordenador agradece a presença dos Deputados, renova os
agradecimentos aos Srs. Armando Laboissi te e Maria Amarante
Pastor Baracho, bem como ás autoridades e ao público em
geral, suspende os trabalhos e convida todos a participar de
sua reabertura no dia 20 de maio, ás 8 horas. As ShlSmin do
dia 20 de maio, é reaberta a reunião pelo Deputado Milton
Salles, coordenador dos trabalhos, que presta
esclarecimentos sobre o preenchimento do formulário de
votação das 15 propostas prioritárias e da ficha de votação
dos 10 candidatos à comissão de representação. As 12 horas,
o Deputado Milton Salles suspende os trabalhos. As 13 horas,
é reaberta a reunião pelo Deputado José Ferraz, Presidente
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da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que
convida a compor a Mesa o Deputado Milton Salies,
coordenador dos trabalhos; o Deputado Romeu Queiroz. Líder
do Governo; os Srs. João Ferreira Lima, Prefeito Municipal
de Januária; Antônio Tupinã, Presidente da Câmara Municipal
de Januária; Harley Santiago. Presidente da Associação dos
Municípios da Área Mineira da SUDENE - AMANS -; o Cel.
Laurentino de Andrade Filocre, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar de Minas Gerais; o Deputado Federal Humberto
Souto e os Deputados Estaduais Clêuber Carneiro, Wanderley
Ávila, José Braga, Péricles Ferreira e Maria Elvira.
Registra, ainda, a presença dos Deputados Roberto Carvalho,
Bonifácio Mourão, Wilson Pires, Antônio Carlos Pereira e
Maria José Haueisen. O Presidente solicita que seja feito um
minuto de silêncio em memória do Sr. João de Paula Correa
Sobrinho. Em seguida, após considerações iniciais, O
Deputado José Ferraz convida a Profa. Maria José Botelho,
Diretora da 9 DRE, a se dirigir á Mesa e passa ás suas mãos
a fita institucional "Legislativo: Caminho da Democracia",
video que contêm explicações sobre o Poder Legislativo.
Prosseguindo, passa a direção dos trabalhos ao coordenador.
Deputado Milton Salles. 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, na oportunidade, informa que estão
representados na audiência os Municípios de Claro dos
Poções, Capitão Enéias, Coração de Jesus, Engenheiro
Navarro, Francisco Sã, Itacambira, Itacarambi, Januária,
Lontra, Manga, Mirabela, Montalvânia, Monte Azul, Montes
Claros, Pedras de Maria da Cruz, São Francisco, São João da
Ponte, São Romão, Várzea da Palma e Varzelãndia. O
coordenador passa a palavra aos Srs. João Ferreira Lima e
Antônio Tupiná, que, nessa ordem, tecem suas considerações.
O Deputado Milton $alles Informa que as 15 propostas mais
votadas foram as ns 5, 31, 32, 51, 52, 88, 92, 148, 245,
252, 253, 259, 268, 372, 388 e 435 (empate das duas últimas
propostas) e, em seguida, abre a inscrição para sua defesa.
Nessa fase, usam da palavra os Deputados Roberto Carvalho,
Maria José Hauelsen, Maria Elvira, Antônio Carlos Pereira,
Bonifácio Mourão, José Braga, Clêuber Carneiro. Wilson
Pires, Romeu Queiroz e o Deputado Federal Humberto Souto.
Para o encaminhamento de votação da Proposta nQ 5, usa da
palavra o Sr. Edilson Geraldo Viana, Diretor Administrativo
do jornal "Tribuna da Cidade"; da Proposta nQ 31, o Sr.
Fernando Antônio Pereira Lemos, representante do SIND-UTE;
da Proposta nQ 32, a Sra. Maria das Graças Viana de Matos
Lima, Agente Regional do IPSEMG; da Proposta nQ 52. o Sr.
Antônio Tupinà, Presidente da Câmara Municipal; da Proposta
nQ 88. o Sr. Cicero Pereira. Presidente da APFLEC; da
Proposta nQ 148. o Sr. Idelino José Pimenta, Presidente do
PDT; da Proposta nQ 245, o Sr. Edmilson Pinto dos Santos,
Delegado de Policia; da Proposta no 252, a Sra. Maria José
Lacerda Botelho Jorge, Diretora da ga DRE; da Proposta n
268. o Sr. Pedro Alberto Martins, Presidente da FACOMJAN; da



Proposta flQ 388, o Sr. Helhomar R. Simões, da Associação dos
Concursandos; e da Proposta flQ 435, o Sr. João Wilson
Gonçalves, 1Q-Lider do Grupo União do Vale São Francisco das
Associações Comunitárias Regionais, todos do Município de
Januária; da proposta ng 51, o Sr. Sidney Olimpio Macedo de
Souza, Secretário do Gabinete do Prefeito de Montalvânia; da
Proposta ng 92. o Sr. Jorge Mineiro, Prefeito de Capitão
Enéias; da Proposta ng 253, a Sra. Maura Moreira Silva,
Presidente da Casa da Memória do Vale do São Francisco; da
Proposta nQ 259, o Sr. José Geraldo de Freitas Drummond,
Reitor da UNIMONTES, do Município de Montes Claros; e da
Proposta flQ 372, o Sr. Arlen de Paula Santiago Filho,
Presidente da AMANS e Prefeito de Coração de Jesus. Logo
após, passa-se à votação das 15 propostas prioritárias.
Concluído esse processo e apurados os votos, as prioridades
ficam assim classificadas: em lQ lugar, com 89 votos, a
Proposta ng 259, de autoria de várias entidades, visando à
aprovação da emenda à Constituição que designa recursos
orçamentários do Tesouro Estadual, a serem liberados em
duodécimos equivalentes a 1% da receita total de impostos,
para a manutenção da UNIMONTES; em 2Q lugar, com 72 votos, a
Proposta ng 253, de autoria de várias entidades, visando à
restauração da Igreja do Rosário, na localidade de Barro
Alto. Distrito de Brejo do Amparo, em Januária; em 3g lugar,
com 68 votos, a Proposta nQ 435, de autoria do Grupo união
do Vale São Francisco das Associações Comunitárias
Regionais, visando á aquisição de um microônibus
ambulatorial, com os equipamentos necessários, para
atendimento à comunidade do vale do rio São Francisco, e a
Proposta ng 51, de autoria de várias entidades, visando ao
asfaltamento da BR-135, que liga o Município de Montalvânia
ao de Januária; em 4Q lugar, com 67 votos, a Proposta ng 52.
de autoria de várias entidades, visando o asfaltamento da
BR-479, no trecho Januárla-Arinos, com extensão de 300 km; e
a Proposta ng 31, de autoria do SIND-UTE, visando à garantia
de reposição salarial do funcionalismo público nos termos do
art 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado; em 5g lugar, com 62 votos, a
Proposta ng 252, de autoria de várias entidades, visando à
implantação de uma biblioteca pública em cada municipio
jurisdicionado à 92 DRE; em 6g lugar, com 61 votos, a
Proposta ng 32, de autoria de várias entidades, visando à
implantação de um centro regional do IPSEMG com a construção
de sua sede própria; em 7g lugar, com 60 votos, a Proposta
nQ 245, de autoria de várias entidades, visando à ampliação
da cadela pública de Januária; em 8g lugar, com 57 votos, a
Proposta ng 372, de autoria do Sindicato dos Produtores
Rurais de Januária, visando ao estabelecimento de programas
de irrigação, com construção de barragens, canalização das
águas, disciplinamento do seu uso e perfuração de poços
artesianos; em 9g lugar, com 54 votos, a Proposta ng 268, de
autoria de várias entidades, visando à construção de prédio
para funcionamento da 9a DRE; em lOQ lugar, com 52 votos, a
Proposta ng 88, de autoria de várias entidades, visando à
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construção de anel rodoviário em Januária; em llg lugar, com
44 votos, a Proposta ng 148, de autoria da AMAMS, visando á
implantação do projeto Califórnia Brasileira em parceria com
o Governo de Minas Gerais e o Governo Federal (SUDENE), e à
disseminação da irrigação pelo Norte de Minas acoplado a
Distritos/Projetos Agroindustriais; em 12Q lugar, com 42
votos, a Proposta nQ 5, de autoria de várias entidades,
visando à instalação de um escritório regional da Secretaria
do Trabalho e Ação Social em Januária, para atendimento aos
municípios da microrreglão de Januária e às entidades
comunitárias da região; em 13Q lugar, com 38 votos, a
Proposta ng 92, de autoria da AMAMS e da Prefeitura
Municipal de Montalvãnia, visando ao encascalhamento da BR-
030, no trecho Montalvânia - Vila dos Gaúchos; e em 14g
lugar, com 23 votos, a Proposta ng 388, de autoria da
Associação dos Concursandos de Januãria. visando à concessão
de máquina reprográfica, de videocassete, de fitas para
videocassete e de biblioteca com acervo apropriado para
concursos. A coordenadoria divulga o resultado da eleição da
comissão de representação, que fica composta dos seguintes
membros: Arlen de Paula Santiago Filho, Presidente da AMAMS,
de Montes Claros; João Wilson Gonçalves, lo-Líder do Grupo
União de Associações Comunitárias, de Januária; Geraldo
Pereira Mattos. do Conselho Indigenista Missionário, de
Manga; Laurindo Belém Ferreira, Prefeito Municipal de
Montalvânia; Eugênio Rodrigues Santos, da Escola Estadual
Professor Josefino Barbosa, de Itacarambi ; Eucl ides
Rodrigues Fiúza, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Mirabela; Manoel Carlos Fernandes, Prefeito de Pedras de
Maria da Cruz; Vereador Abelardo Carlos Pimenta, da Câmara
Municipal de São João da Ponte; Vereador Narciso Eloe Baron,
da Câmara Municipal de São Francisco; e Vandevaldo Vieira
Pinheiro. Prefeito de Lontra. O coordenador reitera aos
participantes o convite para a 6a Reunião da Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco -
CIPE-São Francisco -, que será realizada na Assembléia
Legislativa, em Belo Horizonte, nos dias 31 de maio e lQ de
junho e discutirá o projeto Parlamento das Aguas. Em
seguida, o coordenador agradece a participação dos presentes
e passa a palavra ao Deputado José Ferraz, que expõe o
propósito da Assembléia 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 Januária à Assembléia Legislativa e a seus funcionários,
manifesta seu especial reconhecimento ao Prefeito Municipal,
Sr. João Ferreira Lima, e ao Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Antônio Tupiná. 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-
Sala  das Audiências Públicas. 20 de maio de 1994.
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José Ferraz - Milton Sailes - Romeu Queiroz - Clêuber
Carneiro - Wanderley Ávila - José Braga - Péricles Ferreira
- Maria Elvira - Roberto Carvalho - Bonifácio Mourão -
Wilson Pires - Antônio Carlos Pereira - Maria José
Haue i sen. -
ATA DA 34 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAQDE E
AÇÃO SOCIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de um de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas. Márcio Miranda
e José Leandro, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José
Leandro que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Não havendo correspondência a ser lida, o Presidente passa _a
discussão e à votação de proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. A Presidência redistribui o
Projeto de Lei ng 1.295/93, no 2g turno, ao Deputado José
Leandro. 0 Deputado José Leandro procede à leitura do seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto
na forma do vencido no lQ turno. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Ato continuo, a Presidência
passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2g
turno, dos Projetos de Lei ngs 1.091/92, 1.862/93, 1.893 e
1.900/94 e pareceres favoráveis à aprovação, no lQ turno,
dos Projetos de Lei ngs 1.454/93 com a Emenda no 1 e
1.938/94. D Deputado Wilson Pires emite parecer favorável à
aprovação, no 2g turno, do Projeto de Lei no 1.670/93 e
pareceres favoráveis à aprovação, no lg turno, dos Projetos
de Lei ngs 1.773/93, 1.926, 1.948, 1.964 e 2.001/94. O
relator, Deputado Wilson Pires, solicita seja convertido em
diligência ao autor o Projeto de Lei ng 1.467/93, o que ê
deferido pela Presidência. O Deputado Jorge Eduardo emite
pareceres favoráveis à aprovação, no 2g turno, dos Projetos
de Lei ngs 1.776 e 1.796/93 e pareceres favoráveis à
aprovação, no lg turno, dos Projetos de Lei ngs 1.791/93
com a Emenda ng 1, 1.910, 1.935 e 1.976/94. O relator,
Deputado Jorge Eduardo, solicita seja convertido em
diligência ao autor o Projeto de Lei ng 1.691/93, o que é
deferido pela Presidência. O Deputado José Leandro emite
pareceres favoráveis à aprovação, no 20 turno, dos Projetos
de Lei ngs 1.800/93, 1.868 e 1.882/94 e pareceres favoráveis
á aprovação, no 10 turno, dos Projetos de Lei ngs 1.901/94
com a Emenda no 1, 1.909 e 1.961/94. O relator, Deputado
José Leandro, solicita seja convertido em diligência ao
autor o Projeto de Lei ng 1.968/94, o que é deferido pela
Presidência. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são os projetos aprovados. A Presidência submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ngs 1.549, 1.606, 1.643, 1.695, 1.696,
1.707, 1.708, 1.730, 1.733, 1.739, 1.743, 1.747 e 1.753/93,
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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, 23 de junho de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Márcio

Miranda.
ATA DA 82è REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dezessete horas do dia trinta e um de maio de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados José Maria Pinto, Roberto Amaral e
Wanderley Ávila (substituindo este ao Deputado Péricles
Ferreira, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Deputado
José Maria Pinto, assumindo a Presidência, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Wanderley Ávila que proceda á
leitura da ata da reunião anterior que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente
distribui ao Deputado Roberto Amaral o Projeto de Lei
Complementar no 3/90 e os Projetos de Lei ns 1.189/92,
1.453/93 e 1.996/94. A Presidência informa que o Projeto
de Lei ng 1.453/93 foi convertido em diligência ao DER-MG.
Passa-se à 2a parte da reunião, sendo discutidas e votadas,
nesta fase, as proposições sujeitas à apreciação do Plenário
da Assembléia. O Deputado Roberto Amaral emite pareceres
sobre o Projeto de Lei Complementar nQ 3/90 e sobre os
Projetos de Lei ngs 1.189/92 e 1.996/94, mediante os quais
conclui pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão
e votação, 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, 21 de junho de 1994.
José Braga. Presidente - Francisco Ramalho - Antônio

Genaro.
ATA DA 7% REUNIAD CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de junho de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende,
Ermano Batista e Célio de Oliveira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Tarcísio Henriques, Antônio Fuzatto,
Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado José Renato,
por indicação da Liderança do PMDB) e Ermano Batista,
membros da Comissão de Administração Pública; Célio de
Oliveira, Roberto Amaral, Sebastião Costa, Tarcísio
Henriques (substituindo este ao Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do PMDB) e Francisco Ramalho
(substituindo o Deputado Baldonedo Napoleão, por indicação
da Liderança do PSDB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Tarcísio Henriques, declara abertos os
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trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência
esclarece que a reunião se destina a apreciar os Pareceres
para o To Turno do Projeto de Lei nQ 2.016/94, do Tribunal
de Justiça, que altera os planos de carreira dos servidores
do Poder Judiciário e dá outras providências. O Presidente
designa como relatores os Deputados Ermano Batista, Geraldo
Rezende e Roberto Amaral, respectivamente, pelas Comissões
de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com a palavra, o
Deputado Ermano Batista, relator pela Comissão de
Constituição e Justiça, solicita prazo regimental para
emissão de seu parecer, o que é deferido pelo Presidente.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente convoca os
Deputados para a próxima reunião conjunta, a ser realizada
no dia 22/6/94, às 101h30min, destinada a apreciar o Projeto
de Lei no 2.016/94, agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994-
Célio de Oliveira. Presidente - Geraldo Rezende - Adelmo
Carneiro Leão - Emano Batista - Roberto Amaral - Agostinho
Patrus - Jorge Eduardo - José Renato.
ATA DA 83a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quinze horas do dia vinte e um de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados José Braga, António Genaro e
Francisco Ramalho, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Deputado José Braga, assumindo a
Presidência, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Antônio Genaro que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, ê subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, a Presidente distribui ao Deputado
Francisco Ramalho os Projetos de Resolução ngs 2.021 e
2.067/94 e os Projetos de Lei nos 756/92, 1.243, 1.651,
1.670, 1.680, 1.710, 1,713, 1.750, 1.776, 1.777, 1.779/93,
1.984, 1.990, 1.991 e 1.999/94; e ao Deputado Antônio
Genaro, os Projetos de Lei ngs 1.780. 1.786, 1.794, 1.801,
1.803, 1.809, 1.813, 1.814, 1.815/93, 1.904 e 1.907/94.
Passa-se à 24 parte da reunião, em que são discutidas e
votadas as proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Francisco Ramalho emite pareceres
sobre o Projeto de Resolução ng 2.021/94 e sobre os Projetos
de Lei ns 756/92, 1.984, 1.990, 1.991 e 1.999/94, mediante
os quais conclui pela aprovação das matérias. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres. Passa-se, a seguir, à fase em que são apreciadas
as proposições de deliberação conclusiva das comissões. O
Deputado Francisco Ramalho emite pareceres sobre o Projeto
de Resolução nQ 2.067/94 e sobre os Projetos de Lei ngs
1.243, 1.651, 1.670, 1.680, 1.710, 1.713, 1.750, 1.776,
1.777 e 1.779/93, mediante os quais conclui pela aprovação
da matéria. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres. 0 Deputado Antônio
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Genaro emite pareceres sobre os Projetos de Lei ngs
1.780, 1.786, 1.794, 1.801, 1.803, 1.809, 1.813, 1.814,
1.815/93. 1.904 e 1.907/94, concluindo pela aprovação da
matéria. 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. 23 de junho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho - Romeu

Que i roz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Wg 1.527/93

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

A proposição em tela, do Deputado Roberto Amaral, objetiva
alterar a denominação da Escola Estadual Capim Branco para
Escola Estadual demência Rodrigues de Jesus, no Município
de São Francisco,
Apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, vem,
agora, a matéria a esta Comissão, para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A alteração pretendida parece-nos justa e oportuna, visto

que a próprio colegiado da referida escola encaminhou moção
favorável à proposta.
De fato, o nome de Clemência Rodrigues de Jesus impõe-se
aos cidadãos do Povoado de Mocambo, no Município de São
Francisco. como símbolo de trabalho e dedicação.
Cumpridas todas as formalidades, entendemos que, quanto ao

mérito, a proposição merece prosperar nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.527/93 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.933/94

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Marcos Helénio,
declara de utilidade pública a Federação de Teatro do Estado
de Minas Gerais - FETEMIO -, com sede no Município de Belo
Horizonte-
Cumpridas as exigências regimentais, a proposição foi
aprovada no lQ turno, cabendo agora a esta Comissão apreciá-
la no 2Q turno de deliberação conclusiva,

Fundamentação



;;fl
Á entidade se propõe pugnar pela difusão das atividades dos
grupos de teatro a ela filiados, defender os interesses da
classe teatral do Estado de Minas Gerais, promover cursos.
encontros. seminários, oficinas e congressos que visem ao
desenvolvimento do teatro.
Reconhecendo o sentido cultural dos serviços prestados pela

FETEMIG à comunidade, julgamo-la merecedora da declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.933/94 no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões. 27 de junho de 1994.
Francisco Ramalho, relator.



652

Belo Horizonte, quinta-feira, 30 de junho de 1994

ATAS

ATA DA 559 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 2.092/94 -
Requerimento nQ 5.374/94 - Comunicações: Comunicações dos
Deputados wanderley Ávila, Maria Olivia e Maria Elvira -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gilmar Machado
e Roberto Amaral - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura
de comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng
1.865/94; aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h4mln, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rémolo Aloise - Elmo Braz -

Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Erniano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinlo - Homero Duarte - Ivo
José - Jaime Martins - Jorge Hannas - José Braga - José
Leandro - José Renato - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen
- Póricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares
- Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI NO 2.092/94
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Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores
Aposentados da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais - APLEMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Servidores Aposentados da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais - APLEMG -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1994.
Cõssimo Freitas
Justificação: A Associação dos Servidores Aposentados da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - APLEMG -
tem a finalidade, entre outras,de promover eventos sociais,
recreativos e culturaisentre os seus associados. Além
disso, a instituição está devidamente registrada no Cartório
Jero Oliva, desta Capital, e preenche os demais requisitos
da Lei ng 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração
de utilidade pública de entidades.
Por isso, nada mais oportuno que a declaração de utilidade

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

REQUERIMENTOS
Ng 5.374/94, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja

encaminhado oficio ao Governador do Estado com vistas à
criação de uma comissão composta por membros dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e
do Tribunal de Contas, bem como por representantes dos
funcionários públicos estaduais e do IPSEMG, com o objetivo
de estudar a atual situação do IPSEMG, analisar a
alternativa de criação de um fundo previdenciário e propor
soluções para melhoria dos atuais padrões de atendimento
médico e assistencial. (- A Comissão de Administração
Pública.)

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila, Maria Olivia e Maria Elvira.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

o meu objetivo, hoje, ao vir a esta tribuna, é comunicar que
estaremos ausentes na reunião de amanhã, pois estaremos
participando da Reunião de Fóruns de Religiosos, que apóia a
candidatura de Lula à Presidência da República. Teremos
também o Encontro do Comité Nacional de Apoio á Candidatura
de Lula, ocasião em que recolheremos assinaturas para o
Manifesto Nacional, que será dirigido a todas as igrejas
evangélicas do Pais. Não vamos admitir que o processo
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eleitoral deste ano tente vender uma Imagem falsa do
companheiro Lula, dissimulando e passando inverdades à
comunidade evangélica do Estado e do Pais. Estamos abertos
para responder a qualquer liderança evangélica que tentar
deturpar a proposta e o programa que estaremos apresentando
à Nação brasileira.
O segundo assunto que me traz a esta tribuna é relativo a
uma matéria que saiu no 'Diário da Tarde" da última 6a
feira, na qual o ex-Deputado e atual Prefeito de Congonhas,
Guálter Monteiro, faz uma acusação, dizendo que nós
utilizamos verbas de subvenções sociais para o abastecimento
de nossos carros particulares. Em virtude do processo
instaurado contra ele, tenta fazer-nos uma acusação.
Lamentamos que o ex-Deputado tenha passado aqui dois anos e
não tenha tido oportunidade de ler o Regimento Interno da
Casa, que determina aos parlamentares fazer cumprir os
prazos nas comissões. Na próxima semana, enviaremos um
exemplar do Regimento Interno ao ex-Deputado e atual
Prefeito de Congonhas, a fim de que o leia se um dia pensar
em voltar a esta Casa. Se ele voltar, que possa falar
corretamente sobre o que cabe a um Deputado fazer, para que
não saia falando a respeito de coisas que desconhece e que
ficam fora do nosso Regimento Interno.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Amara].
o Deputado Roberto Amara] - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, representantes da imprensa, distinto e
seleto público que nos vê e nos ouve; é com imensa
satisfação que mais uma vez vimos a esta tribuna homenagear
Montes Claros pela passagem de mais um aniversário da
cidade, que vai ocorrer no dia 3/6/94.
Como todos os filhos da terra, sinto-me extremamente

emocionado por ter a oportunidade de presenciar não só mais
um ano de vida, como também mais um ano de desenvolvimento e
progresso.
E nesse sentido que a festa de aniversário do municipio,
que completa 137 anos, tem significação particular e
especialissima para os caros amigos dessa cidade. A
comemoração tem como alvo lembrar a sua emancipação
político-administrativa, fato de amplas repercussões sociais
e que, por isso mesmo, diz respeito a todos os mineiros que
têm afinidade com o referido municipio. Aqui me incluo, com
muito orgulho.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para parabenizar o
Prefeito Municipal, Or. Luiz Tadeu Leite, o Vice-Prefeito,
Dr. Athos Avelino Pereira, todo o secretariado municipal e
todos os Vereadores pela realização da grande festa em
homenagem aos 137 anos da cidade.
Como único representante de Montes Claros no parlamento
mineiro, gostaria de destacar que nossa cidade não fica
apenas voltada para festas. Lá se trabalha durante o ano
inteiro com vistas ao progresso e ao desenvolvimento.
Nesta oportunidade, mais uma vez firmo o meu compromisso

com todos os montes-clarenses. Nosso trabalho sempre visou à
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conquista de benefícios, â realização de obras essenciais e,
em particular, à melhoria da infra-estrutura dessa cidade
que tanto nos orgulha.
Tendo esse municipio e as regiões vizinhas assentado suas
bases econômicas na indústria e na agropecuária, fiz desse
tema a minha principal bandeira de luta, ponto central da
minha atuação político-parlamentar. Em toda oportunidade,
tenho instado os Governos Federal e Estadual e a alta
direção de diversos Bancos a que se carreiem mais recursos
para o campo, visando ao desenvolvimento e ao fortalecimento
da agricultura. Tenho frisado sempre que as verbas,
essenciais ao desenvolvimento de todas as atividades, têm de
chegar com juros subsidiados ao produtor rural. Basta de
prejuizos, basta de trabalho sem retorno.
O produtor rural merece mais consideração, pois somente os
frutos do seu trabalho podem resolver o problema do
abastecimento urbano e , sobretudo, matar a fome de milhões
de brasileiros que vivem na penúria. Além disso, o trabalho
no campo evita o êxodo rural, o que, conseqüentemente,
diminui os graves problemas sociais dos grandes centros.
Mais uma vez felicito meus conterrâneos pela brilhante
posição que Montes Claros alcançou nos cenários estadual e
nacional. Sua organização testemunha os novos valores
daquele povo. Associo meu trabalho ao esforço de todos os
montes-clarenses para que novos projetos de desenvolvimento
se realizem e possibilitem a felicidade de todos em geral e
de cada um em particular.
Não poderia terminar este pronunciamento sem mencionar

algumas conquistas que hoje se tornam realidade para a
sociedade montes-clarense. O completo asfaltamento da
avenida que liga os Bairros Renascença e JK tornou mais
fácil o trânsito dos moradores que precisam se deslocar de
suas casas até o trabalho diariamente.
Em ritmo acelerado de obras, já está em andamento a segunda
fase da pavimentação da Avenida João XXIII-
Também quero registrar a apresentação de emendas ao

orçamento do Estado para construção do anel rodoviário em
Montes Claros. Reitero, mais uma vez, a necessidade de sua
construção imediata para melhorar o intenso tráfego da
cidade.
A definitiva implantação do Programa Curumim vai beneficiar
centenas de crianças, que antes viviam nas ruas e não
tinham, sequer, onde ficar durante o dia. Graças á nossa
atuação permanente junto aos Governos Estadual e Municipal,
hoje Montes Claros já é servido por uma unidade do Curumim,
que será inaugurada no dia 3/6/94, ás 11h30min.
Destaco, finalmente, o elevado grau de importância que a
UNIMONTES conquistou no cenário mineiro, tornando-se
Universidade Estadual, com todos os benefícios que essa
posição oferece. As emendas que apresentamos recentemente
nesta Casa, destinando recursos para a Universidade de
Montes Claros, muito vão contribuir para o desenvolvimento
do setor educacional e, conseqüentemente, de todo o Norte de
Minas.
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Finalizo, levando ao conhecimento de todos que, nas
comissões temáticas, foi aprovada mensagem do Governador, da
qual tive o privilégio de ser o relator, que estrutura, de
forma definitiva, essa Universidade, que caminha a passos
largos para a adoção da gratuidade das suas mensalidades e a
abertura de concurso público para a efetivação dos seus
professores-
Parabéns, Montes Claros! Parabéns, conterrâneos!

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 ia fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Deputadas
Maria Olivia - falecimento do Sr. Claudionor Nominato Pinto,
nesta Capital: e Maria Elvira - falecimento do Sr. Luiz
Pinto Valente, nesta Capital: e pelo Deputado Wanderley
Ávila - falecimento da Sra. Maneta Santana Guimarães, em
Várzea da Palma (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetido a discussão e votação, nos termos
regimentais, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei flQ 1.865/94, do Governador do Estado (A
Sanção.).

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, dia 29. às 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária, também
de amanhã, 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 DO ENCERRAMENTO DA 6a REUNIÃO DA COMISSÃO INTERESTADUAL
PARLAMENTAR DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CIPE - SÃO
FRANCISCO, REALIZADO NO DECORRER DA 53a REUNIÃO ORDINÁRIA

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 1Q DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: Destinação da reunião - Designação de comissão -
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Fábio Márton - Leitura
do Protocolo de Criação das CtPEs e do Parlamento das Aguas
- Palavras do Sr. Luiz Gabriel de Azevedo, do Senador Chuck
Horn, do Deputado Baldonedo Napoleão e do Sr. Jairo Costa -
Entrega da Proposição de Lei ng 12.277 - Palavras do Sr.
Getúlio Lamartine, dos Ministros Aluisio Alves e Alexis
Stepanenko e do Sr. Presidente.

Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Destina-se esta
parte da reunião ao encerramento da 6çj Reunião da Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco -
CIPE - São Francisco.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os Deputados
Roberto Amaral, Maria Elvira e José Renato para, em
comissão, introduzirem no recinto do Plenário as autoridades
que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento á Mesa os
Exmos. Srs. Rubélio Queiroz, Secretário de Recursos
Minerais, representando, nesta oportunidade, o Governador
Hélio Garcia; Ministro da Integração Regional, Aluisio
Alves; Ministro das Minas e Energia, Alexis Stepanenko;
Getúlio Lamartine, Secretário Executivo do Meio Ambiente e
da Amazônia Legal, representando, nesta oportunidade, o Sr.
Henrique Brandão Cavalcanti; Senador pelo Estado de Ohlo,
Chuck Horn; Lula Gabriel de Azevedo, representante do Banco
Mundial; Jairo Costa, Presidente da Fundação Brasileira para
Conservação da Natureza.
O Sr. Presidente - Esta Presidência concede a palavra ao
Sr. Fábio Márton, professor da UFMG e Consultor da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que
discorrerá sobre o tema "0 Parlamento das Aguas". dispondo
de 20 minutos para sua exposição.
Com a palavra, o Sr. Fábio Márton.

Palavras do Sr. Fábio Márton
O Sr. Fábio Márton' - Exmo. Sr. Deputado José Ferraz,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais e da Comissão Interestadual Parlamentar para Estudos
do Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São
Francisco; senhoras e senhores; ao iniciar esta exposição,
no momento histórico em que este parlamento se prepara para
iniciar um novo tipo de exercício político, que é a política
da bacia hidrográfica, gostaria de lembrar outro momento
histórico do desenvolvimento científico e tecnológico de
nossa civilização. Trata-se da conquista espacial ocorrida
em 1968, quando o Comandante da Apoio VIII, Frank Borman,
referiu-se á Terra, vista do espaço, como "um oásis de vida
na estéril solidão do espaço". Aquela é poca, ele disse que
"cada um de nós precisa fazer alguma coisa ao seu alcance
para proteger este planeta". Creio que é com esse estado de
espirito que estamos reunidos nesta tarde. A geologia
demonstra que a vida surgiu no mar, há cerca de
3.800.000.000 anos. No inicio, formas mais simples, ou seja,
bactérias, em um continuo processo evolutivo, deram origem a
formas mais complexas de seres vivos e até ao ser humano. A
água é a substância de origem da vida, é a base física e
química da vida. Cerca de 60% do nosso corpo é constituído
por água.
Gostaria de mostrar, utilizando esta transparência, que a
água, no planeta, tem caminhos mais ou menos complexos, que.



658

em seu conjunto, são conhecidos como ciclo hidrológico. O
grande reservatório é o oceano, do qual evaporam-se 875km3
de água e precipitam-se, aproximadamente, 775km3 de água e
cerca de 100km3 são destinados pelos ventos aos continentes.
Juntando-se essa quantidade às precipitações provenientes
dos continentes, temos uma precipitação aproximada diária
de 260km3 de água sobre o continente, e o caminho final é o
mar, através de perfuração subterrânea, pelas águas de
infiltração, ou por escoamento superficial, formando os rios
e regatos, fechando o ciclo. Esse é um ciclo simples, mas
existem outros mais complexos, em que a água pode ficar
confinada durante certo período de tempo. E o caso das águas
confinadas nas geleiras de altas montanhas, nas calotas
polares ou das águas que tenham entrado em combinação com
outros elementos, em reações químicas. No caso de reações
químicas de minerais, a água poderá ficar afastada do ciclo
por um tempo longo e até por períodos geológicos.
Cerca de 97% da água do planeta corresponde á água salgada;
cerca de 2,80% é água doce. Da água doce disponível no
planeta. 2,15% corresponde à água das geleiras e das calotas
polares. Então, no planeta, temos disponível apenas 0,65% da
água doce, e, desse total, 0,31% constitui água inacessível,
por estar situada em profundidades inacessíveis à nossa
tecnologia. Assim, não se obtém essa água para usos
múltiplos. A água acessível corresponde a apenas 0,34% do
total da água do globo, distribuída em lagos, rios e
subterrãneos.
Nesta transparência, temos o zoneamento da distribuição de
áreas com deficiência hídrica e áreas com suficiência
hídrica. Estamos vendo que 71% da superfície do planeta é
composta de água salgada, ou seja, corresponde aos mares e
oceanos; 29% é constituída de áreas continentais, sendo que
10% dessas estão cobertas por geleiras, restando apenas 19%
de área continental descoberta; desses 19%, 9% são as áreas
semi-áridas, áridas e desertas. Resta-nos, portanto, apenas
10% da área do planeta com recursos hidrícos suficientes. A
partir dessa constatação, podemos dizer que a água é o
recurso mundial estratégico número 1.
A maior pressão no que concerne aos recursos hídricos
decorre da explosão demográfica. Estamos, atualmente, com
uma população estimada em 5.600.000.000 habitantes; há uma
previsão de 6.200.000.000 habitantes para o ano 2000 e uma
previsão, mantidos os atuais índices médios de natalidade,
de 8.500.000.000 habitantes para o ano 2025- Então, a
questão demográfica constitui um fator dos mais sérios e dos
mais graves no tocante á demanda de água doce.
As atividades humanas pesam, também, cada vez mais, no que
respeita ao meio ambiente. 0 ecossistema aquático está cada
vez mais comprometido. No Brasil, as atividades de garimpo,
por exemplo, têm comprometido nossos recursos hidricos de
maneira profunda, e a maior parte dos nossos cursos de água
cortam áreas potencialmente ricas em recursos minerais, que
são suscetíveis de atividade de exploração por garimpagem.
Muitos rios da Amazônia estão comprometidos por causa do



mercúrio. Os esgotos da maior parte das cidades brasileiras
estão sem tratamento. Na bacia do São Francisco, apenas
Petrolina e as cidades reconstruidas devido ao enchimento de
reservatório da CHESF possuem tratamento de esgoto.
E de considerar, também, que o avanço do progresso faz com
que populações mais carentes, cujo consumo de água é
reduzido, passem a consumir mais água, atingindo o consumo
médio de países desenvolvidos, que é de 2 mil litros de água
por dia por pessoa. Logicamente, considera-se não apenas a
água utilizada para dessedentação, higiene pessoal, mas a
utilizada para objetos, alimentos ou coisas, por cada
indivíduo. Como exemplo, podemos citar um pé de milho:
durante o seu ciclo, consome aproximadamente 226 litros de
água. Isso significa que, para que nós tenhamos 250, 300g de
milho, o consumo médio de água é de 200, 220 litros. Para a
construção de um automóvel, estima-se um consumo de
aproximadamente 30 mil litros de água. Então, á medida que
populações mais carentes, com o necessário avanço do
progresso, atingem níveis de melhor situação socioeconômica,
aumenta a pressão da demanda no tocante aos recursos
hidricos.
Vejamos agora o quadro que apresenta uma série de outros
usos da água. Como bem econômico, deve ser aproveitada numa
perspectiva de usos múltiplos. Muitos desses são
conflitantes. Se nós, a titulo de exemplo, fizermos algumas
comparações, vamos dizer, geração de energia, no item 1, com
irrigação, esses dois tipos de uso, se não forem planejados
em conjunto, geram conflitos. Ontem, á tarde, tivemos
debates muito calorosos e muito produtivos, no sentido de
procurar direcionamento para um conflito marcante na bacia
do São Francisco. que é o conflito entre a geração de
energia e a irrigação- A constituição das CIPEs e do
Parlamentd das Águas, considerando que as Assembléias
Legislativas funcionam como caixas de ressonância dos
anseios da comunidade, é palco para a discussão desses
conflitos - acho que seria desnecessário citar exemplos mais
detalhados, pois poderemos citá-los mais á frente, quando
comentaremos o trabalho da CIPE do São Francisco e o futuro
trabalho das próximas CIPEs.
A CIPE do São Francisco é a comissão parlamentar composta

de Deputados da Bahia, de Alagoas. Minas Gerais, Pernambuco
e Sergipe, instituída para procurar, através da atividade
parlamentar, caminhos para se atingirem modelos de
desenvolvimento sustentável polarizado na bacia
hidrográfica. A sua criação precedeu a instalação da
Conferência Mundial das Nações Unidas, em 1992, que foi
instalada aqui, numa reunião ocorrida em maio de 1992, e,
desde então, vem desenvolvendo seu trabalho
Na próxima transparência, teremos uma relação das reuniões
anteriores dessa comissão. Em maio de 1992, nós tivemos a
sua instalação. Em agosto de 1992, a CIPE do São Francisco
realizou uma importante reunião no Recife, e foram
discutidos detalhes relacionados á legislação brasileira de
recursos hidricos. Tramitava e ainda tramita no Congresso
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Nacional um importante projeto de lei que disciplina a
política nacional de recursos hídricos. A partir dessa
reunião de agosto de 1992, produziram-se 13 emendas que
foram encaminhadas pela CIPE do São Francisco ao relator da
matéria, Deputado Fábio Feldmann. Algumas delas integram o
substitutivo que esse Deputado apresentou e que está,
atualmente, em tramitação no Congresso Nacional. Em outubro
de 1992, estivemos estudando em Maceió o uso energético e
seus impactos na bacia do São Francisco. Em abril de 1993,
em Petrolina e em Juazeiro, estivemos estudando problemas
ligados à irrigação e seus impactos. E de ressaltar que a
tecnologia de irrigação atualmente disponivel no vale do São
Francisco parece necessitar de aprimoramento para que haja
melhor aproveitamento dos recursos hídricos- A irrigação a
céu aberto tem facilitado a infiltração e a evaporação. A
geração de energia já planeja sua utilização, na área do São
Francisco, de 2/3 da capacidade do rio. Atualmente sua
capacidade média é de 2.800.000m3/s, e a demanda energética
corresponde a 2.000.000m3/5, restando, aproximadamente,
1.000.000m3/s para utilização e irrigação. Considerando que
a bacia do São Francisco tem, aproximadamente, 3.000.0001ha
de terras potencialmente irrigáveis, esse potencial de água
disponível para irrigação não é suficiente para irrigar 1/3
das terras disponiveis para irrigação no São Francisco. Em
maio de 1993, comparecemos á SUDENE, levando a contribuição
da comissão ao Programa Nordeste. Em setembro de 1993, a
comissão esteve em Brasilia, na Cãmara dos Deputados,
discutindo com a CODEVASF importantes aspectos do plano de
aplicação de recursos daquela empresa. Em outubro do mesmo
ano, estivemos em Aracaju, estudando aspectos da nossa
pauta, que já tinha sido acertada previamente, desde 1992, e
foi muito interessante a reunião em que se discutiram os
impactos sobre a pesca gerados pelo "barramento" de
alternativas de piscicultura. Em novembro, estivemos em
Recife, estudando problemas de navegação e estamos hoje, em
Belo Horizonte, com a proposta da CIPE para extensão desse
trabalho parlamentar e a criação de novas CIPEs e,
conseqüentemente, do Parlamento das Aguas. Uma das CIPEs que
pretendemos instalar aqui, hoje, é a do rio Doce. Rio Doce é
outra importante bacia hidrográfica compartilhada por Minas
Gerais e Espírito Santo. Sobre ela já foi desenvolvido
importante estudo de diagnóstico dos conflitos e de
interesses do uso múltiplo desordenado das á guas. Tivemos,
ontem, uma palestra sobre isso; o ex-Secretário Octávio
Elisio apresentou um panorama geral do que é o gerenciamento
- o que se pretende para o Estado de Minas - do uso múltiplo
e racional de recursos hídricos, pautado, sobretudo, na
experiência do Projeto Rio Doce desenvolvido por aquela
Secretaria. Pretendemos, também, assinar um protocolo de
intenções no sentido de se instalar a CIPE do rio
Jequitinhonha, rio compartilhado por Minas e Bahia, que
atravessa uma região muito carente de recursos, altamente
desmatada, submetida, também, ao impacto do garimpo e da
mineração desordenada.
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Outra CIPE que pretendemos instalar é a Comissão
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável do
Rio Paraíba do Sul, bacia hidrográfica compartilhada por São
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa bacia,
principalmente, sofre o impacto do lançamento de esgotos de
uma área densamente urbanizada. Outra CÍPE que pretendemos
instalar é a da bacia Platina-Paraná, composta pelos
Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraná. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São
Paulo. Essa é uma área de desenvolvimento econômico mais
avançado. Por isso mesmo a pressão demográfica no que tange
aos recursos hídricos é muito intensa E a maior parte das
cidades também não têm estação de tratamento. Essa CIPE deve
discutir também aspectos importantes ligados a hidrovias, ao
aproveitamento dos rios como vias de transporte, o que ainda
não é uma realidade no Brasil. Com a constituição, agora,
do MERCOSUL a ligação desses rios da bacia Platina com o
Uruguai. Paraguai e Argentina poderá ser um importante tema
a ser discutido, a ser desenvolvido nas reuniões da CIPE-
bacia Platina. A CIPE-bacia Platina deverá prever um
problema ainda não equacionado, envolvendo terras úmidas do
Brasil, problema referente á contaminação do Pantanal. O
Pantanal do Mato Grosso do Sul é uma das regiões ecológicas
de maior fragilidade, de maior preocupação por parte da
comunidade internacional. Corresponde a uma das poucas
regiões de planície de inundação, de áreas úmidas,
ecossistema com rica vida selvagem. Alguns países da África,
como Botsuana, no sul da África, aproveitam ecossistema
semelhante ao do Pantanal, conservando-o racionalmente e têm
como principal fonte de divisas o turismo ecológico. O
Pantanal ainda não constitui significativa fonte de divisas,
provenientes de turismo ecológico, talvez por falta de
investimento adequadamente direcionado, por falta de
planejamento para adaptar uma região tão exuberante no
contexto ecológico a seu aproveitamento racional e econômico
através do turismo ecológico. Infelizmente, estivemos há
pouco tempo no Pantanal e tivemos notícia da contaminação
por mercúrio, proveniente de garimpo de ouro, em que se usa
diluente hidráulico, mais exatamente na região de Poconé. Há
conflitos de interesses decorrentes da atividade de
garimpagem, que é uma atividade marginal ã mineração, porque
contraria os princípios de economia mineral, os princípios
de desenvolvimento social e econômico O garimpo é também
uma ameaça à maior parte dos rios brasileiros e à maior
parte das CIPEs a serem constituídas. Estávamos discutindo
esse problema, que é um dos mais sérios problemas de
degradação das nossas bacias hidrográficas. E importante
ressaltar que estamos aqui, com Deputados representantes de
bacias intermitentes do Nordeste, como a do rio Piranha,
para solicitar à Assembléia que inclua no Protocolo de
Intenções a constituição da CIPE da bacia do rio Piranha. Os
representantes do Estado do Tocantins e do Estado de Goiás
reivindicaram também a inclusão da bacia Amazônica. Através
do Estado de Tocantins e do Estado de Goiás faremos a
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integração, nesse movimento de ação parlamentar, baseada em
bacia hidrográfica, da bacia Amazônica. As CIPEs a serem
constituídas a partir do Protocolo de Intenções, que será
firmado aqui, hoje, passarão a constituir o Parlamento das
Águas, cujo objetivo geral é estabelecer um fórum permanente
de debates e de articulações políticas a fim de implementar
e apoiar iniciativas voltadas para o desenvolvimento
regional das bacias brasileiras, com base na proteção e no
uso racional sustentável dos recursos naturais, em especial
dos recursos hidricos.
Voltando, então, àquela nossa reflexão inicial, lembrando,
novamente, as palavras do Comandante Frank Borman, acho que
a nossa missão aqui, a missão de cada um de nós é refletir
de que maneira podemos contribuir para atingir o nosso
objetivo, que é o de equacionar a limitada disponibilidade
dos recursos hidricos neste Planeta, de apenas 0,36% do
contexto global, dentro de uma reflexão de que a Terra é um
sistema fechado, um oásis de vida na imensa solidão do
cosmo. E preciso saber compartilhar, traçar caminhos
adequados para o uso racional, múltiplo, sustentável dos
recursos hidricos. E preciso também considerar que o uso
múltiplo e racional dos recursos hidricos está condicionado
à racionalidade na exploração de outros recursos, que se
relacionam, na dinâmica ecológica do planeta, com os
recursos hidricos. Não se pode pensar em conservar água sem
conservar solo, sem conservar vegetação. Esta é a grande
missão do Parlamento das Águas: conciliar a exploração dos
recursos naturais com a bacia hidrográfica.
A nossa Constituição já estabelece a bacia hidrográfica
como base do planejamento regional. Agora, estamos partindo
para um novo modelo de exercido político. E aquele
exercício que considera a bacia hidrográfica como a base da
atividade política. Antes, exercitamos a política
municipal, a política estadual e a Federal. Agora, vamos
exercitar a política da bacia hidrográfica, iniciada pela
CIPE - São Francisco. Será um movimento interparlamentar,
interestadual, suprapartidário, que não conhecerá
fronteiras
Poderíamos dizer que o céu seria o nosso limite. Mas de lá,
da solidão do espaço estéril, nos lembrou Frank Borman. a
Terra ainda é o nosso limite, e limitada é a nossa reserva
de recursos hidricos. Também acho que é necessário refletir
na maneira pela qual cada um de nós poderá contribuir para
proteger e usar racionalmente esse precioso recurso natural
estratégico da Terra. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
informar que, em reunião realizada hoje com os Presidentes
de todas as Assembléias aqui presentes, foi, aprovado um
protocolo de intenções sobre o Parlamento das Aguas.
Vamos solicitar ao locutor da Assembléia, Sr. Roberto
Márcio, que faça a leitura do protocolo, para o
conhecimento de todos.

Leitura do Protocolo de Criação das CIPEs e do Parlamento
das Águas
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O Sr. Roberto Márcio - (- Lê:)

"PARLAMENTO DAS ÁGUAS
PROTOCOLO DE INTENÇÕES

As Assembléias Legislativas dos Estados de Alagoas, da
Bahia, do Espírito Santo, de Goiás, de Mato Grosso, de Mato
Grosso do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, do Paraná, de
Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de
Santa Catarina. de São Paulo, de Sergipe e de Tocantins,
representadas por seus respectivos Presidentes, acordam em-
Art. 1Q - Instituir o Parlamento das Aguas nos Estados que

compartilham bacias hidrográficas-
6 l Q - O Parlamento das Aguas será composto pelas CIPEs das

bacias hidrográficas brasileiras.
- As Assembléias acordantes se comprometem a criar e

implementar as seguintes CIPEs; rio Doce, rio Paraíba do
Sul, rio Jequitinhonha, rio Piranhas, bacia Platina-Paraná e
bacia Amazônica,
6 3Q - Comprometem-se também a atuar com vistas a ampliar o

Parlamento das Aguas a outras bacias brasileiras.
Dos Objetivos

Art. 2g - O objetivo geral do Parlamento das Aguas é
estabelecer um fórum permanente de debates e de articulações
políticas, para implementar e apoiar iniciativas voltadas
para o desenvolvimento regional das bacias hidrográficas
brasileiras, com base na proteção e no uso múltiplo,
racional e sustentável dos recursos naturais, em especial
dos recursos hidrícos.
Art. 3g - Os objetivos específicos do Parlamento das Aguas

são:
- promover a integração parlamentar interestadual, tendo

por base geográfica as bacias hidrográficas compartilhadas
por diferentes unidades da federação;
II - promover estudos geopoliticos voltados para o

equacionamento das questões relacionadas á proteção e ao
aproveitamento racional dos recursos hídricos;
III - congregar esforços políticos e técnicos

indispensáveis à recuperação, à proteção e ao
desenvolvimento dos meios físicos, biológicos e
socioculturais das bacias hidrográficas;
IV - sensibilizar a sociedade nacional de forma a

contribuir para a formação da consciência pública, com
vistas ao aproveitamento racional dos recursos hidricos e á
proteção dos ecossistemas;
V - ser agente aglutinador dos interesses dos órgãos e
usuários dos recursos hidricos que atuam nas respectivas
bacias hidrográficas;
VI - investigar aspectos de usos e conflitos
socioeconômicos e ecológicos, recomendando providências aos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos
Estados e dos municípios integrantes da bacia;
VII - articular-se com organismos nacionais e
Internacionais para o encaminhamento de proposições de
interesse, inclusive captação de recursos, destinados aos
estudos, aos projetos e aos planos de desenvolvimento
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regional, á proteção e ao uso múltiplo racional dos recursos
hidricos;
VIII - congregar esforços institucionais para a formação de
comitês, agências e consórcios intermunicipais de bacias,
bem como de outros órgãos com o objetivo de se atingir o uso
múltiplo e sustentável dos recursos hidricos em nível
regional
IX - atuar politicamente para desfazer conflitos de

competência- uso econômico x qualidade de água - nas
estruturas administrativas estaduais e federais;
X - apresentar proposições legislativas que consubstanciem
suas conclusões sobre diversos aspectos específicos da
questão de uso racional de recursos hidricos e de
desenvolvimento regional
XI - atuar segundo as iniciativas do Tribunal das Águas.

Do Funcionamento
Art. 4 - O Parlamento das Águas se reunirá ordinariamente
uma vez por semestre em uma das Assembléias acordantes,
definida mediante sistema de rodízio.
Parágrafo único - As reuniões ordinárias destinam-se ao
repasse das ações desenvolvidas pelas CIPE5 e á discussão e
deliberação de ações a serem encaminhadas solidariamente em
nível nacional-
Art. 5 - Os Presidentes das CIPEs constituirão a Mesa
Diretora do Parlamento das Águas, com a seguinte estrutura:

- Presidente;
II - lg-Vice-Presidente;
III - 20-Vice-Presidente;
IV - lo-Secretário;
V - 2g-Secretário;
VI - 3g-Secretário.
Parágrafo único - Até que todas as bacias referidas no

art. lg, f 2, tenham suas CIPEs integrando o Parlamento das
Águas, atuará como Presidente desse fórum o Presidente da
CIPE-São Francisco.
Art. 6g - Cabe ao Presidente do Parlamento das Águas dotá-
lo da infra-estrutura necessária ao seu funcionamento.
Por estarem assim acordados, firmam o presente protocolo de
intenções os Srs. Presidentes das Assembléias Legislativas.
Em lQ de junho de 1994.
Assembléias Legislativas dos Estados de Alagoas, da Bahia,

do Espirito Santo, de Goiás, de Mato Grosso. de Mato Grosso
do Sul, de Minas Gerais, da Paraíba, do Paraná, de
Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de
Santa Catarina, de São Paulo, de Sergipe e de Tocantins.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, após a leitura do
Protocolo de Criação das CIPEs e do Parlamento das Águas,
tem o prazer de passar a palavra ao ilustre Or. Luiz Gabriel
de Azevedo, representante do Banco Mundial, que discorrerá
sobre o tema "perspectivas de financiamento para projetos de
uso múltiplo e sustentável dos recursos hidricos" - Com a
palavra, o nosso convidado.

Palavras do Sr. Luiz Gabriel de Azevedo
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O Sr. Luiz Gabriel de Azevedo - Exmo. Sr. Presidente da

Mesa, Deputado José Ferraz: demais membros da Mesa; senhores
parlamentares: representantes de órgãos federais, estaduais
e municipais; senhores membros da comitiva norte-americana,
liderados pelo Senador Chuck Horn; senhoras e senhores, em
primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome do Banco
Mundial, o gentil convite que nos foi enviado pelo Deputado
José Ferraz e pela CIPE para que participássemos desta
reunião. E. para mim, uma dupla satisfação estar aqui
presente, tendo em vista que, como profissional da área dos
recursos hídricos, vejo o rio São Francisco como um grande
desafio, mas, também, como uma grande promessa para esta
região e para o Brasil. Por outro lado, como nordestino do
Estado da Bahia, já desfrutei desse rio como fonte de água
potável, como veículo de lazer e como produtor do delicioso
surubim. Dessa forma, não posso negar que compartilho de
muitas das emoções aqui demonstradas, durante estes últimos
dias, em relação ao nosso 'velho Chico".
Como os senhores sabem, estou aqui para apresentar algumas
das visões do Banco sobre o futuro da exploração e do
gerenciamento dos recursos hidricos e sobre projetos de
usos múltiplos. Gostaria de abordar esse tema dividindo a
minha apresentação em três etapas. Na primeira, farei um
pequeno relato histórico do envolvimento do Banco Mundial na
bacia do rio São Francisco. Na segunda etapa, abordarei
alguns dos desafios que temos enfrentado com os projetos em
andamento. E. na terceira etapa, farei algumas considerações
sobre a nossa visão futura para o desenvolvimento
sustentável dos recursos hidricos e da bacia do rio São
Francisco.
Historicamente, o envolvimento do Banco na bacia tem

ocorrido em apenas dois setores. NO setor agrícola, estamos
envolvidos em projetos de irrigação e, no setor de energia,
em projetos hidroelétricos. Nos nossos projetos de
irrigação, temos sempre trabalhado com a CODEVASF, enquanto,
nos projetos energéticos, temos trabalhado com a ELETROBRAS,
a CHESF e algumas subsidiárias estaduais.
O envolvimento do Banco Mundial na bacia teve inicio com o
apoio financeiro para a implementação de uma das etapas do
Sistema Paulo Afonso. Posteriormente, tivemos uma
participação modesta no reassentamento de algumas das
famílias que foram desalojadas pelo enchimento do lago da
Barragem de Sobradinho. Apoiamos, também, o projeto
conhecido como Baixo São Francisco, projeto esse muito
complexo do ponto de vista técnico e que envolveu a
construção de diques de proteção e de sistemas de irrigação
• de drenagem. O Banco participou também no Projeto do Alto
• Médio São Francisco, que alguns dos senhores já devem
conhecer. Esse projeto se encontra próximo ao seu
encerramento, neste ano de 1994, e trata da reabilitação de
perímetros de irrigação da COOEvASF, envolvendo não somente
a reabilitação da infra-estrutura, mas, também, a criação e
o fortalecimento de juntas de usuários. Essas juntas de
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usuários são compostas de agricultores, que serão os grandes
beneficiários do projeto.
Um outro projeto que se tem tornado bastante conhecido,

principalmente aqui em Minas Gerais, é o Projeto Jaiba. Como
os senhores sabem, este é um projeto de irrigação muito
grande, um dos maiores das Américas. O Banco Mundial decidiu
entrar como parceiro no projeto, depois que o Governo
brasileiro já havia feito vultosos investimentos para sua
implantação.
O Banco também participou do projeto conhecido como Médio
São Francisco, que é composto por dois esquemas de
Irrigação: o Barreiros Norte, com mais ou menos 6.000ha, e o
Formoso H, com 4.000ha a 5.0001ha.
Alguns dos projetos de irrigação citados são parte de um
programa do Governo brasileiro, cujo objetivo final é a
criação de pólos de desenvolvimento semelhantes ao pólo
Juazeiro-Petrolina. A idéia é que o Governo invista na
infra-estrutura, em áreas com grande potencial de
desenvolvimento, criando, assim, as condições e os
incentivos para atrair a iniciativa privada.
Certamente, muitos dos senhores já ouviram falar do Projeto
Itaparica. Gostaria de esclarecer que o Banco não teve
nenhuma participação na construção da barragem ou no projeto
hidroelétrico. O envolvimento do Banco se iniciou a partir
da solicitação de apoio, por parte do Governo brasileiro,
para o reassentamento das famílias deslocadas pelo
enchimento do lago. Esse projeto, ainda em andamento,
envolve a irrigação de mais ou menos 20.000ha, distribuidos
em cinco esquemas. A implantação do Projeto Itaparica tem
sido dificultada por uma série de condicionantes físicos
como solo, clima e topografia, assim como por condicionantes
sociais.
Gostaria de Iniciar a transição entre o apanhado histórico
e a situação presente enfatizando um aspecto muito
importante, relacionado com o Projeto Itaparica. Da
experiência, em Itaparica. o Banco confirmou uma lição que
já havia experimentado em outras partes do mundo: em
projetos dessa natureza, tão importante quanto o
planejamento energético é O planejamento para O
reassentamento das populações influenciadas pelo projeto.
Tal planejamento transcende aspectos simples de substituição
de terras ou moradias e de indenização e deve Incluir uma
série de variáveis sociais, culturais, históricas e
politicas de dificil equacionamento, seguindo uma
metodologia holistica, como foi explicado ontem pelo Dr.
Theófilo Benedito Otõni Neto.
Finalmente, ainda no terreno histórico, há mais ou menos

dez anos, apoiamos financeiramente estudos para preparação
de um plano de ação regional, incluindo análise de
viabilidade para a transposição de águas da bacia do rio São
Francisco para outras bacias hidrográficas do Nordeste.
Entre as conclusões desse estudo, foi definido que tal
projeto poderia ser viável apenas depois que todos os
recursos hídricos existentes fossem nas bacias receptoras
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devidamente explorados e que uma série de estudos
complementares seriam necessários para uma melhor análise da
proposta.
Presentemente, o Banco continua apoiando o Brasil em uma

série de projetos, em diversos setores. No setor de recursos
hídricos e irrigação, que me é mais familiar, temos
constantemente enfrentado um problema muito sério de atraso
na alocação dos recursos de contrapartida nacional,
problema esse que foi muito bem apresentado ontem pelo
Deputado Pedro Alcântara, da Bahia. Principalmente no caso
dos projetos de irrigação, temos sofrido com os atrasos na
alocação dos recursos nacionais, o que não só encarece os
projetos como tem chegado ao ponto de ameaçar provocar o
cancelamento de alguns deles. Portanto, quero enfatizar a
importância de se concluírem os projetos em andamento antes
de embarcarmos numa série de novos projetos. Isso está
relacionado com o problema da falta de continuidade no
estabelecimento de prioridades, também discutido ontem neste
Plenário.
A alocação dos recursos de contrapartida nacional é um

problema essencial, e gostaria de aproveitar a oportunidade
para agradecer os esforços do Ministro da Integração
Regional, Sr. Aluísio Alves; do Ministro das Minas e Energia
e de outros Ministros que, durante a nossa última missão em
Brasília, tentaram facilitar o processo de liberação de tais
recursos.
O Banco tem procurado enfatizar, durante a implantação dos
seus projetos, alguns dos aspectos aqui discutidos, como a
importância de se considerarem variáveis sociais e
culturais; a biodiversidade, tão enfaticamente mencionada
pelo Prof. Cláudio Scllar; os aspectos de sustentabilidade e
planejamento integrado na gestão dos recursos hidricos,
aspectos esses muito bem discutidos pelo Secretário Octávio
Elisio e pelos colegas Vinícius e Ciro, do DENAEE; o aspecto
de recuperação de custos; o do usuário pagador; o do
poluidor pagador; o da importância que se deve dar à
proteção do meio ambiente, assunto esse discutido por todos
os palestrantes presentes neste encontro; e a nossa
preocupação com a multiplicação dos esforços, ao invés de
sua divisão, como foi dito ontem pela Maria Dalce Ricas.
Todos esses aspectos têm estado presentes nas ações do Banco
e deverão estar presentes com mais ênfase ainda no futuro,
como direi adiante.
Concordamos também com os colegas do DENAEE quando
afirmaram que o Brasil possui uma capacidade técnica
privilegiada e de alta qualidade na área de recursos
hídricos. No entanto, achamos que se faz necessária a
reformulação do marco institucional e do marco jurídico, de
forma a se definirem as ações dos técnicos e políticos
brasileiros para esse setor. Nesse sentido, no momento em
que um projeto de lei muito importante tramita no Congresso
sobre a política nacional para gestão de recursos hidricos,
o Banco está prestando o seu apoio através da realização de
encontros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nesses
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encontros entre os técnicos do Banco Mundial, profissionais
da área nos Estados Unidos e políticos brasileiros dos
níveis federal, estadual e municipal, assim como técnicos
brasileiros das esferas federal e estadual, se discutem
alguns dos exemplos e modelos que são aplicados em outras
partes do mundo. O objetivo desses encontros é ilustrar e
demonstrar às pessoas envolvidas a existência de outros
modelos de planejamento e gerenciamento de recursos
hidricos, que poderiam ser adaptados à realidade nacional.
Falando do futuro, quero responder a uma pergunta que me
foi feita ontem por várias pessoas, relativa ao papel do
Banco Mundial e aos seus projetos no Brasil. O papel do
Banco nunca foi o de criar projetos para o Brasil, como me
foi colocado ontem, mas sim, o de apoiar o Brasil, como
parceiro, em projetos de interesse nacional concebidos e
elaborados por brasileiros. No futuro, esperamos poder
continuar apoiando o Brasil no seu desenvolvimento, mas
sempre no papel de parceiro convidado a participar pelos
representantes do povo brasileiro.
No momento em que o Banco Mundial completa 50 anos de

existência, nós temos procurado analisar a nossa história e
a nossa vasta experiência com o objetivo de traçar as nossas
metas e estratégias para o futuro. Nesse processo, temos
tentado ser o mais transparente possível ao apresentar as
nossas idéias e ao discuti-las com os nossos clientes, os
países membros. Como resultado, na área de gerenciamento de
recursos hidricos, o Banco publicou no ano passado um
documento descrevendo a sua nova política para o
gerenciamento de recursos hidricos. Farei chegar às mãos da
CIPE - São Francisco uma cópia dessa publicação. Como parte
desse documento, no item que trata da problemática dos
recursos hidricos, da política do Banco e dos seus
objetivos, é dito que o objetivo maior do Banco é a redução
da pobreza e que o Banco pretende apoiar esforços dos países
membros em promover um desenvolvimento sustentável
eficiente e cujos benefícios sejam bem distribuídos entre as
camadas sociais. Isso envolve o apoio de uma forma
economicamente viável, de maneira que garanta a
sustentabilidade do meio ambiente e que seja socialmente
justa, a projetos de água potável e saneamento, proteção
contra cheias, drenagem, irrigação, etc. Reconhecendo também
que, no passado, a gestão dos recursos hídricos foi
caracterizada por uma fragmentação muito grande, pretendemos
enfatizar a importância de uma política abrangente para cada
pais e de que as decisões sejam tomadas levando em conta as
interdependências que caracterizam o recurso água. Tendo
observado também os desperdícios e ineficiências resultantes
da utilização de certas políticas de preços e outros
instrumentos para gerenciar a demanda e para guiar a
alocação da água, a nova proposta se baseia na importância
da descentralização no processo de implementação de projetos
e do uso das leis de mercado, considerando que a água é um
bem econômico. Reconhecendo que o uso da água em todas as
suas formas afeta os ecossistemas naturais e a saúde humana,
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a nova política destaca a importância de se preverem e se
mitigarem as conseqüências ambientais dos investimentos
públicos e de se estabelecerem políticas regulatórias
efetivas para esse controle.
Nesse contexto, o gerenciamento integrado dos recursos
hídricos, a sua descentralização, a participação de todos os
grupos de interesse, o reconhecimento do efeito
multiplicador de projetos de usos múltiplos e de que a bacia
hidrográfica é a unidade ideal de planejamento se tornam
condições essenciais para o sucesso no gerenciamento dos
recursos hidricos. Aliada a essas condições, está também a
necessidade de se promover o uso eficiente desses recursos
através de incentivos, como, por exemplo, da alocação de
direitos de água e do reconhecimento dos binômios
quantidade/qualidade e superficial/subterrânea.
0 rio São Francisco tem um potencial de desenvolvimento
muito grande, mas é fundamental q ue esse desenvolvimento se
faça de maneira racional e responsável, respeitando o que
tem sido exposto nesta conferência. Nós, no Banco Mundial
esperamos poder participar de tal programa de
desenvolvimento.
Finalmente, gostaria de oferecer um atestado sobre o

aspecto do conflito de idéias discutido muitas vezes durante
esta reunião. Em minha experiência com recursos hídricos,
trabalhando nos Estados Unidos e no Canadá e,
posteriormente, em várias partes do mundo, posso garantir
que raramente ou quase nunca existe consenso no processo de
planejamento e gerenciamento de recursos hidricos. 0
conflito de idéias é um reflexo do processo democrático, em
que as melhores soluções são geralmente encontradas. E
necessário que isso seja reconhecido, que tenhamos
consciência de que é muito melhor prevenir do que corrigir,
de que é melhor gerenclar riscos do que gerenciar crises e
de que precisamos seguir uma política antecipatõria. Isso
tudo é o que estamos fazendo aqui, nesta reunião, e,
portanto, quero parabenizar a todos aqueles que têm
trabalhado para que isso aconteça. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Chuck Horn, Senador
pelo Estado norte-americano de 0h10.

Palavras do Senador Chuck Horn
O Senador Cfluck Horn . - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
meus senhores e minhas senhoras, meus cinco colegas e eu,
da comissão americana, gostaríamos de cumprimentar a cada um
de vocês e agradecer pelo convite. Somos da Conferência
Nacional de Assembléias Legislativas e estamos também
representando o programa de intercâmbio em nível estadual
dos Estados brasileiros e americanos, conhecido como
Companheiros das Américas. Devo dizer que, para nós, esta é
a primeira vez que vimos ao Brasil. E a nossa primeira
visita, e estamos maravilhados, estamos gostando muito. A
cada dia, que passa estamos aprendendo mais.
Gostaria de enfatizar que é uma grande honra para nós
sermos convidados para participar do Parlamento das Aguas e
para mim, pessoalmente, é uma honra maior ainda ter sido
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convidado para falar agora neste Plenário. Devo dizer
também e faço questão de salientar que o Deputado Baldonedo
Napoleão foi o principal responsável pela nossa visita e,
por isso, o nosso agradecimento todo especial a ele, que, em
contato com a nossa Conferência Internacional, conseguiu
esquematizar essa nossa vinda ao Brasil.
Permitam-me explicar um pouquinho sobre esse programa

conhecido como Companheiros das Américas. E uma organização
internacional que visa fomentar e incentivar o programa de
intercâmbio. Tenho certeza de que vários dos senhores já
conhecem esse programa Partners of the Americas, National
Conference of State Legislatures - NCSL -. conhecido como
Companheiros das Américas.
A finalidade dessa entidade, Companheiros das Américas, é
promover um amplo congraçamento por meio do intercâmbio de
visitas entre pessoas e entidades de vários países do mundo.
Especificamente, no nosso caso, funciona em nível de
relacionamento entre os Estados do Brasil e os dos Estados
Unidos.
Com todas as maravilhas e progressos tecnológicos modernos,
principalmente na área de viagens e de telecomunicações, o
mundo, hoje, tornou-se, realmente, uma aldeia global, um
pequeno planeta. Não há mais justificativa para se
desconhecer o que acontece em outras regiões do mundo, em
outras regiões do nosso planeta.
O motivo principal desses Intercâmbios e viagens
internacionais é que pessoas de um pais conheçam as pessoas
de outro país, para se evitarem guerras e disputas.
Felizmente, esse clima antagônico foi superado e, hoje,
parece-me que um dos grandes, se não o maior motivo do
intercâmbio internacional é essa preocupação ecológica,
ambiental, a percepção de que, afinal de contas,
independentemente de fronteiras, línguas e de tudo o mais,
todos nós habitamos o mesmo mundo.
Meus cinco colegas e eu ficamos honrados, hoje de manhã, no
Plenarinho, em participar de uma reunião em que foram
debatidos vários assuntos, sendo o principal deles
justamente a necessidade de se acelerar mais ainda esse
intercâmbio internacional. Tenho certeza de que essa
iniciativa muito contribuirá para esses Intercâmbios entre
países, o que nos dá grande satisfação. Â partir da reunião
de hoje cedo, ficou claro que vai haver uma esquematização,
uma estruturação melhor, que devem aumentar a intensidade e
o número de viagens e de intercâmbios entre nossos países.
Esse é um dos motivos pelo quais, repito, tivemos grande
satisfação em participar dessa reunião.
Além da organização Companheiros das Américas, como disse,
há outra organização que co-patrocinou nossa vinda ao
Brasil: a Conferência Nacional das Assembléias Legislativas
dos Estados Unidos, entidade de nível nacional, que congrega
como participantes tanto Deputados como Senadores - pois lá
há também Senadores Estaduais - além de funcionários das
Assembléias Legislativas dos Estados da Federação, que lá
são 50.
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A Conferência Nacional das Assembléias Legislativas se
reúne, periodicamente, a cada ano e, basicamente, visa a um
intercâmbio, a um processo de coordenação, para que as 50
Assembléias se conheçam melhor. Uma das finalidades da
Conferência Nacional das Assembléias Legislativas é
representar os nossos interesses comuns, na medida em que
estes existem nas 50 Assembléias Legislativas, perante o
poder federal, em Washington. -
Devo confessar que, de certo modo, há um relacionamento não

de confronto, mas uma atitude quase que de adversários entre
os poderes estadual e federal, na medida em que tem havido,
ultimamente, uma tendência de o Governo Federal, por meio de
legislação, determinar que certas providências sejam tomadas
pelo Estado. Então, o Estado tem esse mandato do Governo
Federal para fazer certas coisas sem, necessariamente, ter
os recursos, inclusive recursos econômicos, para colocá-las
em prática. Então, há essa possibilidade potencial de um
certo atrito em níveis estadual e federal. Mas também
sabemos que, tanto o Governo Federal como os 50 Governos
Estaduais têm, como uma de suas funções mais importantes,
prestar todos os serviços necessários á população. Na
medida em que isso aconteça, há, por via de conseqüência,
necessidade de cooperação entre os dois níveis de Governo.
Dentro da nossa filosofia política de regime relativamente
descentralizado, a idéia geral é que aquele Governo mais
perto do povo, ou seja, o estadual, mais que o federal, e o
municipal, ainda mais do que o estadual, é que deveriam
prestar a maioria dos serviços por estarem mais perto da
comunidade. Tudo isso que digo aos senhores é para ressaltar
mais ainda a importãncia dessa conferência nacional das 50
Assembléias, para assegurar que haja um processo harmonioso
de cooperação entre o Governo Estadual e o Governo Federal
sem demasiada ingerência do Governo Federal e, também, para
que, em nível de 50 Estados, apesar da independência e da
autonomia de cada um, haja uma certa padronização e
uniformização entre os serviços prestados pelas Assembléias
nos respectivos Estados.
Outra coisa, evidentemente, é que, entre os 50 Estados,
existem uns mais fortes e outros mais fracos, alguns mais
ricos, outros mais carentes. A conferência nacional não
deixa de ser um veículo e uma oportunidade para que os
Estados mais poderosos, digamos assim, repassem um pouco da
sua ajuda e de sua tecnologia aos Estados mais carentes da
Federação. Em nível pessoal, nós, que participamos, como
qualquer outro veículo de intercâmbio, temos uma
oportunidade de aprendizado e de enriquecimento muito
grande.
Fazemos enorme questão, eu e meus colegas, de parabenizar a
cada um dos senhores e das senhoras pela realização deste
evento, Parlamento das Aguas. Escutando várias das palestras
e debates aqui na Assembléia, ontem e hoje, eu e meus
colegas que somos de Estados diferentes lá nos Estados
Unidos, podemos dizer que nos identificamos com muitos dos
itens e dos temas que foram discutidos aqui, pois alguns dos
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nossos Estados, em termos da realidade hídrica, têm
problemas bastante semelhantes aos que nós ouvimos ontem e
hoje. Há bacias hidrográficas nos Estados Unidos que estão
com déficit hidrico e, por essa razão a transposição de
recursos hidricos também está sendo discutida. Vivemos essa
realidade na Califórnia, na região do Pacifico, no Cobrado,
na região das Rochosas, onde as planícies encontram as
montanhas rochosas, no Estado da Georgia, extremo Sudeste, e
esses Estados estão, inclusive, representados aqui por 13
dos meus colegas. Uma coincidência interessante que foi
mencionada, aqui, é que o conjunto de bacias hidrográficas
brasileiras representa 20'!, da quantidade do montante hidrico
de água disponível no mundo. E a coincidência é que, na
minha região, que é a região Norte-Central dos Estados
Unidos, logo abaixo dos cinco grandes lagos que fazem a
divisão entre os Estados Unidos e o Canadá, o conjunto
desses chamados cinco grandes lagos também representa o
mesmo montante, ou seja. 20% dos recursos hidricos de água
doce do nosso planeta.
Concordo plenamente com o que foi dito neste seminário,

ontem e hoje, sobre o fato de que o montante desses recursos
hídricos pode, até, parecer suficiente no mundo de hoje,
mas, certamente, não o será no futuro, a menos que haja um
planejamento e um gerenciamento sério desses recursos.
No caso dos Estados Unidos, os recursos hidricos têm sido
usados, historicamente, para fins de geração de energia
elétrica, de navegação e, até, de lazer, para integração de
bacias, e, muitas vezes, na verdade, para várias dessas
finalidades.
Hoje em dia, fala-se muito em qualidade da água.

Provavelmente, os senhores tiveram conhecimento, por meio da
imprensa, de que em meu Estado natal, o Estado de Ohio, na
cidade de Cleveland, que fica no Norte do Estado, um rio
pegou fogo. Esse rio, como todos os rios daquela região
Norte, deságua num dos Grandes Lagos. Esse rio, que banha
a cidade de Cleveland, estava tão poluído, tão carregado de
combustíveis, que foi perfeitamente possível que isso
acontecesse. Esse exemplo, um tanto dramático, chamou a
atenção para o problema e, num curto período de tempo, foi
feito um enorme programa de despoluição dos Grandes Lagos,
e, evidentemente, de todos os rios que abastecem esses
lagos. Hoje, eles estão praticamente despoluídos, e nós, de
certo modo, voltamos aos tempos antigos, em que os
pescadores podem perfeitamente pescar e, com toda a
segurança, comer os peixes que pescam.
Tenho que reconhecer, também, que, ultimamente, cada vez
mais, o Governo Federal tem-se interessado e se mostrado
responsável por essas questões de despoluição hidrica, de
despoluição atmosférica, e, sob esse aspecto, tem havido uma
legislação federal draconiana, muito forte, que tem gerado
resultados por meio da despoluição de vias hidricas no pais.
Essa legislação faz-se necessária, tanto em nível federal
como estadual. Como já foi dito neste Parlamento das Aguas,
toda essa poluição tem várias conseqüências diretas e
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indiretas na agricultura, passando pela questão do
saneamento básico, pelos rejeitos, pelos lixões específicos,
pelos vários tipos de lixo.
No caso dos Estados Unidos, outro problema, maior ainda, é
a questão dos rejeitos da energia nuclear. Nada disso vai
ser feito com segurança sem que haja ajuda de um processo
legislativo muito forte.
Sr. Presidente da Mesa, antes de encerrar, gostaria de
realçar a importância de qualquer tipo de intercâmbio
internacional, hoje, pelo fato de habitarmos o mesmo
planeta. Independentemente do tema especifico, qualquer tipo
de intercâmbio é sempre bem-vindo e devem vir outros.
Nós, na Conferência Nacional de Assembléias Legislativas,

temos muitas experiências de intercâmbio, mesmo porque, nos
Estados Unidos, incentivamos o intercâmbio nos vários
níveis: desde o que se faz entre os Governos Estaduais até
várias combinações possíveis de cooperação entre
universidades, centros de pesquisa e setores da indústria
privada. Mesmo internamente, sabemos da importância desses
vários tipos de intercâmbio para o pais.
A medida que a gente vê com bons olhos essa cooperação

entre governos, ela se torna mais possível e benéfica, e se
tornam claros p5 efeitos que ela pode gerar, em termos de
comércio internacional e de todos os tipos de cooperação
possivel
Concluindo, há uma concorrência - na acepção mais positiva
do termo - que vai gerar vantagens para todos, e não é
aquela concorrência antagônica, belicosa, beligerante de
antigamente. Sob esse aspecto, a cooperação Internacional
aponta na direção certa.
Gostaria de ver a nossa Conferência Nacional de Assembléias
Legislativas trabalhando em conjunto com o Brasil e com
vários países para nosso enriquecimento e aprendizado mútuo.
Queremos, e fazemos questão de ter, muitos programas
específicos e mecanismos de troca de idéias e de
informações. Esperamos acelerar isso daqui para a frente
entre nossos dois países.
Muito obrigado, senhoras e senhores, por nos terem
convidado, e pela oportunidade que me deram de falar aqui.
Sr. Presidente, Deputado José Ferraz, por favor aceite este
pequeno sinal de toda nossa gratidão pela honra que nos
concedeu de participar dos debates realizados aqui. Isto
aqui é para V. Exa. se lembrar da gente e continuar se
comunicando conosco.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Baldonedo

Napoleão.
Palavras do Deputado Baldonedo Napoleão

O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores componentes da Mesa, senhoras e
senhores, a experiência democrática que o Brasil está
vivendo tem levado toda a sociedade brasileira a examinar as
mudanças que precisam ser feitas, para que os benefícios da
democracia cheguem mais rápido e mais efetivamente para a
exploração do potencial de desenvolvimento deste grande Pais
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e para a solução dos problemas que tanto afligem nossas
populações-
Gostaria de dizer aos senhores que, durante o longo período
do regime militar, o Poder Legislativo foi colocado em
quinto plano, e o Poder Executivo, em primeiro plano, tanto
do ponto de vista de poder de decisão, quanto do ponto de
vista de administração dos recursos públicos. Em vez de
desconcentração, concentração; em vez de descentralização,
centralização. Hoje, o que estamos vivendo é uma ampla
experiência democrática de liberdade no Pais. E. uma das
maiores mudanças que a sociedade exige, hoje, tem a ver com
o papel do Poder Legislativo. O parlamento não só aberto.
mas participativo, é uma exigência da sociedade democrática.
Aqui, em Minas Gerais, a Assembléia Legislativa tem feito um
grande esforço para ampliar os horizontes de sua atuação em
favor do desenvolvimento do Estado. Para muita gente parece
surpreendente, e, às vezes, não é bem entendida a presença
da Assembléia Legislativa de Minas como promotora de
eventos, não só aqueles tradicionais de apoio e estimulo à
cultura, mas também aqueles eventos ligados à substância da
vida da sociedade. A Assembléia de Minas tem promovido e
realizado aqui, neste Plenário, seminários, reuniões e
simpóslos para discutir a questão habitacional a
questão da saúde, do saneamento básico, da educação e o
problema das águas em nosso Estado, trazendo para o seio da
Assembléia, dessa forma, as entidades públicas e privadas
que têm responsabilidade na solução desses problemas
sociais, econômicos e políticos. Não comparecem aqui somente
os dirigentes das entidades públicas e privadas, mas também
pessoas do povo. Até mesmo a discussão da assistência social
tem merecido a atenção da Assembléia.
A Assembléia de Minas tem entendido que é preciso rever O
papel do parlamento no Brasil. O que estamos vendo em
Brasília é um descompasso entre o que a sociedade
democrática exige do Poder Legislativo e o que ainda
acontece. Dai a razão pela qual a imprensa dá um espaço
gigantesco para os escândalos envolvendo a Câmara dos
Deputados e o Congresso Nacional. Dai também o motivo de
haver espaço para os que não têm interesse na democracia
defenderem o voto em branco e a desmoralização dos políticos
e do Poder Legislativo.
A Assembléia mineira, como já disse, tem feito um grande

esforço para não ser atropelada pela opinião pública e pela
própria sociedade, que exige que o parlamento participativo,
aberto e transparenteseja uma das marcas do Brasil
democrático, que será o Brasil daqui a alguns anos,
esperamos todos nós.
Uma das iniciativas mais importantes que a Assembléia de

Minas tomou foi a criação no ano passado, das audiências
públicas regionais. A Assembléia entende que o conhecimento
dos problemas técnicos e administrativos do Estado não são
prerrogativas do Poder Executivo. A Assembléia de Minas
entende que não pode mais ficar numa atitude passiva,
acomodada e homologatória das propostas do Poder Executivo.
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A comunidade exige do Poder Legislativo um conhecimento da
realidade global que faz a vida da sociedade. A Assembléia
entende que, mais do que conhecer e do que participar do
debate, precisa possuir um conhecimento amplo dessa
problemática.
Sabemos que uma das questões mais importantes da
administração pública é a que diz respeito ao orçamento, à
decisão de quanto vai ser arrecadado, de quem se vai
arrecadar, de quanto vai ser gasto e em que setores, ou
seja, quais são as prioridades da sociedade. O orçamento é o
mais importante instrumento da administração pública e é,
também, o instrumento político mais importante.
Então, a Assembléia de Minas começou a realizar as
audiências públicas regionais no ano passado. Podíamos
adotar o sistema de solicitar ás instituições públicas de
todo o Estado Que mandassem para cá suas propostas.
sugestões e reivindicações, para que os Deputados as
transformassem em emendas ao orçamento, como
tradicionalmente vem sendo feito há anos no Brasil. Mas a
Assembléia achou necessário e importante ela mesma se
deslocar para o interior. Neste ano, estamos quase no final
do período de realização das 11 audiências públicas. Essas
audiências levam para o interior não apenas o corpo técnico
da Assembléia - que é o assessoramento fundamental para o
desempenho do trabalho parlamentar -, mas também os próprios
Deputados, a própria Mesa e seu próprio Presidente, para
ouvir direto, durante dois dias de trabalho pesado,
exaustivo e cansativo, mas importante, das instituições
públicas e privadas, dos políticos, dos Prefeitos, dos
Vereadores, dos, líderes comunitários, das entidades de
classe, dos sindicatos, das associações de donas de casa,
das caixas escolares das escolas municipais e estaduais, dos
clubes de serviços, enfim, ouvir da sociedade organizada as
suas propostas para a formulação do orçamento do próximo
ano.
E essa idéia, essa iniciativa da Assembléia já mudou a
história do planejamento em Minas Gerais. Acredito que
estamos construindo os alicerces de um novo sistema de
planejamento em Minas Gerais, pois, a partir do orçamento
que agora é feito com a participação da Assembléia
Legislativa, vamos exigir que o orçamento do Estado não seja
uma mera peça decorativa, tecnocrática, feita pelos
burocratas do governo e homologada pela Assembléia
Legislativa. A partir daqui, o orçamento do Estado não tem
apenas as prioridades consagradas pelo Poder Executivo, que
tem a grande responsabilidade pela sua execução, mas tem
também a marca da presença da participação da sociedade
organizada do interior do nosso Estado e da Capital.
Iniciativas como essas das audiências públicas e dos

seminários que têm sido feitos é que têm levado a Assembléia
de Minas a se apresentar á sociedade mineira como uma
instituição responsável, como uma instituição que se esforça
para que, no meio desse contexto de tanto descrédito para
com os políticos, com a política, com os partidos e até para
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com o Pais, possa surgir uma luz de esperança de que a
democracia seja não um agravamento da situação e das
condições de vida de milhões de brasileiros, mas a solução
para transformar nosso Pais na grande potência que, na
verdade, é.
Entendemos que a solução dos problemas passa pelo
conhecimento técnico, pela eficiência e pelo
profissionalismo da administração pública e, principalmente,
e em primeira Instância, passa pela consciência política,
não só dos políticos, não só dos que dirigem as
instituições, mas também da própria sociedade. Com esse
objetivo, a Assembléia de Minas tem procurado, nessa linha
de preocupação, aprimorar o seu trabalho, tornar a sua
produção legislativa uma administração de qualidade total,
conhecer as experiências de outros países mais
desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Alemanha, de
outros países com o mesmo nível de desenvolvimento do nosso
e, até mesmo, dos mais atrasados que o Brasil.
Nessa linha, no ano passado, a Assembléia tomou
conhecimento da Conferência Nacional das Assembléias
Legislativas dos Estados Unidos - que o Senador Horn
mencionou aqui, agora - e tem desenvolvido um esforço muito
grande para que os nossos assessores, os nossos consultores,
o corpo técnico da Assembléia e os nossos parlamentares
possam conhecer a experiência dessa entidade nos Estados
Unidos.
E a presença, aqui, dessa delegação norte-americana, todos
ligados ao Poder Legislativo Estadual - o Senador, os
representantes da Conferência Nacional, que congrega as
Assembléias norte-americanas, e representantes de
Assembléias Legislativas de alguns Estados norte-americanos
- significa não apenas a vinda de uma delegação de pessoas
interessadas e de especialistas na área ambiental, mas
ensejou, também, a reunião, hoje de manhã, deles com os
Deputados Estaduais de oito Estados, que aqui estão
representados, para a troca de experiência e a discussão de
possível intercâmbio, com vista ao aprimoramento do papel,
do desempenho, do trabalho do Poder Legislativo Estadual,
aqui, em nosso Pais.
Antes de encerrar, Quero dizer que temos plena certeza de
que o regime democrático é o regime do conflito, e ninguém
pense que as soluções adotadas e aprovadas pelo Congresso
Nacional são as melhores para o Brasil. Um Pais da dimensão
do Brasil deve ter um movimento organizado de baixo para
cima, muito forte. Sem dúvida nenhuma existe um conflito
muito forte entre os interesses dos Estados e os do
Congresso Nacional, através dos projetos votados por este
Poder. Sabemos pelas experiências dos Estados Unidos e de
outros países desenvolvidos da Europa que há um grande
campo, um grande espaço a ser ocupado nessa tarefa: fazer
com que a legislação federal não seja feita sem o nosso
conhecimento. As vezes, essa legislação é até feita em
detrimento dos interesses dos Estados. Temos que fazer essa
legislação através do nosso trabalho organizado, buscando o
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aprimoramento do Poder Legislativo Estadual. E isso o que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais está tentando fazer,
com humildade, mas com grande senso de responsabilidade,
diante da problemática de nosso Estado, e do potencial que
temos como unidade da Federação, que precisa não só se
desenvolver, cada vez mais, mas também continuar dando sua
histórica contribuição ao desenvolvimento do País.
Termino, cumprimentando e saudando, em nome do Presidente
e de toda a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, a delegação norte-americana, que representa o Poder
Legislativo dos Estados Unidos, na expectativa de que
estejam tendo uma boa estada no Brasil. Estamos nos
encontrando pela primeira vez e esperamos que possamos
trocar experiências para a aproximação entre os nossos povos
e o desenvolvimento de nossas relações, não só econômicas,
mas também de amizade. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o nosso conferencista,
Or. Jalro Costa, Presidente da Fundação Brasileira para
Conservação da Natureza.

Palavras do Sr. Jairo Costa
O Sr. Jalro Costa s - Meus senhores, minhas senhoras, meu
nome é Jairo Costa- Sou Presidente da Fundação Brasileira
para a Conservação da Natureza, que é a mais antiga das ONGs
do Pais. Ela se dedica, desde 1958, ás questões ambientais.
Ao longo desses anos, estabelecemos uma série de critérios
de trabalho e sempre fez parte dos nossos quadros um grupo
de cientistas dos mais respeitados deste Pais no campo da
ecologia.
E uma honra muito grande para mim e para a nossa Fundação
participar deste trabalho, comparecendo ao Parlamento das
Aguas.
A água é um bem com o qual a humanidade começa a se
preocupar profundamente. Tenho a oportunidade, também, de,
dentro da nossa Fundação, desenvolver uma série de programas
de proteção das microbaclas.
Estou chegando, hoje, de São José dos Campos, onde houve um
encontro sobre o vale do rio Paraíba. E muito importante
sabermos que todos esses movimentos estão crescendo e que
essa conscientização está acontecendo de uma maneira muito
importante. Devemos, de certo modo, assinalar que o encontro
Rio-92 foi um marco muito Importante para a humanidade. Pela
primeira vez se reuniram cerca de 170 países e cerca de 70
Chefes de Estados preocupados com o meio ambiente e com o
desenvolvimento. Isso, ao longo de 20 anos. No primeiro
encontro mundial, falou-se apenas em meio ambiente. Hoje, a
colocação já é meio ambiente e desenvolvimento.
Em relação ao Estado de Minas, sou subdesenvolvido. Sou de

Alagoas. Há quem diga que agora temos que falar de Alagoas
baixinho. Mas, tive a felicidade de, ainda jovem, viajar por
todo o rio São Francisco, no percurso de Juazeiro a
Pirapora. Relembro isso com muita satisfação, porque foi uma
das ocasiões mais interessantes de poder conhecer mais e
mais o nosso Pais.
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Lembro-me que, naquela ocasião, o rio apresentava um curso
de água fantástico. Havia ali uma fauna exuberante. Em parte
da flora, já começava a ser notada a ação predatória do
homem, porque os navios eram movidos a lenha. Então, em cada
cidade, como Xique-Xique. Jequitinhonha, Pirapora, etc.,
parava-se para se abastecerem os navios. A madeira, a cada
dia, estava mais distante. O que aconteceu? As matas
ciliares foram embora, e nós temos hoje um rio muito pobre
em relação ao daquela época. Estou falando dos anos de 1940,
1945, 1947... E o rio veio, cada vez mais, enfraquecendo o
seu curso. Ele tem sido motivo de grande orgulho para nós,
por exemplo, na questão da geração de energia.
Parece que estamos falando do rio, porque estamos falando
de água. Mas, a Fundação atua no Pais inteiro e, lá no
Nordeste, existe uma mancha da nata Atlãntica, pequena, que
também lá, desapareceu A nossa preocupação inicial, lá, foi
proteger os recursos hidricos. Foi um trabalho difícil no
começo, porque passava pela educação ambiental de maneira
muito séria.
Os investimentos são modestos no nosso Pais, na área
pública. Isso, naturalmente, faz o programa andar um pouco
mais lentamente.
Hoje, de manhã, tive o prazer de ouvir uma entrevista,
concedida pelo Diretor-Geral do Banco Mundial, Dom Renon
Stick. Ele concedeu essa entrevista ao "Bom Dia Brasil". Eu
vi a ênfase e a preocupação do Banco Mundial com a questão
da educação ambiental e do meio ambiente.
Isso, naturalmente, vem reforçar a nossa tese de que os

nossos orçamentos - estamos falando dentro da Casa do Poder
Legislativo - precisam contemplar de maneira mais veemente,
mais séria, mais densa, todo o esquema de educação e de
informação sobre o assunto.
A respeito disso, eu conto uma mentira e, de tanto repeti-
la, passei a achar que era uma verdade: numa família, quando
um filho quebra a perna, o pai procura o melhor
ortopedista, não se preocupando com o custo. Quando esse
mesmo filho pede para estudar uma matéria, inglês ou
qualquer outra ciência, esse mesmo pai faz um arranjo no
orçamento, mas paga e viabiliza o curso. Quando esse mesmo
homem está na área pública, reage de maneira diferente.
No primeiro caso, ele é um chefe de família que está
preocupado com o futuro de seus filhos e investe de uma
maneira violenta. No segundo caso, ele é um pouco mais
distante do futuro. Ele investe priorizando outros segmentos
da sociedade, que não são, talvez, os mais importantes.
Por isso, o nosso Pais vive numa crise permanente de

ensino, de educação e de saúde. Os professores ganham uma
miséria, e os recursos destinados para essa área são
mínimos.
Hoje, o Diretor do Banco Mundial falava que o Banco está

muito interessado em novos programas que irão contemplar os
recursos humanos, e isso nos faz pensar que está havendo
uma modificação muito séria no Pais.
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Eu cito, aqui, no Brasil, também, uma entidade chamada

Centro. de Integração Através do Trabalho - CISAT -, na qual
pega-se um jovem e investe-se nele no campo da educação.
Esse trabalho começou há poucos anos atrás com o apoio dos
companheiros da América. Essa colaboração, esse intercâmbio
entre os países viabilizam programas que, por vezes, não
ternos condições de realizar unilateralmente, mesmo porque é
muito interessante a gente utilizar as experiências dos
outros povos, pois para que inventar moda se ela já existe?
E essa preocupação é global. Todo mundo fala do Japão, e
todos sabem que aquele Pais, no pôs-guerra, resolveu
investir só no campo da educação e da pesquisa. Aqui, o
nosso professor mal consegue recursos próprios para fazer
mestrado ou doutorado; as universidades vivem com muita
dificuldade, e todo esse setor do Pais começa muitas vezes a
ser seduzido por outros países, que lhe oferecem melhores
oportunidades. Precisamos ficar muito atentos com essa
política- E uma política errada, inadequada, e precisamos
ter muita atenção nesse aspecto. No campo mesmo da
ecologia, investimos muito pouco.
Aconteceram fatos superdesagradáveis nas áreas federal e

estadual. Estava em Washington, com a Diretoria do Banco, e
comecei a dizer que eles precisavam aportar recursos para o
Brasil. O então Vice-Presidente disse-me: 'Vocês têm em
Brasilia. no Governo Federal, um aporte de mais de
US$200.000000,00 e, ao longo de dois anos e meio, vocês
nada fizeram e não aplicaram os recursos. Vocés têm no
Estado do Rio de Janeiro, desde 1988, cerca de
US$200.000.000,00 para fazer o chamado programa de
emergência para Recuperar o Rio daquele desastre de chuvas
violentíssimas que aconteceram no ano de 1988. Quando ele
disse isso, estávamos em torno de 1992, e o dinheiro não
tinha sido aplicado por absoluta falta de vontade política-
Enquanto isso, o Pais paga os juros e os serviços da divida.
Isso compromete nossa imagem fora do Pais. Temos soluções

para tudo. Temos muita gente competente. Com certeza,
vocês, chegando com um bom projeto em bancos corno o Mundial
ou o de Desenvolvimento, terão os recursos aportados.
Precisamos é de vontade política forte para entender que,
sem esses recursos, sem essa tecnologia de fora, sem uma
decisão muito séria, voltada para a educação ambiental -
através dela é que se passa para o saneamento, para
informação e para uma série de coisas -, não vamos chegar a
lugar nenhum. E para que isso aconteça, é sumamente
importante que nós, da sociedade, tenhamos vontade de
pressionar os homens que dirigem essa política e cobremos
deles uma ação eficaz em benefício de nosso País. Muito
obrigado.

Entrega da Proposição de Lei nQ 12.277
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida o Deputado
Roberto Amaral para proceder à entrega da Proposição de Lei
nQ 12.277, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hidricos, ao Secretário, Rubélio Queiroz, representante do
Governador do Estado.
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- Procede-se à entrega da proposição,
O Sr. Presidente - Senhoras e Senhores, dando seqüência aos

nossos trabalhos, ouviremos agora as palavras do ilustre Sr.
Getúlio Lamartine, Secretário Executivo do Ministério da
Amazônia Legal.

Palavras do Sr. Getúlio Lamartine
O Sr. Getúlio Lamartine - Sr. Presidente, autoridades
presentes, senhoras e senhores, como milhões de outros
mineiros, talvez metade da população do Estado, eu nasci na
barranca de um dos afluentes do São Francisco, a poucos
quilômetros do grande rio. Assim, desde a primeira infância
aprendi a importância do rio São Francisco e o que ele
significa para os que habitam suas margens e sua bacia.
Aprendia-se que ele era o rio da unidade nacional. Não
apenas isso, ele certamente é um dos três rios mais
importantes do Pais, se não o mais importante, tendo em
vista o seu impacto regional, a população abrigada em sua
bacia e o seu imenso significado: ser praticamente a única
fonte de água perene e de dimensão em uma extensão de
quilômetros dentro de uma das regiões mais secas do Brasil,
o sertão do médio São Francisco.
Para Minas Gerais, o rio tem a importância de ser a via que
leva ao Norte do Estado e que historicamente foi sua
primeira grande fonte de abastecimento, pelo peixe que
produzia e pelo gado das suas várzeas alimentando a região
das minas de ouro. Para os Estados do Nordeste banhados pelo
grande rio, acrescente-se a importãncia histórica de via de
transporte e fonte de água.
Modernamente, o São Francisco e seus afluentes são vitais
como fonte de abastecimento de água, para uso humano e
industrial, irrigação e uso rural em geral, além de geração
de energia. Mas, na palavra de um dos seus maiores
conhecedores, o rio São Francisco é um rio seco: depois da
divisa de Minas com Bahia, após o rio Carinhanha,
praticamente não recebe mais água, apenas perde,
especialmente por meio da evaporação, decorrente das
condições climáticas do sertão do médio São Francisco.
Apenas o lago de Sobradinho, estima-se, perde cerca de 120
m3/s em razão da evaporação, volume equivalente ao de um
rio.
Por mais de 1,000km, o São Francisco não recebe água, mas a
perde por razões decorrentes da ação humana. Ao longo dos
anos, como ocorre com muitos outros cursos de água do Pais,
o rio São Francisco foi degradado por diferentes razões e de
diferentes formas: o desmatamento de suas margens, onde
praticamente não mais existe a mata ciliar protetora: a
construção das barragens de Três Marias e Sobradinho, que
criaram novos ambientes; a generalizada destruição das
lagoas marginais, fontes de vida do rio; a poluição de
origem industrial, oriunda de núcleos urbanos e da
mineração; a agricultura, que deixa a terra nua e favorece o
assoreamento; a irrigação, freqüentemente descontrolada e
que já levou á secagem de importante afluente, o Verde
Grande.
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As barragens, somadas à secagem das lagoas marginais, têm
levado ao desaparecimento das espécies nobres de peixes do
rio. Mas as grandes obras de barramento, a agricultura e a
irrigação são atividades necessárias e imprescindíveis ao
curso normal da vida humana. Não há como criticar as grandes
obras pela importância que tiveram e continuam tendo no
desenvolvimento do Pais. Furnas, Itaipu, a Ponte Rio-Niterói
e Carajás certamente têm custo-beneficio altamente positivo,
mesmo considerando-se o impacto negativo que tiveram sobre o
ambiente. Sem Três Marias e Sobradinho não haveria garantia
do fluxo continuo de água hoje existente no São Francisco,
fator que o torna de grande inportãncia na geração de
energia elétrica.
E bom também que sejamos humildes para reconhecer o
fracasso em outros grandes investimentos como a
Transamazõnica e a Ferrovia do Aço. Mesmo na bacia do São
Francisco, muito já se investiu em obras que jamais serão
concluídas.
A transposição do rio São Francisco empolgou a maior parte

da elite dirigente brasileira quando foi concebida há cerca
de 15 anos, sendo na verdade a proposta ainda mais antiga.
Não havia como deixar de concordar com um projeto que
poderia significar a redenção econômica de milhares de
brasileiros e despertar a atividade produtiva em terras
sabidamente ricas mas com insuficiente disponibilidade de
águas pelo baixo índice de chuvas. E um projeto grandioso
que demonstra a determinação e a melhor das intenções de
quem o concebeu e conduz. Há que se considerar que todo povo
tem o direito e o dever de fazer opção no que tange ao seu
destino, ai incluído o uso dos recursos naturais postos a
sua disposição. E é necessário que as populações envolvidas
manifestem sua opinião por meio de seus representantes. A
água pode ter diversos usos: uso humano, uso animal,
produção de energia elétrica, navegação, pesca, lazer,
irrigação e uso industrial. A transposição é um uso
adicional, considerando uma bacia isoladamente. As
populações envolvidas devem decidir sobre o que fazer.
Ponto importante a se considerar no processo decisório são

os efeitos imediato e futuro sobre o meio ambiente de uma
obra com tais dimensões, qual seja a transposição de um rio
de porte. A experiência do homem nesse tipo de engenharia é
limitada, especialmente no que se refere a mudanças
climáticas. Sendo assim, é especialmente necessário que os
estudos sejam aprofundados e isentos e que seja dado
tratamento científico ao problema, dentro do conhecimento
disponível.
A propósito da transposição de bacias, é bom que se relatem
dois casos. Em final do século passado, em São Paulo, os
habitantes da cidade de Iguape, que fica junto ao mar.
decidiram fazer um "caminho para canoas", ligando o rio
Ribeira do Iguape á cidade, com o objetivo de evitar que os
pescadores dessem uma grande volta. Ocorre que o rio Ribeira
do rguape decidiu usar o novo caminho para chegar mais
depressa ao mar. E o "caminho das canoas", que tinha pouco
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mais de um metro de largura e o calado de uma canoa, hoje é
um canal indomável, com dezenas de metros de largura e muita
profundidade, fazendo com que o Governo de São Paulo invista
permanentemente na construção de barragens para evitar a
destruição da cidade de Iguape.
Outra grande experiência mal sucedida coube aos russos, nas
estepes do Cazaquistão, quando desviaram um dos rios que
afluíam ao mar de Aral para irrigar as férteis terras das
planícies. Desde então, o mar de Aral baixou 30m. A
indústria da pesca foi destruida e cidades portuárias estão
hoje a quilômetros da praia mais próxima. Isto levou os
russos a desistirem de fazer correr para o mar de Bhering
rios que correm para o sul, o que era inicialmente o
propósito para amenizar o clima da faixa boreal.
A transposição do São Francisco deverá ser uma obra de
redenção para boa parte do País. Para isso, é necessário que
a circunstância especial do rio seja devidamente
considerada. E um rio de pouca água, com tendência a
diminuir em função do que ocorre na alta e na média bacias,
especialmente. Os estudos dos efeitos sobre meio ambiente, a
curto e longo prazos, devem ser considerados em
profundidade, o que sabemos que será feito.
Ao encerrar minhas palavras, congratulo-me com o Ministro

Aluisio Alves por haver retomado os estudos de transposição
do São Francisco. Congratulo-me com as Assembléias
Legislativas do Estados que compõem a bacia do São
Francisco, na pessoa do Deputado José Ferraz, pela criação
da CIPE - Comissão Interparlamentar de Estudos -, que parece
estar dando um novo destino à forma como o rio São Francisco
é tratado. Multo obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Aluisio Alves,

Ministro da Integração Regional
Palavras do Ministro Aluisio Alves

O Ministro Aluisio Alves - Sr. Presidente, autoridades
presentes, senhoras e senhores, tenho o maior prazer em
comparecer aos trabalhos da Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da
Bacia do Rio São Francisco, especialmente nesse momento em
que uma mais eficiente utilização do potencial do grande rio
desperta a atenção de todos e suscita esperanças e
perspectivas.
O Governo do Presidente Itamar Franco vem dando ênfase
especial às ações de política regional no sentido de dotar
as regiões mais atrasadas de mecanismos mais eficientes de
recuperação de suas economias e de fazer com que as demais
regiões aperfeiçoem o uso de recursos naturais que hoje em
dia são de grande valia para a dinamização das economias.
Entre essas ações se destaca a que visa à utilização dos
recursos hídricos, de que o Pais dispõe com abundância, mas
que estão a exigir política de maior acuidade e
investimentos de maior vulto.
A água é o mais precioso de nossos recursos naturais, e
temos que saber utilizá-la em benefício de todos. Vamos
entrar numa fase de melhor aproveitamento de nossas bacias
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hidrográficas, tão ricas e poderosas e que não podem mais
deixar de desempenhar papel importante na infra-estrutura de
nossa economia. As transposições de bacias constituem hoje,
no mundo, fato repetido e beneficiado pelos avanços da
tecnologia. O desenvolvimento das hidrovias, em país da
dimensão do nosso, passará em breve a corrigir as grandes
deficiências do nosso sistema de transporte. O Governo se
empenha em acelerar umas e outras, nas diversas regiões.
Esse comportamento nos induz a estudar e pôr em prática uma
política nacional de utilização dos recursos hidrícos, que o
Governo formulará através dos órgãos competentes, e a buscar
a coordenação da ação dos Estados, dos municípios e de
entidades governamentais na fixação das diretrizes e na
determinação dos investimentos nesse setor ao qual
atribuímos tanta importância.
Estou certo de que esses dois dias de exposições e debates
nesta Assembléia terão sido da maior utilidade. O
desenvolvimento de hidrovias como a do Tietê-Paraná reforça
o alcance desse instrumento. A decisão presidencial de
implementar o projeto de transposição de águas do rio São
Francisco para quatro Estados do semi-árido nordestino
marcará, sem dúvida, o inicio de urna era na qual não mais
deverão ser postergadas decisões básicas para reduzir as
desigualdades regionais, nem adiada a busca das soluções
permanentes em vez das paliativas.
O projeto de transposição teve seus estudos iniciais
detalhados em investigações de campo. O exame de sua
viabilidade econômica e técnica foi financiado pelo Banco
Mundial e realizado por um consórcio Internacional de
consultoras. Os anteprojetos técnicos foram também
elaborados por consórcio de empresas, com acurado exame de
todas as opções e alternativas. A sua implementação foi
decidida pelo Governo diante do imperativo dever de põr fim
á tragédia dos impactos das secas sobre uma região onde
tantos brasileiros não mais suportam aquele sofrimento nem _a
ausência de perspectiva de uma vida digna. A decisão
governamental levou ainda em conta a inconsistência de se
ter que transferir para a região nordestina, em anos de
seca, somas vultosas que superam de longe o investimento a
ser feito na solução definitiva da transposição de águas.
O rio São Francisco, principal rio do Nordeste, jogando
anualmente 100.000.000.000m3 de água no oceano, concorrerá
com pouco mais de 1% desse volume para salvar o Nordeste
árido da tragédia das secas e permitirá que a transferência
de recursos se dirija para investimentos de modernização da
base econômica daquela região, em beneficio de todos os
brasileiros.
O Governo Federal faz acompanhar a implementação do projeto
de todos . os cuidados compatíveis. O impacto sobre a
capacidade de geração de energia pelo complexo da CHESF foi
devidamente previsto e equacionado no projeto e discutido
com as autoridades competentes. A captação de 50m3/s de água
tem impacto insignificante no fluxo do rio, sem afetar a
capacidade da empresa energética de suprir toda a região,
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como está já assegurado até o ano 2003, com a entrada em
funcionamento da Usina de Xingó, além da interligação dos
sistemas ELETRONORTE e CHESF, já em funcionamento.
Os impactos ambientais têm merecido a maior atenção junto
ás autoridades e aos órgãos competentes, dentro das normas
legais e dos procedimentos requeridos. A captação não tem
efeito ecológico negativo sobre o rio, porquanto inferior ás
variações diárias resultantes da operação das próprias
usinas hidrelétricas a montante e a jusante, bem como a
outras captações de água no mesmo rio. A ausência de
barragens e de áreas maiores a reflorestar no percurso da
canalização também é favorável. E importante assinalar que a
transposição vai permitir a recuperação de áreas abandonadas
em conseqüência das secas repetidas e ajudar na contenção do
processo de desertificação que ameaça 18 milhões de pessoas
no Nordeste. A perenização dos rios e a elevação permanente
do nível dos reservatórios e açudes ensejará a correção do
processo de salinização, pelo manejo adequado das técnicas
de irrigação.
O Ministério da Integração Regional está concluindo
convênio com a Fundação Brasileira de Conservação da
Natureza para preparação e execução de um projeto de
recuperação das nascentes degradadas do rio São Francisco e
das matas ciliares atingidas.
O Governo faz acompanhar a execução do projeto de
transposição de um programa que abrange, além da implantação
de novos perímetros de irrigação, que irão permitir o
aproveitamento das excelentes condições de solo e clima da
região, ações para a valorização do homem do semi-árido, nos
campos da educação e da saúde. Além de campanha intensiva
para alfabetização em massa, todo um sistema abrangente de
educação fundamental em moldes renovados está sendo
preparado para implantação em todos os municípios
beneficiados, em parceria com organizações do setor privado
e com a intervenção de diversos órgãos governamentais. Todo
o sistema de educação técnica e de pesquisas da região está
sendo mobilizado na direção do preparo do homem para as
novas perspectivas de uma agricultura moderna, baseada na
irrigação.
Esse programa incorpora estudos sobre os modelos de

ocupação adequada dos distritos de irrigação e medidas de
reestruturação fundiária, para permitir o acesso à água e à
terra dos que se mostrarem preparados ao seu uso.
Para dar conta da implantação desse programa, o Governo

está instituindo o Grupo Executivo Interministerial, do qual
participarão os órgãos com atribuições naqueles domínios, da
mesma forma que estuda a ação da entidade competente de
gerir o sistema de água para os usos múltiplos resultantes
da transposição, com a participação da União, dos Estados,
dos municípios e da iniciativa privada.
Os investimentos no projeto de transposição serão cobertos
por recursos novos de fonte externa, sem qualquer
deslocamento dos recursos assegurados para as demais regiões
do Pais. 0 Ministério da Integração Regional continuará a
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administrar, diretamente e através de suas agências
coligadas, programa substancial de investimentos em
irrigação nos Estados nordestinos não abrangidos pelo
projeto, especialmente Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Sergipe
e Piaui. Os problemas que têm afetado a implantação de
alguns desses projetos se prendem a dificuldades de
administração ou ao relacionamento entre entidades
concorrentes na sua implantação. Prendem-se ainda a
deficiências da administração orçamentária, que vêm
acarretando morosidade e desperdício no uso de recursos
provenientes de agências internacionais, problemas esses que
estamos empenhados em resolver com presteza.
Não existe, portanto, qualquer prejuízo para outros Estados

com a implantação do projeto de transposição. Deverá haver,
da parte deles, empenho e colaboração para ativação de seus
investimentos, nos quais estamos vivamente interessados.
Num pais que vem atravessando tantas dificuldades
econômicas e sociais como o Brasil, não pode haver lugar
para posições de egoísmo e de falta de solidariedade. O bem-
estar e o progresso de cada parte do Brasil dependerão do
progresso de todas as partes; o atraso de algumas pesará
sobre o todo. A recuperação do semi-árido nordestino
favorecerá todas as regiões com o crescimento das rendas e o
fortalecimento dos mercados.
Muito me alegra que Minas Gerais, que concorre com 70% do
eflúvio do rio São Francisco, discuta e promova o debate
para que todos nós, juntos, trabalhemos para a recuperação e
a preservação do "velho Chico", veículo precioso da riqueza
e do intercãmbio entre os Estados ribeirinhos ou que recebam
o beneficio de suas águas.
O Sr. Presidente - Dando seqüência aos nossos trabalhos,
vamos ouvir as palavras do Dr. Alexis Stepanenko, Ministro
das Minas e Energias.

Palavras do Ministro Alexis Stepanenko
O Ministro Alexis Stepanenko t - Sr. Presidente, autoridades
presentes, senhoras e senhores: é com grande alegria que
venho a um encontro como este, porque é um significativo
inicio de despertar de uma consciência sobre um bem
económico fundamental para a sobrevivência e a continuidade
da civilização. Infelizmente, nos Governos passados e ainda
neste, o assunto água tem sido tratado sem uma visão
integrada, sem uma visão dos municípios, dos Estados e do
Governo Federal, sem uma visão dos próprios ministérios,
pois cada um vê sob sua ótica: o da energia vê sob a ótica
da energia elétrica: o da saúde vê sob a ótica do
saneamento; o da agricultura vê sob a ática da irrigação. E
essas visões em compartimentos fizeram com que o Brasil
que tem 20% das águas doces do mundo, tivesse um péssimo
aproveitamento dos seus recursos hidricos.
A administração das águas vem sendo uma atribuição do
Ministério das Minas e Energia desde a edição do Código de
Aguas, em 1934.
No cumprimento de nossas atribuições por meio do DNAEE, os
conceitos e as ações sobre a adequada repartição das
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disponibilidades hidricas têm sido una preocupação
permanente.
A partir da década de 80. o Ministério de Minas e Energia,
através de uma ação conjunta com o extinto Ministério do
Interior, executou uma corajosa experiência de administrar
os recursos hídricos do Pais. Foram implantadas em diversas
bacias brasileiras os comités de bacias, que levaram a uma
discussão conjunta dos diferentes segmentos da sociedade e
dos poderes públicos envolvidos ou com interesses na bacia
hidrográfica Foi uma primeira experiência de planejamento e
gestão integrada dos recursos hidricos.
No final dos anos 80, como resultado da ação do Ministério

de Minas e Energia e dos demais ministérios envolvidos com a
questão hídrica, surgia a idéia de institucionalizar de
forma mais adequada esse tipo de ação.
A Constituição de 88 passou a considerar a preocupação da
sociedade brasileira na área de recursos hídricos. Em seu
art. 21, inciso XIX, estabelece que seja criado o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Em novembro de 1991, depois de diversas discussões com a
sociedade, o Executivo apresentou ao Congresso Nacional o
Projeto de Lei no 2.249/91, que estabelece as bases para uma
política nacional de recursos hídricos, bem como um
ordenamento institucional por meio da implantação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos.
Os Estados, também, a partir da Constituição de 1988,
incluíram em suas constituições a visão futura para
administrar o recurso da água.
Na oportunidade em que o Governo de Minas recebe o Projeto
de Lei no 807/92, dá um passo fundamental para a
institucionalização do gerenciamento de recursos hídricos no
Estado, de forma a promover o seu uso adequado e o
ordenamento institucional necessário. Transmito minhas
congratulações aos mineiros e quero destacar que o
Ministério das Minas e Energia, por meio do ONAEE, estará
aberto para somar esforços com as instituições de Minas e de
outros Estados.
Enquanto tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei no
2.249/91, o Ministério de Minas e Energia tem desenvolvido
um trabalho conjunto com os demais ministérios, em especial
com o da Integração Regional.
Nesse sentido, a Portaria Interministerial no 956, de

outubro de 93, foi assinada entre os Ministérios das Minas e
Energia e do Interior, visando á integração de esforços para
compatibilizar ações conjuntas com vistas a desenvolver
mecanismos ágeis de consulta, evitar possíveis conflitos
decorrentes do uso da água, além de promover a articulação
dos Governos estaduais e municipais com os órgãos ambientais
e com outros setores da comunidade
Dos esforços do Governo Federal resultaram ações práticas,
das quais gostaria de destacar as que se referem ao
estabelecimento de uma estrutura de gerenciamento integrado
de bacias, que tem por objetivo mudar o enfoque setorial do
aproveitamento do recurso hídrico. Cabe ressaltar o estágio
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em que se encontram os projetos dos rios Doce, Paraíba do
Sul, e, em futuro imediato, do São Francisco.
No que tange à bacia do rio Doce, conforme já foi exposto

aos senhores, o projeto-piloto está concluido.
Na bacia do rio Paraíba do Sul já foi iniciado o
diagnóstico, enquanto que na bacia do São Francisco o
projeto encontra-se em fase de tramitação final para
assinatura de inclusão no convênio de cooperação com o
Governo francês.
A nova visão do gerenciamento integrado proporcionará a
ênfase no planejamento, de modo a buscar um melhor
aproveitamento de recursos financeiros e econômicos, já
bastante escassos, proporcionando ainda uma visão
estratégica de conjunto, que permitirá a maximização dos
resultados.
Não sei se todos sabem, mas a figura mais importante do
século passado que chegou ao rio São Francisco foi o
Imperador O. Pedro II, por volta de 1870, de mula, até as
barrancas onde hoje se situa Paulo Afonso.
Naquela ocasião, o Imperador determinou que fosse feito um
levantamento do rio São Francisco desde as suas nascentes
até a foz. Existem três exemplares desse livro. Esse
levantamento levou três anos e foi feito pelo Engo. Henrique
Halfed, que empresta o seu nome à rua principal de Juiz de
Fora.
Já pedi que tirassem fotografias dele, para que todos
tenham conhecimento dessa idéia tão antiga do Imperador D.
Pedro II. que viu a potencialidade do rio. O levantamento é
extremamente preparado. Três anos no lombo de mulas,
medindo, com os instrumentos de topografia da época, as
profundidades, as barrancas, a parte dos bancos de areia.
Depois, tivemos também o pioneirismo de Belmiro Gouveia
Estamos recuperando uma iniciativa pioneira de levar
energia, naquela época, para o setor nordestino.
Em 1957, estive num desses barcos que chamamos de gaiola e
cuja fotografia foi aqui mostrada pelo amigo Paulo Sérgio,
representante da Prefeitura de Pirapora, onde passei 22
dias, dofinal de julho para agosto. Há um mês atrás, estive
em Xingó e fiquei surpreendido com a degradação do rio, o
que tem sido confirmado por todos aqueles prefeitos que
vivem na região ribeirinha. (- Lê:)
"O aproveitamento das águas do rio São Francisco evidencia

a extrema necessidade de um planejamento integrado para que
decisões desse porte não venham a se tornar problemas
futuros.
E necessária uma análise global da questão do São
Francisco, de forma a contemplar todos os aspectos de
interesse técnico, econômico, social e arnbient'al
Tais aspectos têm de ser vistos não só no curto prazo mas
também e principalmente na busca de soluções e políticas
consensuais de médio e longo prazos que representem a
solução definitiva para a crónica e grave situação de
descompasso regional do Semi-Árido nordestino.
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É preciso, portanto, em primeiro lugar, colocar os projetos
de transposição de águas dentro de um contexto mais amplo e
de longo alcance, através de um plano de utilização
integrada, de modo a fornecer uma ordenação de prioridades e
um referencial para ação dos diversos setores da sociedade
envolvidos.
Em segundo lugar, dar prioridade á utilização dos recursos

hídricos economicamente aproveitáveis das próprias bacias e
dos recursos científicos e das tecnologias de hoje, ao mesmo
tempo que, num esforço conjunto, resolvam-se os problemas
estruturais da seca no Nordeste, abandonando definitivamente
as soluções paliativas que desde antanho vêm sendo
ministradas pelo Governo, pois, além de custosas, não
resolveram os problemas da seca-1'
E não são estes os remédios, criando frentes de trabalho
para construir uma estrada do ponto zero para outro ponto
zero, nem a distribuição de cestas básicas, tampouco a
questão seria resolver o problema por meio de açudes,
geralmente sediados em grandes latifúndios, a que os
pequenos proprietários não têm acessO.
E esse o esforço, é essa a parceria que o Governo Federal
por recomendação expressa do Presidente da República e,
principalmente, com a visão do Ministro Aluizio Alves, que é
da região, está fazendo com os Estados, os municípios e os
vários segmentos da população.
Sr. representante do Governador, Srs. Prefeitos e
parlamentares, tenho a certeza de que, este ano ainda, com
este tipo de seminário, com esse tipo de discussão e com
decisão firme dos Governos Federal, Estadual e municipais,
as águas vão rolar, e muito bem- Muito obrigado.

Palavras do Sr, Presidente
A Assembléia de Minas se sente, hoje, profundamente

gratificada por ter tido o privilégio de conseguir reunir,
neste encontro, pessoas tão importantes de todo o Estado
brasileiro, bem como do exterior, porque, aqui, também nos
visita a representação da Conferência Nacional das
Assembléias Legislativas dos Estados Americanos. Dizer da
importância deste encontro seria repetir tudo que aqui foi,
democraticamente, anunciado e discutido, tudo que aqui
aconteceu, quando a sociedade não só de Minas, mas, com
disse, do Brasil e de grande parte do mundo, participou
ativamente, trazendo os seus conhecimentos e suas
experiências. E. o resultado nos deu o testemunho de que o
nosso trabalho é sério, é um trabalho que tem futuro e que,
acima de tudo, nos dá esperança e certeza de que nosso Pais
tem jeito. A solução para o nosso Pais é tão-somente que
façamos, exatamente, o que foi feito aqui, onde um somatório
de idéias, de conhecimentos e de inteligências se agrupou, a
fim de encontrarmos não uma solução definitiva, mas, pelo
menos, uma que amenize o sofrimento de todos aqueles que
necessitam dos recursos hídricos. Isso nos conforta e nos
alegra, profundamente, porque, poucas vezes, nós, como
parlamentares e como homens públicos, temos o privilégio de
sediar um encontro de tamanha importância.
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Hoje, aqui, se discutiu o grande problema do rio São
Francisco. Esse rio que, como todos sabemos, é o rio de
integração nacional. E a CIPE-São Francisco, criada há quase
dois anos, conseguiu integrar os cinco Estados que compõem a
bacia do São Francisco.Nõs nos reunimos nos Estados de
Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Todas
essas reuniões trouxeram-nos resultados positivos, como o
que acabamos de obter neste encontro. Por isso tudo,
concluímos q ue um exemplo como esse, que Minas está
compartilhando com os nossos coirmãos, deveria também
atingir outras bacias, outros Estados.
Tivemos, hoje, neste encontro, a presença de nove Estados
da Federação, cujos representantes participaram da
assinatura do Protocolo de Intenções, por meio do qual foi
criado o Parlamento das Águas, envolvendo a maioria das
bacias hidrográficas deste Pais. Tivemos a participação de
15 Estados coirmãos, todos eles preocupados com o problema
hidnico brasileiro. Tivemos, ainda, a presença de Prefeitos
que administram as cidades às margens do São Francisco. Para
nossa felicidade e para a felicidade desses administradores,
foi criada a !JNIVALE, uma associação que vai reunir todos os
municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio.
E verdade que as dificuldades são muitas. E verdade que nem
tudo o que se pretende fazer pode ser feito, mas é verdade,
também, que, quando as pessoas se juntam, quando os esforços
se somam, ainda que não possamos fazer muito, a semente está
lançada. E é da ótica desse principio que eu reputo a
Importância deste encontro.
Nesta oportunidade, eu gostaria de agradecer a presença dos
Srs. Ministros. Deputados, representantes da Conferência
Nacional das Assembléias dos Estados Americanos.
conferencistas, Prefeitos, Vereadores, dos nossos
funcionários, dos nossos assessores que nos ajudaram neste
evento, e, de uma maneira toda especial, cumprimentar o
ilustre companheiro, José Theodomiro de Araújo, funcionário
da COOEVASF e Presidente da CEEIVASF, que foi, efetivamente,
o grande idealizador e o grande batalhador para que a CIPE -
São Francisco se tornasse uma realidade. Espero, Theodomiro,
que a história lhe faça justiça. No mais, quero dizer a
todos que a nossa Casa estará permanentemente aberta para
novos encontros da dimensão deste. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.)

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1993

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Nos termos do art. 90, inciso XII, da Constituição do
Estado, o Executivo deverá prestar, anualmente, á Assembléia
Legislativa contas referentes ao exercício anterior. O
instrumento usualmente empregado para esse fim é o Balanço
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Geral do Estado, elaborado pela Superintendência Central de
Contadoria-Geral da Secretaria da Fazenda.
Enviada por meio da Mensagem ng 465/94, foi a referida peça

contábil recebida em 25/4/194 e publicada em 27/4/94.
Nos termos do art. 76, inciso t, da Constituição do Estado,

o Tribunal de Contas apreciou a matéria e emitiu parecer
prévio favorável á sua aprovação, que foi recebido nesta
Casa em 21/6/94.
Em decorrência de aprovação de requerimento, foi dada à
matéria tramitação em regime de urgência, cabendo a esta
Comissão emitir parecer sobre ela-

Fundamentação
Procedendo-se á análise do Balanço Geral do Estado, não foi

encontrado óbice à sua aprovação, estando ele de acordo com
a legislação vigente e as normas e os procedimentos
contábeis.
Além do mais, o Tribunal de Contas, após acurada e

exaustiva análise técnica, emitiu parecer prévio favorável à
aprovação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do
Governo do Estado referentes ao exercido de 1993, nos
termos do projeto de resolução a seguir transcrito.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2.100/94
Aprova as contas do Governo do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercício de 1993.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Ficam aprovadas as contas do Governo do Estado de
Minas Gerais referentes ao exercício de 1993.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Baldonedo Napoleão - José Renato - Marcos Helênio (voto
contrário).
- Publicado, vai o projeto á Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber emendas pelo prazo de
cinco dias, nos termos do lo do art. 230, c/c o art. 277.
do Regimento Interno.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.118/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Eduardo Brás,
visa a isentar do pagamento de tarifas no transporte
coletivo os integrantes da PMMG.
Foi o projeto distribuído inicialmente à Comissão de

Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria e apresentou a Emenda ng 1.
Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 103, 1, "d", do
Regimento Interno.
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Fundamentação

Não são consistentes os argumentos expendidos pelo autor do
projeto na justificação que acompanha a proposição.
E certo que os policiais militares se utilizam, com
freqüência, de ônibus intermunicipais com o objetivo de se
deslocarem, ora para cumprirem missões, ora para fazerem
cursos em sedes de batalhões ou em outra companhia da mesma
corporação. Fazem-no, porém, não com o dinheiro do próprio
bolso, e sim com o da instituição. Não podemos conceber, e é
até fora de propósito, que o policial arque com essas
despesas.
Quanto á argumentação de que essa isenção trará benefícios
aos policiais militares e, ao mesmo tempo, prestará uma
homenagem à instituição, concordamos em parte com ela. Não
resta dúvida de que a isenção do pagamento de passagens
representa salário indireto. Entretanto, o caminho trilhado
para se homenagear a instituição apresenta-se inadequado.
Se se quer homenagear a PMMG, há de se balizar essa ação
pela valorização de seus componentes, por meio de soldos
dignos, capazes de proporcionar-lhes melhores condições de
vida e, por que não, de oferecer-lhes condições de pagar a
própria condução que irá transportá-los ao local onde
prestarão serviço. Por outro lado, temos de dotar a
instituição de recursos e de uma aparelhagem suficiente para
o difícil mister de levar segurança ao povo.
Não obstante essas considerações preliminares, entendemos
que a medida preconizada, na verdade, está criando
privilégio para um determinado segmento social. E quando
estabelecemos tratamento diferenciado, pautamo-nos, quase
sempre, pela discriminação, ou seja, não estamos fazendo _a
justiça no seu sentido amplo. A propósito, a Constituição
Federal estabelece, no seu art. 3g, IV, que constitui
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
A concessão do beneficio da gratuidade nos transportes
coletivos intermunicipais para os policiais militares será
vista pelo povo como ato meramente discriminatório, e com
razão, acrescentamos. Por que a uns dispensar um tipo de
tratamento e a outros não?
Verificamos na medida um outro problema, que aumentará a
aversão do povo aos nossos governantes, além, é claro, de
reforçar o sentimento de marginalização ao qual está
submetida imensa parcela de nossa gente. A isenção
repercutirá inegavelmente no aumento das passagens dos
ônibus intermunicipais. Com efeito, a tarifa de ônibus é
determinada pelo poder público, com fulcro no art. 175, III.
da Constituição Federal, que dispõe ser incumbência do
Estado estabelecer a política tarifária.
Para se saber qual o valor a cobrar nas passagens, o
Estado, por meio de planilhas, faz um longo estudo em Que se
verificam diversos fatores que determinarão o valor a ser
cobrado. E, havendo mais esse fator - a isenção para
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militares -, ele certamente não poderá ser excluído do
cálculo para a fixação do preço público.
Essas Isenções, a titulo de exemplo, têm causado uma grande

dificuldade e enorme polêmica na fixação da tarifa em âmbito
municipal, tal é o número de pessoas beneficiadas, o que nos
leva a indagar: será que os demais usuários do transporte
coletivo devem arcar com esse ônus, por meio do repasse, ou
será que esse ônus deve ser atribuído ao poder público? Em
qualquer caso, direta ou indiretamente, lesada é a
população, sem sombra de dúvida.
Temos, também, de fazer uma reflexão voltada para O
equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão
mantido pela administração com o particular para a prestação
desse serviço público. Com efeito, a isenção de pagamento
nos transportes para os integrantes da PMMG alterará
substancialmente as cláusulas contratuais, o que poderá
ensejar ou a rescisão do contrato ou o pedido do aumento da
tarifa. Quem faz um contrato, ainda que com a administração
pública, visa ao lucro. Isso ocasionará, certamente, enormes
transtornos para a administração.

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

nQ 1.118/92.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.

Álvaro

 

 
Henriques, Presidente - Ermano Batista, relator -

Alvaro Antônio - Antônio Fuzatto - Agostinho Patrus.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.396/93
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o Projeto de Lei n
1.396/93 objetiva dispor sobre a apreensão de veiculo
automotor oficial de serviço e dar outras providências.
Publicada em 15/5/93, a proposição foi distribuida ás
comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 195 do Regimento Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, apresentando a Emenda ng 1.
Por seu turno, compete a esta Comissão o exame dos aspectos

meritórios concernentes á matéria.
Nos termos do art. 179, parágrafo único, e do art. 244,
inciso XIII, do Regimento Interno desta Casa, foi anexado ao
projeto em tela o Projeto de Lei ng 1.676/93, do Deputado
José Militão, tendo em vista a identidade temática e a
semelhança de conteúdo entre as mencionadas proposições.

Fundamentação
A proposição de lei em apreço visa a proibir a utilização
de veiculo automotor oficial de serviço pertencente á
administração pública direta ou indireta do Estado, nas
condições que especifica.
Nesse passo, estão previstas no art. l g do projeto as
situações em que será considerado indevido o uso dos
veículos e os casos em que tais situações receberão



autorização especifica para a realização de serviço especial
inerente ao exercício do serviço público.
A proposição cuida, ainda, da apuração de responsabilidades
e da aplicação de sanções, que caberão à Secretaria de
Recursos Humanos e Administração, bem como da possibilidade
de denúncia por qualquer cidadão.
Nesse particular, notadamente no que se refere à indicação
do órgão competente para a prática dos atos de apuração da
responsabilidade e da aplicação de sanções, julgamos
conveniente apresentar ao projeto emenda modificando a
redação dos fl lg e 2Q, uma vez que tais dispositivos
representam uma interferência deste Poder Legislativo em
outro Poder, o que é vedado constitucionalmente, em
obediência ao principio da harmonia e da independência dos
Poderes.
Nota-se, na matéria em exame, a relevância da iniciativa
fundada no principio da indisponibilidade dos interesses
públicos, o qual, no entender do Prof. Celso Antônio
Bandeira de Mello, constitui uma das pedras angulares do
Direito Administrativo.
Nesse sentido, ensina o ilustre mestre que "na

administração os bens e os interesses não se acham entregues
à livre disposição da vontade do administrador. Antes, para
este, coloca-se a obrigação, o dever de curá-los nos termos
da finalidade a que estão adstritos. E a ordem legal que
dispõe sobre ela." ('Curso de Direito Administrativo', 4a
ed., São Paulo, p. 23.)
Pelas razões aduzidas, acolhemos a medida proposta.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.396/93
juntamente com a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda ng 2, a seguir redigida.

EMENDA Ng 2
Dê-se aos fl lg e 2g do art. 2Q a seguinte redação:
'Art. 2g - . . .............................................
lg - O veiculo apreendido será encaminhado ao órgão

competente.
2g - Caberá ao órgão competente os procedimentos

necessários à apuração de responsabilidades e à aplicação de
sanções, nos termos do art. 14 do Decreto nQ 22.817, de 12
de maio de 1983, com a redação dada pelo Decreto nQ 27.980.
de 5 de abril de 1988.'.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Antônio Fuzatto, relator -

Alvaro Antônio - Ermano Batista - Agostinho Patrus.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.705193
Comissão de Política Energética, Hidrica e Minerária

Relatório
De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o Projeto de Lei

nQ 1.705/93 dispõe sobre a construção de aterros-barragens
em rodovias a serem construidas no Estado de Minas Gerais.
Publicada em 19/5/94, foi a matéria distribuída, nos termos
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça. que
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concluiu por sua legalidade, juridicidade e
const ituclonal idade.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao

mérito do projeto em destaque.
Fundamentação

O Projeto de Lei ng 1.705/93 pretende determinar, no seu
art. lQ, que, na elaboração dos projetos para a construção
de qualquer rodovia no Estado, o DER-MO tenha, como um dos
seus princípios basilares na locação de qualquer estrada, o
aproveitamento dos recursos hídricos das regiões atingidas
com a construção de aterros-barragens.
Em seu art. 2g, o projeto dispõe que os proprietários das

áreas Inundadas, resultantes dos aterros, sejam indenizados
pelo Governo do Estado, e as aguadas formadas sejam de
domínio público para atendimento às populações
circunvizinhas.
Pelas disposições da proposição, dois campos distintos

estão incluídos em seu objetivo, o da construção de rodovias
e o do aproveitamento dos recursos hidricos, tanto que, seu
art. 3g determina que a conservação, a fiscalização e as
formas de utilização desses recursos serão de
responsabilidade conjunta da Secretaria de Recursos
Minerais, Hidriços e Energéticos e da Secretaria de Obras
Públicas.
Tal duplicidade de objetivos, expressos no corpo da
matéria, não é recomendável, lembrando-se que a construção
de rodovias federais (também abrangidas pelo projeto) e o
aproveitamento de recursos hídricos são temas que se
confundem com a competência da União para explorar os
serviços de transporte rodoviário interestadual e para
legislar privativamente sobre águas (art. 21, XII, "e', e
art. 22, IV). Depreende-se, porém, que a preocupação
implícita no projeto em tela tem a ver, também, com a
proteção dos bens ambientais, entre os quais se incluem os
referidos recursos hidricos. Nesse particular, é de
ressaltar que a legislação ambiental dispõe de um dos
instrumentos mais eficientes da política ambiental
brasileira, a Resolução nQ 1/86, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CDNAMA -, que tornou obrigatória, para o
licenciamento de empreendimentos e atividades potencialmente
degradadoras do meio ambiente ou passíveis de causar impacto
ambiental, a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA
- e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA -,
sujeitos à aprovação do órgão estadual competente. Por meio
desse instrumento, de acordo com cada caso analisado, são
decididas as medidas mais adequadas para mitigar os danos
ambientais identificados.
Na construção de cada rodovia, portanto, está prevista a

apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental
para cuja análise poderá ser promovida a realização de
audiência pública requerida pelos interessados em geral,
ocasião em que a comunidade envolvida poderá manifestar-se
sobre o assunto. Com isso, são visualizadas, sem dúvida, as
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soluções mais adequadas para a proteção e, mesmo, para o
aproveitamento dos recursos ambientais.
A obrigatoriedade expressa pelo projeto de lei em estudo
passa ao largo desse processo, pretendendo uma solução
rígida que, além dos Inconvenientes já referidos, nem sempre
será a melhor.
Em que pese á louvável preocupação do autor da proposição,

obras como aterros-barragens têm parâmetros de natureza
econômica e técnica que merecem reflexão. São novos
elementos a se agregarem aos aterros simples das estradas e
que refletirão negativamente em seus custos. Entre esses,
citam-se:
- vertedouro para escoamento das águas dos fluxos perenes;
- vertedouro de segurança para conter a transposição ou
galgamento dos aterros pelas torrentes causadas pelas
chuvas;
- aquisição de material específico (argilas) para vedação,

nem sempre disponíveis nos locais de construção;
- obra de arte para transpor o vertedouro de segurança;
- indenização das terras inundadas, conforme o previsto no

art. 2g.
São custos adicionais que, em muitos casos. invibializarão
a construção de novas rodovias, com conseqüências óbvias
para nosso Estado.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela rejeição do Projeto de

Lei no 1.705/93.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Ailton Vilela, Presidente - Hely Tarquinio, relator - José

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

Ng 1.861193
Comissão de Administração Pública

Relatório
o projeto de lei em epigrafe, do Deputado Marcos Helênlo,

dispõe sobre os serviços de abastecimento de água e coleta
de esgotos sanitários de unidades residenciais.
Publicada em 18/12/93, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer
sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Tendo em vista que a Comissão mencionada perdeu prazo para
se manifestar sobre a proposta e por força de requerimento
do próprio autor, deferido pela Presidência da Casa, vem o
projeto a esta Comissão para análise quanto ao mérito.

Fundamentação
o projeto em tela visa a criar oportunidade para que toda
unidade residencial do Estado de Minas Gerais tenha
condições de ser contemplada com os serviços públicos de
abastecimento de água e coleta de esgotos sanitários.
Questões menores, tais como as limitações contidas em
regulamento administrativo da concessionária do serviço,
impossibilitam que muitas famílias cujo imóvel residencial
não se ajusta ás posturas municipais sejam beneficiadas com
esses serviços, considerados essenciais.
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O saneamento é considerado dever do Estado, tal qual a
educação, a segurança pública e a previdência, e a falta
dele liga-se aos graves problemas de saúde por que passa a
população mineira.
Observa-se que a proposta vai ao encontro dos grandes
interesses das classes menos favorecidas, alijadas do
processo de desenvolvimento pela falta de políticas públicas
que as favoreçam
Apresentamos a Emenda nQ 1, que dá nova redação ao art. lQ
do projeto: com o propósito de adequar o texto original á
realidade dos fatos.

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

Lei nQ 1.861/93 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.
EMENDA NQ 1

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art. l Q - Os serviços públicos de abastecimento de água e

coleta e disposição de esgotos sanitários, no âmbito do
Estado de Minas Gerais, serão fornecidos obrigatoriamente a
toda unidade residencial mediante remuneração e quando
solicitados, observada a capacidade da rede..
Sala das Comissões. 29 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Agostinho Patrus, relator
- Ermano Batista - Alvaro Antônio - Antônio Fuzatto.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.293/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

A proposta em tela, do Deputado João Marques, visa a
regulamentar a utilização de papel reciclado no âmbito da
administração pública estadual e dá outras providências.
Aprovada no 1Q turno, retorna a proposição a esta Comissão,
para receber parecer para o 2g turno, nos termos do "caput"
do art. 196 do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria de que trata o projeto em tela já foi

exaustivamente discutida na sua apreciação no lQ turno.
A utilização de papel reciclado, tal como pretende o autor

da proposição, é medida bastante salutar, não apenas quanto
ao aspecto econômico mas, principalmente, quanto aos seus
reflexos positivos no meio ambiente.
Conforme bem fundamenta o parlamentar ao justificar sua
iniciativa, para cada tonelada de papel reciclado, cerca de
30 árvores são poupadas, valendo salientar, ainda, a
tendência mundial de reaproveitamento de materiais
atualmente descartáveis.
O dever de zelar pelo meio ambiente não é apenas da
população, mas, preponderantemente, do poder público que,
antes de mais nada, deve implementar programas e politicas
conservacionistas, entre as quais se insere a proposição sob
comento.
Entendemos, assim, estar a proposta em consonância com as
metas e os objetivos a serem alcançados pela administração
pública
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Cone 1 usão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno,
do Projeto de Lei ng 1.293/93.
Sala das Comissões. 29 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Alvaro Antônio. relator -
Agostinho Patrus - Antõnio Fuzatto.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.967194

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

O projeto de lei em estudo, do Deputado José Leandro,
objetiva declarar de utilidade pública o Esporte Clube
Rosário - E.C.R. -, com sede no Município de Ouro Preto.
Aprovado no lg turno com a Emenda ng 1, vem, agora, o
projeto a esta Comissão para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.
Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste

parecer.
Fundamentação

O Esporte Clube Rosário tem por principal objetivo a
promoção da prática de esportes amadores em várias
modalidades, além de se dedicar a desenvolver a integração
social dos moradores da comunidade.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.967/94 no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q
turno.
Sala das Comissões. 29 de junho de 1994.
Maria José Haueisen. relatora.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.967/94

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Rosário -
E.C.R. -, com sede no Município de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Esporte
Clube Rosário - E.C.R. -, com sede no Município de Ouro
Preto.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER SOBRE AS EMENDAS NQ$ 3, 4 E 5, APRESENTADAS
EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI No 2.036/94

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.036/94, do Governador do Estado, que
altera disposições das Leis ngs 11.383. de 4/1/94, e 11.406,
de 28/1/94, e dá outras providências, foi examinado, em
reunião conjunta, pelas Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública, de Saúde e Ação Social e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e recebeu parecer
favorável á aprovação com as Emendas ns 1 e 2.
Incluído em Plenário para discussão em lg turno, o projeto

recebeu as Emendas ngs 3 a 5, as quais foram encaminhadas a
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esta Comissão, juntamente com o projeto, para receber
parecer, nos ternos do art. 195, 2g, do Regimento Interno.

Fundamentação
As Emendas ngs 3, 4 e 5 foram apresentadas pelo Deputado
Tarcísio Henriques e visam, respectivamente, a dar nova
redação aos arts. 9Q, 11 e 12 do projeto.
O art. 9Q da proposição expressa o interesse do Poder
Executivo na implantação do regime da jornada de trabalho
integral para os servidores que forem providos em cargo de
provimento efetivo do Quadro de Pessoal da FHEMIG a partir
da vigência da lei que dela se originará.
A Emenda ng 3, ao inserir a possibilidade de opção para os

servidores a que se refere o citado artigo, contraria um dos
objetivos precipuos do projeto, razão pela qual deixamos de
acolhê-la.
A Emenda nQ 4 está prejudicada em virtude da aprovação da
Emenda nQ 2, que suprimiu o art. 11 da proposição. Ressalte-
se que o seu objetivo já foi alcançado, uma vez que ambas as
emendas manifestaram o mesmo interesse (art. 287, V, do
Regimento Interno).
Finalmente, a Emenda ng 5 também está prejudicada, em

virtude da aprovação da Emenda ng 1, que deu nova redação ao
art. 12 do projeto (art. 287, VI, do mesmo regimento).
Na oportunidade, propomos as Emendas ngs 6 e 7, com vistas

ao aprimoramento do projeto.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição da Emenda ng
3 e pela prejudicialidade das Emendas ngs 4 e 5,
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei ng 2.036/94, e
apresentamos as Emendas ngs 6 e 7, a seguir redigidas.

EMENDA NQ E
0 art. 9Q passa a ter a seguinte redação:
'Art. 9g - O servidor q ue, a partir da vigência desta lei,

vier a ocupar cargo de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal da FHEMIG ficará sujeito á jornada de trabalho
integral

EMENDA NQ 7
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica o Secretário de Estado da Saúde

autorizado, mediante resolução, a estabelecer critérios de
cumprimento da jornada de trabalho por meio do atendimento
de tarefas básicas.".
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Agostinho Patrus, relator
- Alvaro Antônio - Ermano Batista - Antônio Fuzatto.

ERRATA

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Ng 24/93

Na publicação do parecer em epígrafe, verificada na edição
de 28/5/94, na pág. 33, col. 4, no artigo acrescentado pela
Emenda ng 6. Incluam-se os seguintes parágrafos:



;9fl
"f l Q - É vedada a acumulação de pensão de que trata este

artigo com outra percebida a mesmo titulo de 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 vencimentos
dos cargos do Quadro Especifico de Pessoal da Procuradoria~
Geral da Fazenda Estadual -



;fl
Índice Onomástico

Adelmo Carneiro Leão - 146, 148, 149, 217, 427, 505,

506, 512, 524

Agostinho Patrus - 534

Ajalmar Silva - 409

Amilcar Padovani - 484

Anderson Adauto - 33, 118, 145, 433, 557, 653

Antônio Carlos Pereira - 118, 427, 428, 429, 441

Antônio Pinheiro - 179, 216, 379, 441

Arnaldo Canarinho - 176

Baldonedo Napoleão - 213, 441, 559, 561, 673

Bené Guedes - 133, 409, 432. 555, 559

Bernardo Rubinger - 612

Bonifácio Mourão - 129. 130, 133, 489

Célia de Oliveira - 33, 117, 433

Clêuber Carneiro - 524

Côssimo Freitas - 653

Dilzon Melo - 3, 506

Elmiro Nascimento- 108, 180, 524, 640

Elmo Braz - 108

Ermano Batista - 217

Francisco Ramalho - 409

Geraldo da Costa Pereira - 180, 216, 348, 559, 640

Geraldo Rezende - 3, 434, 483, 523, 558

Geraldo Santanna - 612

Gilmar Machado - 121, 122, 142, 144, 182, 221, 410,

426, 438, 504, 508, 509. 510, 511, 526. 653



Hely Tarquinio - 32, 117, 388, 409, 425. 426, 433, 511,

512, 515

Homero Duarte - 523

Jaime Martins - 115, 409

Jorge Hannas - 33, 118, 524, 559

José Bonifácio - 181, 389, 395

José Ferraz - 108

José Laviola - 479

José Leandro - 137. 181

José Marta Pinto - 120, 141, 217, 565

José Militão - 115, 134, 392, 393, 394, 514, 522

Marcelo Cecé - 180, 216, 557

Márcio Miranda - 3, 217, 348, 484, 524, 559, 612

Marcos Helênio - 117, 123, 139, 145, 220, 436, 483,

484, 530, 566, 612

Maria Elvira - 3, 115, 134, 224, 348, 484, 522, 524,

527, 531, 559, 612, 653

Maria José Hauetsen - 147, 612

Maria Olivia - 115, 215, 217, 348, 392, 484, 524, 640,

653

Mauri Torres - 3, 134, 181

Mauro Lobo - 483, 523

Milton Salles - 3, 118, 120, 133, 348, 512, 513, 524,

612

Péricles Ferreira - 484

Raul Messias - 134. 612

Rêmolo Aloise - 108

702



703

Roberto Amaral - 133, 134, 135, 149, 182, 219, 275,

484, 502, 504, 506, 524, 611. 612, 639, 654

Roberto Carvalho - 426, 435

Roberto Luiz Soares - 611

Romeu Queiroz - 390. 391, 425, 483, 558

Ronaldo Vasconcelios - 130, 131, 132, 178, 179, 214,

390

Sebastião Costa - 409

Sebastião Helvécio - 108, 133

Simão Pedro Toledo - 115, 134, 409, 484

Tarcísio Henriques - 7, 115, 180, 388, 441, 513, 524,

612, 628, 629

wanderley Ávila - 3, 216, 217, 348. 484, 524, 653

Wilson Pires - 481, 483

- Palavras do Sr. Presidente - 227

- Mesa da Assembléia - 160, 168. 187, 626

- Comissão de Administração Pública - 123, 151, 153,

172, 183, 184, 217, 279, 337, 397, 413, 569, 617, 623,

632, 641, 648, 690, 692, 695, 696. 697

- Comissão de Agropecuária e Politica Rural - 66. 74,

339, 344, 348. 407, 607

- Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização -

184. 217, 333, 334, 451, 453, 612, 630

- Comissão de Ciência e Tecnologia - 153

- Comissão de Constituição e Justiça - 33, 34, 35, 38,

40, 41. 42, 43, 60, 67, 103. 153, 159, 186, 333, 340,

397, 404, 411, 412, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423,

a1



424, 449, 451, 453, 539, 541, 542, 543, 569, 570, 573,

574, 575, 577, 578 $ 617, 641 $ 648

- Comissão de Defesa do Consumidor - 180, 335, 344,

450. 484$ 538$ 545, 559, 572

- Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais - 153

- Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e

Lazer - 67, 103, 104, 150, 152, 162, 163, 181, 516,

650, 697

- Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -

11, 43, 47, 49, 58, 64, 67, 73, 103, 153, 164, 173,

188, 212, 217, 278, 341, 343, 399. 416, 449, 462, 484,

491, 495, 498, 543, 546, 584, 633, 643, 648, 689

- Comissão de Meio Ambiente - 35, 276, 348, 448, 452

- Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária

- 280, 337, 348, 693

- Comissão de Redação - 20, 28, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 62, 75, 100, 101, 124, 125, 126, 169, 345, 548,

588, 589, 592, 599, 601, 605, 648, 649

- Comissão de Saúde e Ação Social - 36, 38, 39, 40, 41,

44, 46, 47, 49, 50, 51, 63, 65, 66, 72, 75, 181, 335,

463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473,

474, 488, 499, 516, 517, 518, 519, 581, 582, 583, 584,

585, 586, 587, 588, 616, 617, 621, 640, 641, 647

- Comissão Especial - 181, 336, 338. 433, 453, 490. 630

- Comissão Parlamentar de Inquérito - 449

- Comissões Permanentes - 642

704




